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АНОТАЦІЯ 

Богомолов О. В. Дискурс Арабської весни: когнітивно-семантичний та 

комунікативно-функціональний аспекти (на матеріалі єгипетських медійних 

текстів). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.13 “Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів 

Америки та Австралії”. – Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН 

України, Київ, 2019. – Київський національний університет імені Тараса Швченка, 

Міністерство освіти і науки України, Київ, 2019. 

Дисертація присвячена аналізу дискурсу Січневої революції 2011 – 

2014 років в Єгипті, одного з найяскравіших епізодів Арабської весни – хвилі 

масових антиавторитарних протестів, які почалися з туніської революції грудня 

2010 року й охопили низку арабських країн.  

На вибір об’єкта дисертаційного дослідження вплинуло спостереження за 

подіями Арабської весни на основі перегляду арабських і міжнародних 

супутникових телевізійних каналів та експертних коментарів, що засвідчило 

наявність суттєвих розбіжностей між власною мовою революціонерів, 

відображеною в їхніх гаслах і текстах прихильних до революції єгипетських ЗМІ, 

та тим, як революційні події подавалися зовнішніми коментаторами. При цьому 

відзначено, що ілюзії західних політиків та активістів, яких надихнуло перше в 

історії повалення авторитарних режимів в Арабському світі, не справдилися не 

стільки через організаційну слабкість та прорахунки учасників революційних 

подій, скільки внаслідок неспроможності усвідомлення більшістю зовнішніх 

спостерігачів самої суті арабського повстання як продукту іншої культури. 

Комунікативна природа подібного непорозуміння між Близьким Сходом та 

Заходом, регіонами, що сформувалися під потужним впливом різних культурних 

традицій, як правило, залишається непоміченою, навіть коли вона призводить до 

більш загрозливих наслідків, адже сторони й далі не мають прямого доступу до 



3 

 

способу мислення та мотивів політичної поведінки свого vis-à-vis, а універсальні 

моделі, нав’язані панівними ідеологічними концепціями, не здатні їх пояснити. 

Якщо зміст окреслених розбіжностей у баченні революційних подій іззовні й 

зсередини, як і проблема адекватності оцінки їх імовірних наслідків самим 

учасниками, перебувають у площині культурних настанов, то ключовим засобом 

актуалізації цих настанов і, водночас, найбільш доступним для змістовного 

аналізу джерелом інформації про них є дискурс. Вивчення культурної специфіки 

національних політичних дискурсів і їхніх окремих різновидів, пов’язаних з 

важливими подіями політичного і суспільного життя відповідних народів, 

допоможе, на нашу думку, по-новому підійти до розв’язання актуальних проблем 

кроскультурної комунікації в сфері політики й міжнародних відносин. 

Запропонована праця є кроком у цьому напрямку.  

У процесі формування корпусу єгипетських медійних текстів революційного 

періоду встановлено, що в основі революційного дискурсу лежить відносно 

невеликий повторюваний на великому масиві текстів набір салієнтних концептів. 

Останній визначає тематику текстів і відбиває основні ідеї та смисли, на основі 

яких єгипетське суспільство осмислювало буремні події періоду від початку 

протестів у січні 2011 р. до відновлення авторитарного режиму влітку 2014 р. У 

роботі детально проаналізовано базові концепти, що формують своєрідний 

кластер, елементи якого сполучаються між собою через різноманітні семантичні 

зв'язки. Саме на визначених концептах побудований метанаратив революційного 

дискурсу – історія про переможну революцію, що звільняє Єгипет від 

несправедливої влади. Доведено, що базові концепти дискурсу також становлять 

своєрідний механізм породження текстів, який функціонує через заповнення 

слотів у їхній складній семантичній структурі.  

Структура дисертаційного дослідження відбила логіку революційного 

наративу. Спочатку розглянуто концепт РЕВОЛЮЦІЯ (T ̱AWRA). Детально 

проаналізовано, як надзвичайний характер подій січня 2011 року і застосування 
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мультимодальних засобів комунікації під час протестів призвели до трансформації 

змісту базового концепту РЕВОЛЮЦІЯ в політичному дискурсі. Відзначено, що 

характерною особливістю розгляданого різновиду дискурсу є стійке уявлення про 

раптовий і водночас докорінний характер змін на краще, що їх має принести 

революція, який узагальнено як фрейм “революція як чудо”.  

Далі представлено концепт ẒULM (“несправедливість, пригноблення, 

кривдження, тиранія”), який відігравав ключову роль у поясненні причин 

революції, яка зображувалася як народне повстання проти держави 

несправедливості (dawlat aẓ-ẒULM). Досліджено вплив ісламського нормативного 

дискурсу, політичного ісламу ХХ ст. та важливих прецедентних текстів на 

становлення семантичної структури цього складного концепту, однієї з арабських 

культурних констант. Далі проаналізовано концепти, що репрезентують 

протагоністів революційного наративу в їхніх взаємовідношеннях, у т. ч. один із 

ключових маркерів революційного дискурсу – новоутворений концепт FULŪL, який 

зображує політичного іншого, “недобитків” старого режиму, які мають бути 

усуниті з “політичної сцени”. Ця ідея усунення (iqṣā’) ворогів революції та 

очищення (taṭhīr) від них суспільного простору як одна з домінантних тем 

революційного дискурсу, мала наслідком поглиблення поляризації в єгипетському 

суспільстві, однієї з причин подальшої поразки революції.  

Проаналізовано найбільш поширені дискурсивні практики, які 

зображуються та пропагують певні засоби революційної боротьби, зокрема ідіоми, 

які наголошують на пріоритеті силових методів у розв’язанні суспільних проблем. 

У окремому розділі продовжено аналіз найважливішого для революційного 

дискурсу домену СПРАВЕДЛИВІСТЬ, особливу увагу приділено концепту QIṢĀṢ 

(“відплата” за принципом “око за око, зуб за зуб”), глибоко вкоріненому в 

ісламській нормативній традиції. Зауважено, що домінантне становище цього 

складного концепту і пов’язаного з ним комплексу ідей в революційному дискурсі 

значною мірою вплинуло на характер політичної боротьби та її наслідки. 
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Виявлено глибинні семантичні зв'язки між концептом QIṢĀṢ та іншими ціннісними 

концептами революційного дискурсу, зокрема четвіркою, що увійшла до складу 

найбільш відомого гасла революції: ‘ayš, ḥurriya, karāma insāniyya, ‘adāla 

ijtimā‘iyya (“хліб, свобода, людська гідність, соціальна справедливість”). Аналіз 

цих зв’язків дозволив виявити  прихований ісламський складнику цих ціннісних 

поняттях, у яких через лакунив перекладі міжнародні коментатори побачили 

насправді відсутні там ліберальні смисли. Визначальний внесок інших, більш 

сталих дискурсів, насамперед релігійних, вплив традиційних ісламських понять та 

уявлень на дискурсивні практики й політичну поведінку учасників масових 

протестів 2011 – 2014 років у Єгипті простежено на всьому матеріалі праці.  

Окремий розділ праці присвячено обговорено долі революційного дискурсу 

та його ключових концептів і тем після військового перевороту в липні 2013 року, 

проаналізовано причини й умови зміни дискурсу. Виявлено, що відмова від власне 

революційного дискурсу як основного модусу публічної дискусії відбувалася 

поступово. Ключові концепти революційного дискурсу ще тривалий час не 

втрачали своєї салієнтності в медійному дискурсі, але влада намагалася 

переозначити їх і повернути проти колишніх революціонерів. Семантичні й 

соціопрагматичні аспекти цієї трансформації проаналізовано доволі детально. 

Прихильники революції, у свою чергу, після контрреволюційного перевороту 

повертаються до більш традиційного дискурсу опору, базові концепти якого 

проаналізовано окремо.  

У Висновках узагальнено найважливіші спостереження та запропоновано 

узагальнення щодо структурно-функціональних особливостей єгипетського 

революційного дискурсу в цілому. Аналіз того, як ісламські нормативні концепти 

функціонують у світському політичному, на відміну від власне релігійного, 

дискурсі, який становить основну частину дисертаційної праці, посприяє 

глибшому розумінню того, як елементи релігійного знання кодуються та 

передаються через мову, як вони асимілюються в ширший культурний контекст і 
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як вони впливають на формування повсякденної суспільної реальності через 

дискурс. Подальші дослідження в цьому напрямку могли б додати більшої 

методологічної глибини під час розгляду проблеми впливу ісламської культури на 

політичну поведінку сучасних мусульман, яка перебуває в колі уваги 

представників багатьох суспільних наук і практиків.  

Ключові слова: політичний дискурс, ісламський нормативний дискурс, 

когнітивна семантика, концепт, наратив, культурна презумпція, соціопрагматика, 

крос-культурна комунікація, Арабська весна, Січнева революція.  
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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. – Kyiv National Linguistic University, Ministry 

of  Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The thesis represents a study of the discourse of the Egyptian January 25 

revolution of 2011 – 2014, one of the most striking episodes of the Arab Spring – a 

series of mass antiauthoritarian protests, which began with the Tunisian revolution of 

December 2010 and spread to a number of Arab countries.  

The choice of topic for the research was prompted by the author’s observation of 

the Arab Spring events through the local and international satellite TV channels as well 

as expert commenting, which provided plentiful evidence of significant incoherence 

between the native language of the protest as reflected in slogans and the Egyptian 

media coverage, initially sympathetic to the revolution – on the one hand, and the 

manner, in which these developments were presented by foreign commentators – on the 

other. Reflected in Western media discourse of the Arab Spring were illusions that 

Western politicians and analysts held, inspired by a swift demise of authoritarian 

regimes – unprecedented in Arab history. These illusions, however, failed to materialize. 

In our opinion, it happened not so much due to organizational weaknesses or 

miscalculations of revolutionaries, as due to the incapacity on the part of most external 

observers to grasp the very nature and meaning of the Arab uprising as a product of a 

different culture. The communicative nature of misunderstanding between the Middle 

East and the West – two parts of the world shaped by the impact of different cultural 
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legacies – often goes unnoticed, even when it leads to a far graver outcome, as both 

parties continue to have no direct access to the manner of thinking and motivation 

behind political actions of their counterparts, while universal models originating in 

ideologically motivated theories are of little help in this regard. While the meaning of 

differences between the external and native view of the revolutionary events as well as 

the capacity of the participants themselves to apprehend their imminent outcome are 

situated in the domain of culture, discourse is both the main means of their material 

representation and the best available repository of information for an in-depth analysis. 

A linguistic study of political discourses as culturally idiosyncratic phenomena, as well 

as their specific strands reflecting significant events in social and political life of 

particular communities, could, in our opinion, help more accurately address the cross-

cultural aspects of communication in the domains of politics and international relations. 

The present paper is intended to be a step in this direction. 

While compiling a corpus of the Egyptian media texts pertaining to the 

revolutionary period, we have identified a relatively small set of highly salient concepts, 

reoccurring across a large volume of texts, which forms the basis of the entire 

revolutionary discourse. These concepts define the set of key themes, reflecting major 

ideas and meanings that helped Egyptians make sense of turbulent events from the onset 

of January 25 Revolution in 2011 to the reestablishment of an authoritarian regime in 

summer of 2014. These basic concepts form a cluster, whose elements are 

interconnected via various semantic links, which are analyzed in detail in the thesis. 

These concepts also provide building blocks for the metanarrative that makes the 

revolutionary a coherent flow of texts – the story of a victorious revolution setting Egypt 

free after years of unjust rule. The conceptual framework of the discourse could also be 

seen as a text-generating mechanism, which functions by way of slots in the complex 

semantic structure of concepts being filled in with various other more specific elements.  

The structure of the thesis reflects the logic of the revolutionary metanarrative. 

The presentation of the material begins with the review of the concept of REVOLUTION 



9 

 

(T ̱AWRA). A detailed analysis demonstrates how an unprecedented nature of the January 

2011 events and the use of multimodal communication techniques during the initial 

protest rallies have affected the transformation of the notion of REVOLUTION as reflected 

in the political discourse. A characteristic feature of the strand of discourse under review 

is a persistent belief in an immediate and drastic nature of the change to the better that is 

expected to come about due the mere fact that revolution had been proclaimed, which 

we have identified as a ‘revolution as miracle’ frame.  

Further on, the thesis examines the concept of ẒULM (‘injustice, oppression, 

wronging, tyranny’), which is key element in explaining the reason behind the 

revolution, which is depicted as a popular uprising against the state of injustice (dawlat 

aẓ-ẒULM). The appropriate section analyzes in much detail the influence of the Islamic 

normative discourse, the 20
th

 cent. political Islam and the foundational texts of Arab 

Islamic culture on the formation of the semantic structure of this complex concept, 

which could described as one of the constants of Arab culture. The subsequent part of 

the thesis focuses on the concepts that represent the protagonists of the revolutionary 

narrative and their interrelationships, including but not limited to one of the key markers 

of the revolutionary discourse, the newly coined concept of FULŪL, which depicts the 

political other, the ‘diehards’ of the Ancien Régime, which the revolutionaries want to 

be remove from the ‘political scene’. The idea of the removal (iqṣā’) of the enemies of 

the revolution and purification (taṭhīr) of social space of their presence as a dominant 

theme of the revolutionary discourse resulted in deepening polarization of the Egyptian 

society, which would become one of the reasons of the imminent defeat of the 

revolution. 

The thesis discusses prevalent discursive practices reflecting and promoting 

certain modes of the revolutionary struggle, specifically idioms, which stress the priority 

of forceful means in resolving social problems. A separate section examines arguably 

the most important dimension of the revolutionary discourse – the domain of JUSTICE, 

focusing in detail on the concept of QIṢĀṢ (‘retaliation’ based on the principle ‘an eye for 
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an eye, a tooth for tooth’), which is deeply grounded in the Islamic normative tradition. 

A dominant status of this complex concept and its attendant set of ideas in the 

revolutionary discourse had profoundly affected the nature of the political struggle and 

its repercussions. Underlying semantic links are identified between the concept of QIṢĀṢ 

and other value concepts within the revolutionary discourse, 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 these value 

concept, which, due to translation lacunas, the international commentators had misread 

as reflections of liberal ideas. A definitive input of other, more stable discourses, 

primarily religious ones, the impact of the traditional Islamic concepts and beliefs upon 

the discursive practices and political behavior of the participants of mass protests of 

2011 – 2014 in Egypt is revealed throughout the thesis.  

A specific section of the thesis is dedicated to the discussion of the fate of the 

revolutionary discourse and its key concepts and themes after the uprising against 

president Mursi and the July 2013 military coup. Apparently, the revolutionary 

discourse had not abruptly come out of use in its capacity as the preferred mode of 

public discussion, but did so gradually. Its key concepts, such as QIṢA ̄s (retaliation) and 

ŠAHA ̄da(mardirdome) would still remain salient in the mainstream media discourse, 

while gradually losing their ‘revolutionary’ connotations. Semantic and sociopragmatic 

aspects of this transformation are analyzed in considerable detail. Proponents of the 

revolution, on their part, after the counterrevolutionary coup, reappropriated a more 

traditional Arab discourse of MUQĀWAMA (resistance) with ṢUMŪD (resilience) as one of 

its key concepts. 

The Conclusions summarize the most significant findings and include a general 

characteristic of the structural and functional traits of the Egyptian revolutionary 

discourse. 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 
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help better understand the manner, in which elements of religious knowledge are 

encoded and transmitted through language, assimilated into a broader cultural context 

affecting 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, January 25 Revolution.  
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ВСТУП 

 

Дисертаційна праця присвяченааналізу єгипетського варіанту дискурсу 

Арабської весни. На вибір теми вплинуло спостереження за перебігом подій 

Арабської весни на арабських і міжнародних супутникових телевізійних каналах, 

а також читання великого обсягу різномовних, насамперед арабською та 

англійською, коментарів, які супроводжували ці події. Від самого початку 

масових протестів та повстань, що охопили цілу низку арабських країн з кінця 

2010 року, новинними стрічками міжнародних електронних ЗМІ заволодів 

наратив, що зображував події в Тунісі, Єгипті, Ємені як демократичну революцію, 

що мала принести довгоочікувану лібералізацію й модернізацію політичного 

устрою арабським країнам Близького Сходу. Але в міру того, як у західних і 

місцевих ЗМІ навколо посутньо того самого відеоряду вибудовувалися два 

паралельні дискурси революції, дедалі очевиднішими ставали для нас суттєві 

концептуальні відмінності між англо- й арабомовними наративами, мовою 

вуличних протестів і тим, як гасла протестувальників відбивали західні ЗМІ. 

Попри наявність певних перегуків між двома паралельними історіями, відмінності 

між покладеними в їх основу ідеями та смислами видавалися настільки суттєвими, 

що обидва дискурси по суті складалися в образи двох контрастних 

соціальнополітичних реальностей – наче йшлося про зовсім різні події
1
.  

У 2012 році один єгипетський інтелектуал відзначав, як його вразило, що 

чільне місце в дискурсі єгипетської революції посідає такий концепт ісламського 

права, як QIṢĀṢ(відплата за принципом “око за око”)
2
. Уважніший аналіз 

                                                 
1
 Приклади й аналіз західного експертного й медійного дискурсу про Арабську весни див. в 

Богомолов 2018:  6 – 8. 
2
 Це твердження, яке журналістка Р. Харса приписує невизначеному “другу-соціалісту”, було 

процитовано в статті під назвою “Культура відплати та помсти” (ṯaqāfat al-qiṣāṣ wa l-intiqām), див. H̱arsā 

2012. 
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революційного дискурсу показує, що концепт QIṢĀṢ не був єдиним таким 

прикладом. Потужна роль, яку ісламський нормативний дискурс, укорінений в 

тисячолітній традиції, але також переосмислений і модифікований ідеологами 

сучасного політичного ісламу, зіграв у формуванні суспільної дискусії в період 

Арабської весни була явищем не лише єгипетського, а панарабського масштабу
3
. 

Подібні впливи можна помітити в усіх країнах, охоплених подіями Арабської 

весни. При цьому конкретний національний контекст варіює, і тому детальний 

аналіз демонструє як подібні, так і відмінні риси в революційних дискурсах 

Тунісу, Ємену та Сирії, з погляду салієнтності та функціонального навантаження 

застосовуваних у них традиційних ісламських концептів. Саме тому для 

забезпечення точності й послідовності аналізу ми обмежили обсяг пропонованого 

дослідження єдиним, однак промовистим випадком, який вплинув на подальші 

арабські повстання та їхні дискурси – єгипетською Січневою революцією
4
.  

Видається очевидним, що джерелом окреслених вище відмінностей між 

зовнішнім поглядом й очікуваннями, з одного боку, і політичною реальністю 

революційного Єгипту, відображеною в єгипетському варіанті дискурсу Арабської 

весни, є розбіжності між культурними настановами. Зміст розбіжностей, таким 

чином, перебуває в площині культури5, а локусом їхньої реалізації (вербалізації) є 

дискурс6. Але чи можна в межах одного тексту представити повне уявлення про 

зміст окремого різновиду арабського політичного дискурсу, хоча б і обмеженого 

певними часовими рамками? Це питання становило певний виклик для нас, адже 

                                                 
3
Див. аналіз дискурсу провідних представників єгипетського політичного ісламу в Høigilt 2011. 

4
 Тут і далі на позначення єгипетського епізоду Арабської весни використовуємо термін 

“Січнева революція”, який відповідає одній з найбільш поширених арабських номінацій на 

позначення цієї події ṯawrat yanā’ir, іншою поширеною назвою є ṯawrat 25 yanā’ir – “Революція 

25-го січня”.  
5
Див. короткий огляд сучасних методологічних підходів до розуміння феномену культури 

(когнітивний, символічний, критичний) у різних соціогуманітарних дисциплінах у Roberts et al. 

2001: 44 – 63, див. також Duranti1997: 23 – 50. 
6
 Див. Scollon et al. 2001 про роль дискурсу в контексті міжкультурної комунікації. 
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всі відомі нам дослідження, де йдеться про вияви культурної специфіки на рівні 

окремих національних мов, зосереджуються на окремих концептах або групах 

споріднених концептів.  

Рішення цієї проблеми було знайдено емпіричним шляхом. У процесі 

формування корпусу єгипетських медійних текстів революційного періоду було 

встановлено, що можна виділити відносно невеликий повторюваний на великому 

масиві текстів набір найбільш салієнтних концептів, навколо яких організований 

по суті цілий революційний дискурс. Цей набір концептів визначає тематику 

текстів і відбиває основні ідеї й смисли, які складають суть публічної дискусії 

протягом усього періоду від початку Січневої революції до відновлення 

авторитарного режиму. Ці базові концепти формують своєрідний кластер, 

елементи якого сполучаються між собою через різного роду семантичні зв'язки, 

які ми детально проаналізуємо нижче. Саме на цих концептах побудований 

метанаратив революційного дискурсу – історія про переможну революцію, що 

звільняє Єгипет від несправедливої влади. Базові концепти дискурсу також 

становлять своєрідний механізм породження текстів, який функціонує через 

заповнення слотів у їхній складній семантичній структурі. Інші концепти, які 

також можна виділити в дискурсі, виконують переважно допоміжну роль, 

конкретизуючи та доповнюючи цей базовий набір.  

Концептуальна основа дискурсу надається до аналізу методами когнітивної 

семантики, які дозволяють в тому числі висвітлити їхню культурну специфіку, і, 

відповідно, показати етнокультурну своєрідність дискурсу в цілому. У такій 

перспективі, культурна специфічність дискурсу видається наслідком історичної 

тяглості його базових концептів, їхнього тривалого функціонування в інших 

важливих засадничих для даної культури дискурсах і прецедентних текстах, які 

репрезентують колективний досвід мовної спільноти. Специфічність єгипетського 

революційного дискурсу як окремого різновиду політичного дискурсу 

визначається його унікальним метанаративом, а також комунікативними цілями, 
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які переслідує цей дискурс як складний інструмент суспільної комунікації, та тими 

обмеженнями, які накладають ці комунікативні цілі на вибір та семантичні 

характеристики концептуальної основи дискурсу. 

Запропонований напрямок дослідження, який ґрунтується на когнітивно-

семантичному і комунікативно-функціональному аналізі базових концептів 

дискурсу дає можливість поставити питання про зміст окремого регіонального 

різновиду дискурсу Арабської весни в цілому та побачити загальну картину 

єгипетської Січневої революції такою, якою вона була для самих єгиптян. 

Закінчивши дослідження, ми переконалися в тому, що західні оцінки перебігу та 

ймовірних наслідків Арабської весни не справдилися не внаслідок організаційної 

слабкості та прорахунків її учасників, які ніби прагнули того самого, що від них 

очікувала світова ліберальна спільнота, але не змогли досягти, а радше через 

неспроможність усвідомлення більшістю зовнішніх спостерігачів самої суті 

арабського повстання як продукту іншої культури. У той час, як навіть самі 

учасники, за винятком Тунісу, тепер переважно вважають, що Арабська весна в 

кінцевому підсумку принесла лише більше політичного насильства і ще 

сильніший авторитаризм, причини цієї невдачі варто шукати не стільки в книжках 

із теорії демократії, скільки в глибинах місцевої культури, яку відбиває мова. 

Актуальність дослідження зумовлена дедалі нагальнішою в умовах 

глобалізованого світу потребою глибшого розуміння того, яким чином закодовані 

в мові культурні особливості світогляду і світосприйняття, притаманні різним 

народам, впливають на їхню соціальну й політичну поведінку. Непорозуміння є 

найчастішою причиною конфлікту. У сучасному глобалізованому світі у зв’язку зі 

зростанням ролі інформаційних технологій і поширенням потужніших за 

традиційні засобів масової комунікації, зокрема т. зв. соціальних мереж, особливої 

актуальності набуває когнітивний вимір конфліктів різної природи й масштабу, 

зокрема міжнародних, який реалізується в текстовій площині через закодовані в 

мові культурні смисли. Очевидна обмеженість наявних засобів подолання 
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комунікативних конфліктів, одним із виразних, але не єдиним проявом яких є 

широко обговорений феномен т. зв. “фейк-ньюз”, потребує мобілізації зусиль 

представників багатьох дисциплін не лише технічного, а й соціогуманітарного 

профілю, не в останню чергу фахівців у галузі когнітивної лінгвістики й аналізу 

дискурсу. У сфері міжкультурної комунікації особливого значення набуває 

досягнення порозумінням між акторами різного рівня, які походять із таких 

географічно близьких, але культурно віддалених світів, як Європа та Близький 

Схід. За останню чверть ХХ і початок ХХІ ст. у лінгвістиці відбувся якісний 

прорив, який прийнято називати “когнітивною революцією”. Поява корпусних 

методів, які роблять доступним раніше неосяжний для дослідників лінгвістичний 

макрооб’єкт – дискурс, трансформує лінгвістику з науки переважно спекулятивної 

на емпіричну, із гуманітарної на дисципліну соціогуманітарну з помітним 

наголосом на першому складнику. Якщо й досі питаннями відносин між великим 

колективами людей (націями, народами, цивілізаціями) переймаються 

здебільшого представники суспільних наук, то в розв’язанні деяких ключових для 

цієї сфери проблем комунікативного характеру важливу роль покликані відіграти, 

і вже відіграють лінгвісти. Прикладом такого підходу є праці цілої плеяди 

провідних західних, переважно англомовних лінгвістів-когнітивістів, а також 

представників різних шкіл аналізу дискурсу, які заклали основи наявних наразі 

методів, а також провідних східноєвропейських, у тому числі українських, 

лінгвістів, які застосовують і розвивають ці методи на матеріалі відповідних мов. 

Але матеріал цих праць і досі залишається переважно західно- та центрально-

східно-європейським, з виразним домінуванням англомовного. Незважаючи 

наувагу, яку приділяють деякі дослідники проблемам культурної специфічності 

медіадискурсу
7
, і наявність поодиноких розвідок, що розглядають проблеми 

                                                 
7
Див. Fetzer, Lauerbach 2007, де з погляду лінгвістичної прагматики розглянуто проблеми, які 

виникають внаслідок властивості ЗМІ будувати свій дискурс, виходячи з презумпції про 

культурну гомогенність власної аудиторії, що в основному суперечить умовам, у яких 
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міжкультурної комунікації із застосування апарату лінгвістичної прагматики
8
, 

проблема культурної специфічності політичних дискурсів і її значення для крос-

культурного порозуміння в політичній сфері, за нашими відомостями, досі не 

ставилася. Виокремити цю проблему й на конкретному прикладі запропонувати 

один з можливих шляхів її розв’яння покликане це дослідження, яке на підставі 

когнітивно-семантичного та комунікативно-функціонального аналізу базових 

концептів єгипетського революційного дискурсу унаочнює вербалізовану на рівні 

дискурсу суттєву культурну специфічність ідей і смислів, якими керувалися 

учасники Арабської весни, несприйняття якої завадило зовнішнім спостерігачам і 

міжнародним засобами масової інформації адекватно інтерпретувати зміст і 

передбачити наслідки цих доленосних подій. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах планових темвідділу 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 лінгвокогнітивнийаналіз 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 феномена.  

                                                                                                                                                                        

працюють міжнародні електронні ЗМІ; огляд підходів до вивчення медійного дискурсу див. в 

Cotter 2001. 
8
Див., напр., Moeschler 2007. 



24 

 

Досягнення цієї мети 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 базовихконцептів 

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;  

– 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; 
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– 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, 

такомунікативно-функціональні (соціопрагматичні) параметри дискурсу Січневої 

революції.  

Матеріалом дослідження послугували (1) складені автором корпуси 

єгипетських медійних текстів періоду єгипетської Січневої революції (2011 – 

2014 рр.),атакож 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 програмиTextomate); (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 збору та попередньої обробки 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). 

Запропонований 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). 
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Наукова новизнаодержаних результатів полягає в тому, що вперше в 

арабістиці на широкому фактичному матеріалікомплексно проаналізовановаріант 

політичного (революційного) дискурсу із застосуванням методів когнітивної 

семантики, аналізу дискурсу, соціопрагматики та корпусної лінгвістики; 

обґрунтовановиняткове значення культурної специфіки концептів для аналізу 

національних політичних дискурсів;виокремлено та 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 мовита 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 значенняодержаних результатів полягає в тому, що вони можуть 

бути використаніпід часвикладанняспецкурсів з аналізу політичного дискурсу, 

когнітивної, прикладної лінгвістики, теорії та практики перекладу для арабістів, а 
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також під час розробки 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). 

Основні положення та результати представлено під час стажування 

(researchfellowship) у складі Групи міжкультурних студій (InterculturalStudyGroup) 

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 (InstytutBliskiegoiDalekiegoWschodu) Ягеллонського 

університету (Краків, 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 конференціях: 

“Islamasapoliticalresource? LessonsfromtheEUneighbourhood” (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 

“TotheEast – totheSouth” (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.); 
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XXVIIIМіжнародна науковаконференція“Мова і культура” ім. проф. С. Бураго 

(Київ, 2019 р.); на всеукраїнській конференції “Україна – Європа – Схід” до 90-

річчя Я. Дашкевича (Львів, 2016 р.); на засіданні вченої ради Інституту 

мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України (2019 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено вмонографії “Імена 

революції: дискурс Арабської весни” (Київ, 2018, 22,08 друк. арк.) та у 21 статті, 

опублікованій у наукових виданнях, із них16 публікацій у фахових виданнях 

України (17,18 д. а.),5  – в іноземних періодичних наукових виданнях (7,9д. 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.  

 

  



29 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ: 

АНАЛІЗ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ І КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНИЙ 

ПІДХІД 

 

1.1 Єгипетський варіант дискурсу Арабської весни як об’єкт дослідження 

 

Об’єкт цього дослідження – різновид політичного дискурсу
9
, який виник як 

інструмент суспільної рефлексії над серією динамічних соціополітичних подій, 

пов’язаних з великим обсягом цілеспрямованих колективних зусиль. У дедалі 

більш взаємопов’язаному світі не варто нехтувати впливом чинника культурних 

обмежень на здатність представників однієї культурної спільноти адекватно 

інтерпретувати великі за масштабом і значні події, які відбуваються у сфері дії 

іншої культури. Спираючись на такі загальнотеоретичні положення, ми обрали 

для аналізу єгипетську Січневу революцію, оскільки вважаємо, що процес 

культурної концептуалізації має сенс розглядати в рамках певних функціональних 

обмежень. На матеріалі корпусних досліджень було продемонстровано, що вибір 

того чи іншого вживання мовних одиниць різних рівнів демонструє залежність від 

низки обмежень, пов’язаних з мовленнєвим жанром, зокрема такими, як 

комунікативне завдання, комунікативна ситуація, умови продукування текстів 

тощо
10

. Як показав матеріал дослідження, цей феномен, описаний як регістрова 

варіативність (register variation), однаково впливає і на такі складні семантичні 

одиниці, як концепти, реалізація яких у різних типах дискурсів відзначена 

варіативністю. Період формування нової соціополітичної реальності часів 

Арабської весни, на нашу думку, відкриває унікальну можливість простежити 

дискурс у процесі його виникнення та занепаду, побачити, як створювалися нові 

концепти і наративні структури, а натомість старі – переосмислювалися та 

                                                 
9
 Див. Wodak, de Cillia 2009, Chilton 2004, Chilton, Schäffner 2002. 

10
 Пор. Biber, Conrad 2001. 
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піддавалися реконтекстуалізації, пристосовуючись при цьому до нових 

когнітивних і комунікативних потреб. Утім, застосування подібного підходу до 

вивчення культурно-специфічних концептів на основі матеріалу, який не 

диференційований за типами дискурсів, призводить до ризику представлення цих 

концептів у вигляді наборів розрізнених (часто неузгоджених) тлумачень 

лексикографічного типу безвідносно до значення та функціонального 

навантаження, різних структурних елементів в межах цих складних семантичних 

утворень.  

Не маючи наміру вичерпно описати єгипетський революційний дискурс, 

плануємо зосередитися на тих його елементах, які надають цьому дискурсу 

своєрідності. Виділені, проаналізовані й простежені до їхнього глибинного 

культурного коріння за допомогою методів когнітивної семантики, вони дозволять 

відтворити питомо єгипетський погляд і розуміння Січневої революції.Увага до 

культурно-специфічних аспектів революційного дискурсу також була зумовлена 

ширшою проблемою визначення меж міжкультурного порозуміння в політиці, 

тобто в тій сфері суспільної взаємодії, де вдала комунікація або її відсутність може 

зіграти вирішальну роль у долі людських спільнот. Результати нашого 

дослідження могли б також прислужитися в контексті пошуку шляхів вирішення 

такої актуальної теоретичної і практичної проблеми сьогодення, як вивчення того, 

як опосередкована культурою і мовою релігійна традиція, зокрема ісламська, 

може формувати суспільне життя і впливати на політичну поведінку
11

. 

 

1.2 Дискурс-аналіз і етнокультурна специфіка 

 

Дискурс становить складний об’єкт аналізу. Впродовж тривалої історії було 

розроблено багато підходів до його вивчення в різних аспектах. Критичний аналіз 

дискурсу (CDA), який заклав підвалини відповідних досліджень у сучасній 

                                                 
11

 Пор. Keane 2004. 
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лінгвістиці
12

, згодом розгалузився на низку споріднених дослідницьких програм, 

зокрема діалектично-реляційну (Н. Фейрклоу)
13

, соціокогнітивну (Т. ван Дейк)
14

, 

дискурсивно-історичну (Р. Водак)
15

, та підхід, який базується на аналізі 

соціальних акторів (SAA – ван Леувен)
16

. Потрактування дискурсу в контексті 

“особливого погляду на мову як соціальну практику, тісно пов’язану з іншими 

елементами суспільного життя”
17

, від самого початку покладено в основу вже 

згаданого критичного аналізу дискурсу і залишається актуальним для всіх інших 

дослідницьких підходів, так само як і в цій праці. У своєму дослідженні 

спираємося на погляди багатьох із зазначених авторів, проте нижче коротко 

зупинимося лише на найважливіших для нашої роботи теоретичних підходах і 

концепціях.  

Від діалектично-реляційного підходу і критичного аналізу дискурсу 

успадковано зацікавлення тим, як знаходять відображення в мові та культурі 

владні відносини
18

. Наша мета обмежена спробою визначити та описати 

закодовані в дискурсі основні ідеї
19

, на які спирається суспільна рефлексія щодо 

проявів влади, дискурсивні практики, які мотивували учасників єгипетської 

революції до дій, а також ті методи, за допомогою яких можновладці намагалися 

протистояти цим практикам, прагнучи дискредитувати або перезасвоїти на рівні 

дискурсу цінності Революції.  

                                                 
12

 Тут йдеться про дослідження дискурсу власне лінгвістичними методами на відміну від робіт 

філософів, насамперед Мішеля Фуко (Foucault 1965, 1972, 1977, 1980), якому, належить 

пріоритет у введенні в обіг самого поняття в його сучасному розумінні і праці якого вплинули 

на визначення тематики подальшого вивчення дискурсу лінгвістами.  
13

 Виклад первинного підходу Н. Фейрклоу, який заклав підвалини критичного аналізу 

дискурсу, див. Fairclough 1989. 
14

van Dijk 2009a, 2009b, див. також Langacker 2001. 
15

Див. Wodak 2001. 
16

van Leeuwen 2009. 
17

Fairclough 2003: 4 –5.  
18

Див. van Dijk 1989 
19

У розумінніFairclough 1985. Отже, наш підхід є швидше дескриптивним, аніж критичним. 
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Т. ван Дейк одним з перших визнав значення когнітивного аспекту в аналізі 

дискурсу; його соціокогнітивний підхід ґрунтується на усвідомленні 

“фундаментального значення дослідження когніції (а не лише суспільства) у 

критичному аналізі дискурсу, комунікації і взаємодії”
20

. Когнітивно-семантичні 

методи покладені в основу й нашого підходу до дослідження арабського 

політичного дискурсу, який базується на теорії концептуальної метафори та 

методах аналізу політичного дискурсу Дж. Лакоффа
21

, фреймовій семантиці 

Ч. Дж. Філлмора
22

, загальній концепції когнітивної семантики та теорії динаміки 

сил Л. Талмі
23

. У дослідженні протагоністів революційного наративу та ролі 

культурно-специфічних концептів як мотивів або інструментів політичної 

боротьби спираємося на одне з основних положень SAA про те, що “дискурси є 

реконтекстуалізаціями соціальних практик”
24

. Критичний аналіз дискурсу, подібно 

до інших методів дискурсивного аналізу, так само як і когнітивну лінгвістику, 

обґрунтовано критикували за те, що вони здебільшого обмежуються європейським 

(навіть переважно англійським) матеріалом
25

, що унеможливлювало належну 

оцінку культурних засад, які впливають на отримані в їхніх межах результати. 

Культурний дискурс-аналіз (CuDA) Донала Карбау (Donal Carbaugh) був 

спеціально створений, щоб заповнити цю лакуну
26

. З арсеналу цього підходу 

                                                 
20

 van Dijk 2009a: 64. 
21

Lakoff, Johnson 2003, Lakoff 1987, Lakoff 2009, Lakoff 2002, Lakoff 1991. 
22

 Fillmore 1988, Fillmore 1985, Fillmore 1982, Fillmore 1977a, Fillmore 1977b, Fillmore 1976, 

Fillmore 1968, Lowe, Fillmore 1997, Andor 2010. 
23

Щодо загальних принципів когнітивної семантики див. Talmy, 2000, щодо динаміки сил (force 

dynamics) див. Talmy, 1968. 
24

 van Leeuwen 2009: 148, про культуру як систему практик див. також Duranti1997: 43 – 46, 

Bourdieu 1977: 16 – 22.  
25

 Див. Bernárdez 2005: 191. 
26

Існують також і інші підходи, які поєднують аналіз дискурсу з дослідженням культури, див., 

напр., Barker, Dariusz Galasin´ski 2001, див. також огляд підходів до “культурного значення” 

(cultural meaning) в низці дисциплін, включаючи лінгвістичну антропологію, в Strauss, 

Quinn1997: 5 –10, де авторки пропонують власну когнітивну теорію культурного значення, яка 

сполучає методи культурної антропології та психології. 
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використано поняття культурних презумпцій (термін запропонував 

Д. Карбау)
27

.Вони по суті виконують функцію інтерфейсу між дискурсом і сферою 

уявлень“про те, що існує (..), або про те, що є доречним (proper) чи має цінність”
28

, 

яка становить базовий глибинний фундамент культури, що тривалий час 

залишався поза увагою лінгвістів. Зміст культурних презумпцій можна 

сформулювати як культурні пропозиції
29

 – сконструйовані аналітиком твердження, 

які експлікують мінімальні смисли, що лежать в основі того чи іншого уявлення. 

Культурні презумпції функціонують на рівні, який пересічний мовець не може 

осягнути, усвідомлення і відповідно аналіз якого потребує спеціальної підготовки. 

Розуміння того, що такий рівень смислів, який функціонує без повного 

усвідомлення мовцем, існує і може бути в якійсь мірі представлений у мові, 

прийшло в лінгвістику із суспільних наук
30

. Відповідні структури, названі 

культурними презумпціями, не дорівнюють усьому обсягу того різновиду знання 

(і, відповідно, значення), який П'єр Бурдйо описує як доксу
31

. Вони є настільки 

базовими, що культурний антрополог навряд чи розглядатиме їх як уявлення. При 

цьому інструментарій культурних презумпцій, які можна сформулювати у вигляді 

пропозицій, є корисним з огляду на те, що за його допомогою можна застосувати 

власне лінгвістичні підходи до дослідження самої матерії культури. Та 

обережність, з якою ми все ж таки ставимося до питання про те, наскільки далеко 

може зайти лінгвіст в аналізі культури, походить не від позірної небезпеки, 

пов’язаної з виходом за межі дисципліни, адже протягом останніх кількох 

                                                 
27

 Карбау визначає культурні презумпції (cultural premises) як формулювання, запропоновані 

“аналітиком”: вони “виражають уявлення (beliefs) учасників щодо значення і важливості 

(significance and importance) того, що відбувається”, є умовою здійснення певної комунікативної 

практики і тим, що виражає ця практика, див. Carbaugh 2005: 5. 
28

 Carbaugh 2015: 576; уявлення – це наш варіант перекладу англійського терміна beliefs; щодо 

доречності пор. Lillis 2005: 96 –97.  
29

 Там само. 
30

Див. Bourdieu 1977: 159 – 171. 
31

 Там само: 164. 
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десятиліть міждисциплінарні бар’єри поступово стають дедалі більш розмитими. 

Радше вона має відношення до розуміння самої онтології об’єкта дослідження. 

Коли антропологи говорять про культуру, то вони так само, як лінгвісти, говорять 

про значення
32

. Однак, до якої міри таке значенняяк зміст культури надається до 

аналізу з позиції методів лінгвістичної семантики? На думку 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, і 

той спосіб, у який деякі речі можуть, наприклад, бути “висловлені” як візуально, 

так і вербально, натомість деякі – лише візуально, а інші – лише вербально, також 

культурно та історично зумовлений”
33

. 

Такий рівень розуміння складної проблеми взаємозв’язку між мовною 

семантикою і смислами культури вважаємо цілком достатнім, принаймні для цілей 

цього дослідження. З наведеної цитати можна виснувати, що культурне значення 

однаковою мірою можна реконструювати з будь-якого семіотичного коду, і при 

цьому жодна з таких реконструкцій не буде достатньою для розкриття всієї 

глибини культурних смислів. Однак, мабуть, дослідження культур на підставі саме 

мовного коду становить найточніший підхід, хоча б тому, що мова залишається 

найбільш ретельно дослідженою семіотичною системою. У цій праці 

намагатимемося робити будь-які висновки щодо культури (у тому числі 

політичної) якомога обережніше, щоб не виходити за межі когнітивної та 

антропологічної лінгвістики в такі суміжні сфери, як культурна антропологія, 

політологія або філософія.Хоча деякі наші спостереження і поставлені питання 

могли б, імовірно, стати корисним додатком до дискусій, які наразі відбуваються в 

межах цих дисциплін. Серед них питання про механізми впливу ісламської 
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 Пор. Basso, Selby 1976. 
33

Kress, Van Leeuwen 2006: 2.  
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традиції на формування моделей соціальної та політичної поведінки арабомовних 

спільнот на батьківщині та в діаспорі.  

 

1.3 Дослідження арабської етнокультурної специфіки: в пошуках методу 

 

З моменту публікації засадничих праць Дж. Лакоффа та А. Вежбицької 

фокус дослідження культурних відмінностей і способів відображення в 

конкретних мовах різних соціальних явищ значною мірою змістився в напрямі 

аналізу концептів і категоризації 
34

. Пізніше багато хто з дослідників пішов цим 

шляхом, застосовуючи розроблені ними підходи до аналізу різних мов і культур. 

Щодо арабо-мусульманської культури, то вивчення притаманних їй відмінностей 

через аналіз питомих культурних концептів було започатковане ще раніше, аніж 

набули поширення зазначені ідеї, – у піонерських працях Тосіхіко Ізуцу (Toshihiko 

Izutsu)
35

 і Франца Розенталя (Franz Rosenthal)
36

. Хоча Т. Ізуцу і визначив свій 

метод як семантичний аналіз, проте його підхід відрізняється від підходів Дж. 

Лакоффа, А. Вежбицької та нашого. Насамперед в аспекті як застосування 

конкретних прийомів дослідження, які залишалися в рамках обмежень методу 

класичної лексичної семантики (у часи Т. Ізуцу когнітивна революція в лінгвістиці 

ще не відбулася), так і загальної мети, спрямованої на вивчення культурно-

специфічних аспектів релігії та моралі. Метод Ф. Розенталя ґрунтується на 

солідному знанні та глибокому аналізі середньовічної арабської філософської і 

релігійної літератури з урахуванням також здобутків Т. Ізуцу. Однак при цьому 

його доробок не відбиває зв’язку з будь-якою конкретною лінгвістичною 

традицією, і його методологічний підхід радше тяжіє до філософської 

герменевтики. Останній підхід, наскільки нам відомо, панує в дослідженнях 

                                                 
34

Зокрема, див. Lakoff 2003, 1987; Wierzbicka 2006, 1997, 1996, 1992, 1991, 1985a, 1985b, огляд 

напрямків сучасної когнітивної лінвістики див. у Dirven 2005. 
35

 Див. Izutsu 1959; Izutsu 1965.  
36

 Див., напр., Rosenthal 1970. 
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арабських культурних концептів
37

. У центрі уваги деяких лінгвістичних праць, які 

застосовують методи когнітивної семантики до аналізу арабського матеріалу, 

перебувають класичні релігійні тексти
38

. Теорія когнітивної метафори лежить в 

основі низки цікавих праць з аналізу концептуального апарату Корану
39

. 

Видається, що саме когнітивний поворот в теорії метафори спричинив помітне 

пожвавлення інтересу до цієї тематики, на відміну від вивчення образної мови 

біблійних текстів, яке має сталішу традицію
40

. Проте в багатьох працях, написаних 

на подібному матеріалі, переважають методи лексичної семантики
41

. Здебільшого 

застосування теорії когнітивної метафори, а також інших методологічних підходів 

когнітивної лінгвістики до аналізу арабського матеріалу пов’язане з розглядом 

таких прикладних завдань, як вивчення проблем перекладу когнітивних метафор 

з/на арабську та європейські мови
42

, або ж таких важливих, однак вузьких 

теоретичних питань, як, наприклад, вивчення прийменників із просторовим 

значенням у сучасній літературній арабській мові
43

. Винятків небагато, і, як 

правило, йдеться про праці невеликого обсягу
44

. Нечасто застосовують 

нейрокогнітивні підходи
45

. Щодо методів корпусної лінгвістики
46

, то вони на 

арабському матеріалі використовувалися переважно для аналізу морфології, 
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 Одним із прикладів застосування такого підходу є збірник, присвячений дослідженню 

мусульманських есхатологічних концептів, див. Günther, Lawson 2017, а також Wild 2012, 

AbuZayd 2012, Gleave 2012. 
38

 El-Sharif2011. 
39

 Див. Elhindi 2017, Libdeh, As’ad 2016a, Libdeh, As’ad 2016b, Christiansen2015, Reda 2013, Al-

Saggaf et al. 2013, Varisco 1995. 
40

Пор. Weiss2006. 
41

Khambali etal. 2017, Shamsi 1987, Рибалкін 2006.  
42

 Див. Alshunnag 2016. 
43

 Див. Peate 2012. 
44

Див., напр., короткий огляд метафоричних репрезентацій Арабської весни на матеріалі Al-

Jazeera.net в Torlakova 2014.  
45

Див. короткий огляд у Khamis-Dakwar, Froud 2014: 292 – 296, сама ж праця присвячена 

нейрокогнітивному моделюванню перемикання кодів у ситуації арабської диглоссіїї.  
46

 Про зв’язок між когнітивною та корпусною лінгвістикою див. Cienki 2005: 4, про копусні 

підходи до критичного аналізу метафор див. Charteris-Black 2004. 
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лексики й синтаксису
47

, праць з когнітивної семантики, які б базувалися на 

корпусних даних, знайти не вдалося
48

.  

Небагато досліджень політичного та інших типів дискурсів виконано на 

матеріалі арабської мови
49

. З погляду методології, праці цієї тематики 

демонструють широке розмаїття підходів, але вони не пов’язані із застосуванням 

перелічених вище сучасних методів аналізу дискурсу. Так, у цікавій і багатій на 

матеріал праці Ayalon 1987a, присвяченій важливій і досі недостатньо 

опрацьованій темі глибокої трансформації арабського політичного дискурсу в 

період інтенсивних контактів з Європою в модерну добу, автор обмежується 

аналізом семантичних зсувів на рівні лексики, коли описує переозначення питомо 

арабських соціополітичних термінів під час рецепції європейських політичних 

концептів. Нечисленні праці присвячені частковим проблемам лінгвістичної 

прагматики
50

, теорії референції
51

, концептуалізації
52

, окремим жанрам політичного 

дискурсу
53

, дискурсу арабських електронних ЗМІ
54

, аргументативному дискурсу
55

, 

правовому дискурсу
56

 та екології мови
57

. Цікавий напрямок – порівняльна 
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 Див., напр., Bromberg 2007, Fong 2007, Ghazali 2007, Rodrigues, Cavar 2007, Smrz etal. 2007. 
48

Як виняток можна вважати праці, що доводять переваги корпусних методів, як-от Khalfaoui 
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категорії фокусу (уваги) на дослідження, виконані на базі корпусних даних англійської мови, 

але власне арабських корпусних даних не використовує. 
49
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Напр., у Al-Jarrah etal. 2015 – теорії релевантності, Cap 2013 розглядає проблему, яку можна 

було б поставити в перспективі соціопрагматики.  
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Khalil 2000. 
52

Див. Dunne 2003 таAbu-ʿUksa 2016. 
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Fakhri2014, Fakhri 2007. 
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риторика
58

. Ряд авторів приділяє увагу одній із тем, що також становлять предмет 

нашого зацікавлення, а саме: засвоєнню ісламських концептів в арабському 

політичному дискурсі
59

. Хоча більшість досліджень політичного дискурсу, 

написані на матеріалі англійської та інших європейських мов, уникає зіставного 

аспекту, інколи можна натрапити на цікавий арабський матеріал, який 

використовується як основа для порівняння
60

. Привертають увагу деякі праці, 

написані із застосуванням близьких до лінгвістичних методів і які оперують 

поняттями наративу та дискурсу, наприклад, у парадигмі теорії масової 

комунікації
61

. Лінгвістичний поворот (linguistic turn), який увиразнився наприкінці 

минулого століття в методології суспільних наук на Заході
62

, уможливлює 

подолання міждисциплінарних бар’єрів і робить такі дослідження у сфері 

політичних наук, історії, особливо історії ідей та низки інших дисциплін, 

відкритими для лінгвістів
63

, а матеріал останніх, потенційно корисним і для 

суспільствознавців
64

.Цінні фактичні дані для дослідження процесів формування 
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 Напрямок започаткований ще в 1960-х рр. в Kaplan 1966 з покликанням на арабський 

матеріалі преставлений кількома сучасними працями, див. Ismail 2010, Al-Qahtani 2006. 
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AbuKhalil 1994, Ayalon 1987b. 
60

Див. базований на англійському перекладі, але цікавий контрастивний аналіз релігійної 

складової в промовах Дж. Буша мол. і Усами бін Ладена в Chilton 2004: 173 – 193.  
61

Див., напр., статтю Halverson et al. 2013, що привертає увагу до ролі, структурних 

особливостей та історичної тяглості наративів про мучеників у контексті дискурсу Арабської 

весни. 
62

 Див. Vernon1994, Fay 1998. 
63

Див., напр., Abu-ʿUksa 2016, де показано політизацію концепту СВОБОДА у процесі розвитку 
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Ġanī 2013 про труднощі концептуального характеру, з якими стикаються ісламісти при побудові 

власного дискурсу, що стосується і феномену Арабської весни; праці de Goede etal. 2016, і 

особливо de Goede, Sullivan 2016, які цитуємо далі, див. детальний виклад історії ісламської 

політичної думки в Abu Zayd 2006, де термін дискурс є одним із найбільш уживаних (44 

фіксації), а настанова на критику релігійного дискурсу є принциповою позицією для цього 
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Пор. принципову настанову на врахування даних суспільних наук у критичному аналізі 

дискурсу в Fairclough 2003. 
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релігійних та політичних концептів і етапів становлення політичного й 

ісламського нормативного дискурсу можна знайти в працях представників 

класичного сходознавства, яке традиційно орієнтується на етнографічні та 

філологічні підходи
65

.  

В Україні, як і в ширшому східно-центрально-європейському контексті, 

когнітивні методи зайняли помітне місце в лінгвістичних дослідженнях, 

виконаних переважно на матеріалі української, англійської
66

, але також і 

перської
67

, китайської
68

 та в’єтнамської мов
69

. Приділяється увага і 

загальнотеоретичним проблемам когнітивної лінгвістики
70

. Характерною рисою 

багатьох з цих робіт є зосередженість на культурно-специфічних аспектах 

концептуалізації
71

. Наша праця перебуває в руслі цієї ж регіональної тенденції. 

Разом із тим вона продовжує і розвиває методологічні напрацювання, пов’язані із 

застосуванням когнітивних підходів до аналізу українського політичного 

дискурсу, що представлені у працях Г. М. Яворської, зокрема й у нашій спільній 

монографії, а також у працях інших українських авторів
72

. Низка попередніх праць 

автора, які різною мірою були враховані при написанні цього дослідження, також 

присвячена дискурсивним засобам вираження групових ідентичностей (етнічних, 

релігійних тощо), культурно-специфічним аспектам різних типів дискурсів і 

зв’язку між дискурсом та соціальними практиками
73

. 
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Lewis 1991, Kepel 2000. 
66

Див. Воробйова 2011, Брицин 2009. 
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Мазепова 2015, 2015a, 2015b, 2014a, 2014b, 2008, Забуранна2000. 
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Гобова 2016. 
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 Див. Богомолов 2019a, Богомолов 2019b, Богомолов 2019c, Богомолов 2019d, Bogomolov 

2017, Bogomolov 2016a, Bogomolov 2016b, Bogomolov 2016c, Bogomolov 2015a, Bogomolov 

2015b, Bogomolov 2015c, Bogomolov 2015d, Bogomolov 2015e, Bogomolov 2002a, Bogomolov 

2002b, Богомолов 2013, Bogomolov 2014a, Bogomolov 2014b, Bogomolov 2014c, Bogomolov 
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З погляду вибору матеріалу для дослідження найближчою до обраної 

тематики є дисертація єгипетського лінгвіста Ахмада Омара, присвячена аналізу 

аргументативного складника текстів політичного блогу відомого єгипетського 

письменника Аля аль-Асвані (‘Alā’ al-Aswānī)
74

. А. Омар опрацював один із 

елементів єгипетського політичного дискурсу із застосуванням прагматично-

діалектичного підходу до теорії аргументації Франса ван Еемерена і Роба 

Гроотендорста
75

. Утім зазначена праця містить деякі цікаві й для нас відомості, 

адже тематика і концептуальна структура текстів блогу аль-Асвані, які належать 

до більш раннього періоду, є настільки близькими до дискурсу Січневої 

революції, що можна вважати, що ці тексти фіксують один з попередніх етапів 

становлення революційного дискурсу.  

 

1.4 Концепт як одиниця аналізу 

 

Основною одиницею аналізу в нашій праці є концепт. Вважаємо, що 

концепти становлять кластери значень, які виникають у процесі категоризації 

(концептуалізації), яка є засобом осмислення суспільно вагомих явищ щоденного 

життя, формування та передавання різних за типами і ступенями складності 

соціальної взаємодії поведінкових моделей. Концепти вступають у складні 

семантичні зв’язки, формуючи концептуальну структуру певного дискурсу. 

Оскільки ці кластери значень створюються в процесі рефлексії мовної спільноти
76

 

над її власним унікальним досвідом, то вони мають культурно-специфічний 

характер і можуть контрастувати з їхніми відповідниками в інших 

мовах/культурах. Концептуалізація також демонструє залежність від соціального, 

                                                                                                                                                                        

2014d, Bogomolov 2014e, Bogomolov 2014f, Богомолов 2009, Богомолов 2008a; Богомолов 2008b; 

Богомолов 1998. 
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Omar2016. 
75

Див. Van Eemeren, Grootendorst 2004. 
76

Див. Bloomfield 1933, Hymes 1996: 30 – 60, Morgan2004, Collins 2003. 
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культурного та історичного (часового) контексту
77

, що спричиняє варіювання 

концептів у різних дискурсах як у плані вираження, так і у плані змісту, у різних 

субкультурах та на різних діахронних зрізах однієї й тієї самої культури
78

. Ні 

певного мовця, ні окремий текст, якого б обсягу він не був, і навіть відокремлений 

різновид дискурсу не можна вважати репрезентативним для всього комплексу 

культурних концептуалізацій, які становлять колективну спадщину тієї чи іншої 

культури. Знання про конкретні концептуалізації розподілені поміж окремими 

людьми, групами та періодами часу
79

. Саме тому наша орієнтація на застосування 

когнітивно-семантичних методів до аналізу політичного дискурсу і корпусних 

даних зумовлені не просто зручністю або бажанням подолати природні 

обмеження, пов’язані з тим, що арабська не є нашою рідною мовою, а є 

принциповою методологічною настановою. Адже навіть носій мови не здатний 

адекватно оцінити усе розмаїття соціальних контекстів застосування мови і 

питому вагу тих чи інших форм
80

. У межах конкретного різновиду дискурсу 

спостерігаємо послідовність щодо вибору та частоти вживання окремих концептів, 

їхнього обсягу значення, референційної зони та функцій. Для дослідника подібна 

послідовність у наданні мовною спільнотою преференції певним семантичним 

елементам слугує підставою для виокремлення певного різновиду дискурсу. Нами 

було виділено декілька таких елементів на базі власних спостережень за новинами 

про Січневу революцію в Єгипті, що демонструвалися на супутникових 

телевізійних каналах та в мережі Інтернет протягом понад трьох років. Такий 

майже щоденний моніторинг єгипетських та інших арабомовних ЗМІ уможливив 

проведення в режимі реального часу спостереження за виникненням та 
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Див. Friedrich 1979. 
78

Пор., Eckert 2000. 
79

 Про поняття розподілених у культурі знань (culturally distributed knowledge) див. Palmer 2006: 

263 – 304.  
80

 Про вплив корпусних методів на переосмислення методологічних засад когнітивною 

лінгвістики див. Geeraerts 2005. 
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поступовим занепадом нового різновиду політичного дискурсу, а також аналіз 

ролі концептуалізації в цьому процесі. Пізніше на підставі подібних медійних 

матеріалів, наявних у електронному вигляді в мережі Інтернет, було сформовано 

малий корпус
81

 найбільш поширених стабільних колокацій з різними лексичними 

одиницями, які представляють ключові концепти дискурсу Січневої революції
82

. 

Аналізуючи корпус, ми зосередилися на концептах, які відзначаються найбільшою 

салієнтністю
83

, залучили до дослідження все розмаїття номінацій, якими ці 

концепти вербалізовані в текстах у колокаціях з іншими лексико-граматичними 

одиницями. Салієнтність того чи іншого концепту щодо революційного дискурсу 

визначалася емпірично під час аудіовізуального спостереження за розвитком 

дискурсу революції на основі його фіксації в електронних ЗМІ протягом періоду 

2011 – 2014 рр., тобто від початку повстання на каїрській площі Тахрір 25 січня 

2011 року до відновлення авторитарного режиму в червні 2014 року, коли занепад 

революційного дискурсу став цілком очевидним. Виокремлення салієнтних 

концептів здійснено за кількома чинниками, серед яких: 1) жанр текстів 

(насамперед бралися до уваги тексти революційних гасел, політичні декларації та 

інші прецедентні тексти); 2) повторюваність основних номінацій, що вербалізують 

концепт у великому обсязі текстів; 3) розвиненість концепту, тобто наявність 

множини номінацій, що вербалізують концепт, зокрема ідіоматики, і відповідна 

його семантична насиченість; 4) функціональне навантаження концептів. Низка 

виокремлених концептів посідає центральні позиції в текстах, фактично 

                                                 
81

Про особливості малих корпусів (smallcorpora) див. Ghadessy 2001; про застосування методів 

корпусної лінгвістики до аналізу концептуальних метафор у медіадискурсі див. Fabiszak 2007; 

деякі застереження щодо застосування корпусних методів див. у Fillmore 1992. 
82

Обґрунтування методу дослідженням дискурсу на основі аналізу лексики (ключових слів) за 

допомогою корпусу див. у Schröter, Storjohann 2015. 
83

Детальне обговорення поняття салієнтності (salience, такожprominence) див. у Langacker 

2008: 66 – 73, Geeraerts 2000; салієнтність має відношення до сфери дії однієї з базових 

мисленнєвих і аффективних категорій (ideationalandaffectivecategories), які Л. Талмі визначає як 

важливий напрямок у когнітивно-семантичних дослідженнях – уваги (attention), див. Talmy 

2000, vol. 2: 3. 
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організуючи їхній зміст. За потреби корпусні дані доповнювалися матеріалом з 

класичних арабських словників
84

 і релігійних текстів (Корана і Сунни), а також 

праць сучасних ісламських учених. Необхідність уведення цього матеріалу була 

зумовлена двома взаємопов’язаними міркуваннями: 1) з’ясування етимології 

окремих лексем, що вербалізують концепт, допомагає реконструювати когнітивні 

процеси, які його сформували
85

, і дійти логічних висновків щодо відносного 

значення концепту та його окремих елементів у межах ширшого семантичного 

домену та місцевої культури загалом, а також окремого різновиду дискурсу, 

зокрема революційного єгипетського; 2) увагою до чинника 

інтердискурсивності
86

, адже концепти змінюють обсяг свого значення, 

переходячи з одного дискурсу до іншого, тому деякі аспекти значення і функції, 

притаманні концепту в тому чи іншому дискурсі, можуть бути витлумачені не 

стільки під впливом безпосереднього контексту, скільки іншого, потужнішого 

дискурсу
87

.  

Ядерну структуру концепту можна описати в термінах фрейму в розумні 

Ч. Філлмора
88

, при цьому сталі колокації основних лексем-вербалізаторів 
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 Див. Рибалкін 1994. 
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Тут можна говорити про елементи історичного аналізу дискурсу, пор. Brinton 2001; цікаво 

також подивитися на цей матеріал у контексті дискусії про кросс-культурне розмаїття 

когнітивних моделей, пор. Everett 2013: 38 – 45, яка, на думку цитованого автора, поки 

перебуває на етапі постановки проблеми і накопичення попередніх відомостей. 
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 Будь-який текст або дискурс можуть містити внесок від інших дискурсів або жанрів, див. 

Phillips 2002: 73, Бацевич 2010a.  
87

 Пор., зокрема, Fakhri 2002, де йдеться про запозичення французьких дискурсивних практик в 

арабському правовому дискурсі Марокко; оскільки не кожний дискурс може впливати на 

інший, то й спосіб, у який реалізується кожний прояв інтердискурсивності в межах конкретного 

дискурсу, можна також розглядати як одну з його визначальних особливостей або складників: 

подібна ситуація характерна для ісламського нормативного дискурсу та дискурсу політичного 

ісламу, які значно вплинули на дискурс нещодавньої єгипетської революції, що й буде 

продемонстровано далі. 
88

 Див. Fillmore 1985, 1982, 1977a, 1977b, 1976 та FrameNet, розміщений в Інтернеті корпус, 

створений на базі сучасної англійської мови з використанням фреймової семантики 

Ч. Філлмора.  
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концепту
89

 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, або втрачають релевантність 

залежно від контексту
90

. До таких ідей уналежнюють притаманні певній культурі 

уявлення, які дослідник може виразити в формі пропозицій
91

, наприклад, 

“відплату найкраще здійснювати швидко”
92

. Наявність стійких колокацій також 

може бути свідченням застосування концептуальної метафори
93

. Наприклад, 

стійкі колокації іменника ẓulm (“несправедливість, пригноблення, кривда”) з 

лексемами, похідними від дієслова waqa‘ (“падати”), лексемами та 

прийменниками з просторовим значенням
94

 (наприклад, taḥt (“під”)), вказують на 

метафоричне представлення ẒULM (“несправедливість, пригноблення, кривда”) як 

об’єкта, який падає зверху, що стає засобом передання уявлень про фатальну 

природу означеного в такий спосіб поняття
95

. Семантика концептів насичена 

смисловим зв’язками та інтерпретаційними можливостями, які, актуалізуючись у 

тексті, забезпечують його зв’язаність
96

. Певною мірою процес породження тексту, 
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 Наприклад, іменник ẓulm(“несправедливість, кривда, пригноблення”), дієслово ẓalam 

(“кривдити, гнобити”), іменник або прикметник ẓālim (“тиранічний, гнобительський”), 

снонімічні одиниці, у т. ч. ідіоми, що проілюструємо далі під час аналізу концепту ẒULM. 
90

 Див. Langacker 2008: 57 – 65 про поняття фокусу, висування на перший план (foregrounding) 

або у фонову зону (backgrounding) 
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 Про поняття культурних пропозицій див. Carbaugh 2016: 576 – 577. 
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 Про це докладніше див. далі в Розділі 4, де йтиметься про концепт QIṢĀṢ (ВІДПЛАТА). 
93

 Див. Lakoff, Johnson 2003, пор. також Sznajder, Pique-Angordans 2004; про роль метафори в 

політичному дискурсі див. також Charteris-Black 2011. 
94

Пор. Cienki 1989. 
95

Такій інтерпретації, на нашу думку, не суперечить вживання конструкції з просторовим 

прийменником taḥt (“під”) на позначення психологічного/фізичного стану людини, напр., taḥtat-

ta’ṯīr (“під впливом [чогось]”), а також імовірність впливу європейських мов (завдяки 

поширенню білінгівізму в ХХ ст. вплив англійської і французької мов на синтаксис сучасної 

літературної арабської є доволі помітним), пор. фр. конструкції sous l’oppression de (“під 

пригніченням [чогось]”), sous la tyrannie de (“під тиранією [чогось]”), див. Adler2008: 24 –25.  
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Див. Halliday 1976: 27, де зв’язаність (cohesion) тексту пояснюється взаємозалежністю 

елементів у зв’язку з потребою в інтерпретації (dependenceofoneontheotherforitsinterpretation), 

див. також Martin 2001, на арабському матеріалі див. Al-Batal 1990. 
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а отже й дискурсу, можна представити як реалізацію семантичного потенціалу, 

закладеного в його концептуальній структурі.  

Крім фреймової семантики Ч. Філлмора та теорії концептуальної метафори 

Дж. Лакоффа, під час розгляду деяких часткових проблем також застосовуємо 

категорійний апарат російських лінгвістів, на яких ми покликаємося у зв’язку із 

семантичною категорією подія
97

 під час аналізу концептуРЕВОЛЮЦІЯ. Наше 

розуміння характеру взаємодії між візуальними і вербальними елементами в 

комплексній семіотиці
98

 протестів на площі Тахрір 25 січня – 11 лютого, яка 

вплинула на представлений у дискурсі концепт революція, сформувалося під 

впливом праці Г. Кресса і Т. ван Леувена (1996)
99

. Особливо цінною виявилася 

представлена у ній теоретична концепція мультимодальності соціальної 

комунікації, яка відображає “суттєво відмінні потенціали репрезентації, різні 

потенціали смислоутворення”, притаманні кожному способу репрезентації
100

. 

Аналізуючи модальні аспекти відношень між протагоністами революційного 

наративу, ми спиралися на теорію динаміки сил Л. Тальмі
101

. 

 

1.5 Наративний складник дискурсу 

 

Наратив революції обертається навколо стійкого набору концептів, деякі з 

яких ми вже перелічили вище
102

. Цей наратив становить динамічну семантичну 

структуру, яка описує сценарій революції (ṮAWRA), якою її уявляли собі учасники 

                                                 
97

Див., зокрема Арутюнова 1988. 
98

Пор. Halliday, Hasan 1989. 
99

Див. Kress, Van Leeuwen 2006. 
100

 Там само: 41.  
101

 Див. Talmy 1968: 49 – 100. 
102

У нашому дослідженні наратив розуміємо як “репрезентації у часовій послідовності 

щонайменше двох реальних або вигаданих подій чи ситуацій, жодна з яких не передбачає або ж 

навпаки – не тягне за собою (presupposes or entails) інше” [Prince 1982: 4], про роль наративу в 

контексті ісламської культури та ідеології політичного ісламу зокрема див. Halverson etal. 2011, 

Bal 2004, 2009. 
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та прихильники
103

. Революція представлена в наративі як цілеспрямований 

поступальний рух єгипетського народу, який спричинює волею народу (IRĀDA-taš-

ŠA‘B) позитивні зміни, що починаються з повалення Тирана (Ṭāġiya, Ẓālim) та 

зникнення Держави несправедливості (dawlat aẓ-ẒULM), прислужники якої (FULŪL) 

зазнають покарання. Під час революційної боротьби дехто з революціонерів гине, 

вони стають Мучениками (Šuhadā’ aṯ-Ṯawra), але їхня невинна Кров (Dimā’ 

ma‘ṣūma) не буде змарнована (mahdūr), і за них, а також за тих, хто вже раніше 

постраждав від несправедливості (бідні і пригноблені – Maẓlūmūn), прийде 

відплата (QIṢĀṢ).
104

 Революція має завершитися встановленням Держави 

справедливості (dawlat al-‘ADL). Варто зазначити, що в цьому випадку йдеться про 

реконструкцію, адже навряд чи вдасться знайти єдиний текст, який би охоплював 

викладений наратив у повному обсязі. У кожному тексті як частині дискурсу 

революції можна знайти ті чи інші фрагментарно представлені компоненти цього 

наративу, у той самий час усе розмаїття текстів доповнює одне одного, 

відтворюючи знову і знову історію РЕВОЛЮЦІЇ
105

 та доповнюючи її додатковими 

сюжетними лініями. У лінгвістичній та літературознавчій наратології об’єктом 

дослідження є тексти, які охоплюють ті чи інші наративи. Роль тексту-прототипу 

можуть виконувати художні тексти або т. зв. наративи персонального досвіду
106

. 

Натомість коли політики, історики та інші фахівці у галузі суспільних наук 

говорять, наприклад, про наратив Холодної війни, то, очевидно, мають на увазі 

дещо інше, аніж розповідь ветерана. Отже, на відміну від художнього чи 

персонального наративу, у нашому випадку йдеться про подібну наративну 

                                                 
103

Пор. Berman, Slobin 1994. 
104

 У тексті використано такі позначення: концепти і концептуальні метафори подані 

зменшеними великими літерами (smallcaps), напр., QIṢĀṢ, семантичні одиниці іншого рангу – із 

великої літери, напр., Ẓālim, Ṭāġiya і Maẓlūm (йдеться про елементи фреймово-семантичної 

структури концепту, тут – ẒULM).  
105

Пор. Jantunen, Huhtinen 2011, де подібні процеси описуються на суттєво відмінному матеріалі. 
106

 Див. Labov 1972: 354 – 396, Kintsch, van Dijk 1978, Labov, Waletzky 1997, пор. також Sandhu 

2016. 
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структуру, яку коректніше було б кваліфікувати як метанаратив, що перебуває на 

вищому ніж текст рівні і, охоплюючи весь дискурс революції, організовує його в 

єдине ціле, забезпечує його послідовність та зв’язаність. У структурному плані 

наш наратив характеризується як відносно простий, і до нього можуть бути 

застосовані ті самі процедури аналізу.  

 

1.6 Революційний дискурс і феномен інтердискурсивності 

 

Попри те, що наратив Січневої революції побудований навколо досить 

вузького, замкненого набору ключових концептів, революційний дискурс не є 

ізольованою структурою; навпаки, він інкорпорує елементи інших дискурсів – 

політичного і релігійного (з нормативним та проповідницьким субдискурсами
107

) 

та виконує функцію своєрідної сполучної ланки між ними. Хоча ці два різновиди 

дискурсів повністю і не перетинаються на майданчиках публічної дискусії або в 

окремих текстах, проте вони функціонують у контрапункті один до одного, 

виконуючи різну, але взаємодоповнювальну роль інструментів публічного 

коментування однієї і тієї самої соціополітичної реальності
108

. Вони 

характеризуються різним складом мовців, розділяючи фактично ту саму 

аудиторію. Ці два різновиди дискурсів виконують хоч і різні, але близькі функції. 

Зокрема, релігійні субдискурси мають виразний регулятивний характер, 

відзначаються більшою персуазивністю, однак їхня референційна зона обмежена 

порівняно з політичним дискурсом
109

. Вони, наприклад, не містять прямих 

посилань на реалії політичного процесу, але можуть відображати певну політичну 

                                                 
107

 Під першим розуміємо дискурс спеціалістів з ісламського права (шаріату), які традиційно 

відігравали важливу роль у суспільно-політичному житті мусульманських народів, а під 

останнім – дискурс, в основному представлений жанром п’ятничних проповідей у мечеті, 

тематика яких часто пов’язана з поточними подіями політичного і соціального життя і які 

традиційно відіграють важливу роль у політичній дискусії та суспільній мобілізації.  
108

 Про поняття метакультурного коментаря (meta-culturalcommentary) див. Carbaugh 2016: 566. 
109

 Див. Donnellan 1966. 
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позицію через вибір теми. Елементи релігійних субдискурсів також взаємодіють з 

політичним дискурсом у більш прямий спосіб, який можна описати як модус 

цитування
110

. Проповідницький і нормативний релігійні субдискурси, які не 

обмежуються лише усними п’ятничними проповідями і консультаціями, що їх 

надають спеціалісти з ісламського права, тепер також охоплюють широке коло 

розміщених в Інтернеті текстів і відзначені високою цитаційністю
111

. Ці 

субдискурси виступають як основний засіб удоступнення репертуару цитат з 

Корану та Сунни широкому загалові, вони є тим каналом, через який уся глибина 

середньовічної культурної традиції разом з притаманними їй концептуальними 

фреймами відкривається сучасним мусульманам і стає частиною повсякденного 

вжитку
112

. Окремі жанрові різновиди революційного дискурсу, особливо ті, що 

були створені прихильниками Братів-мусульман та іншими консервативними 

мусульманами, також рясніють цитатами з Корану та Сунни. Це посилює 

релігійне забарвлення революційного дискурсу в цілому. 

Привертає увагу те, що на етапі свого зародження дискурс єгипетської 

революції оминав позначень, пов’язаних з ідеологічними поділами в 

революційному таборі. Загальновідомо, що протести на площі Тахрір 25 січня 

започаткували здебільшого групи лівого спрямування. Найвідомішим серед них – 

Молодіжний рух 6-го квітня (ḥarakat šabāb 6 ibrīl) і троцькістська організація під 

назвою “Революціонери-соціалісти” (al-ištirākyūn aṯ-ṯawriyūn). Проте ЗМІ, які 

підтримували революцію і висвітлювали ці події, називали їх недиференційованим 
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Пор. Piamenta 1979, Bouchara 2015, Haeri 2003 і Holes 1993 щодо функціональних аспектів 

застосування різвновидів арабської (сучасної літературної, народно-розмовної, та, як мови цитат 

зі священних текстів, – класичної), у промовах єгипетських політичних лідерів; цікавий аналіз 

туніського матеріалу в контексті переведення офійного дискурсу влади на арабську літературну 

мову див. у Boussofara-Omar 2005. 
111

Тут ідеться насамперед про настанову на цитування на відміну від розуміння кожного тексту 

як несвідомо складеної “мозаїки з цитат” [Kristeva 1980: 66, Бахтин 1986: 460]. 
112

Пор. Haeri 2003: 25 – 39, зокрема цікавий аналіз процесу засвоєння пересічним мовцем 

прецендтних текстів класичною арабською через процес релігійної освіти як формальної, так і 

неформальної.  
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позначенням šabāb aṯ-ṯawra (“революційна молодь”), або просто ŠABĀB 

(“молодь”). Після падіння Х. Мубарака декілька політичних сил і окремих фігур 

конкурували у боротьбі за владу
113

. У наративі революції натомість 

використовувався лише один концепт T ̱UWĀR (РЕВОЛЮЦІОНЕРИ), який 

недиференційовано позначав усіх претендентів на владу. Парадоксально, що, хоча 

впродовж усіх революційний років військовим, які ніколи насправді повністю не 

втрачали влади і залишалися в ролі “слона у кімнаті” в усіх політичних дебатах
114

, 

у наборі протагоністів революційного наративу не було відведено постійного 

слота. Це відображено в двох номінаціях з протилежною оцінною семантикою, які 

з’являються в дискурсі революції у різних контекстах: у терміні jayš(“армія”) з 

позитивними конотаціями, який позначає військових як народну армію (jayš aš-

ša‘b), захисників країни, нейтральну політичну силу, навіть дружню до 

РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ на ранніх етапах протестів проти Х. Мубарака, і лексеми з 

негативними конотаціями ‘askar (“вояччина”). Військові ніби випадають з 

базового наративу революції (але, звичайно, не з дискурсу революції в цілому), 

адже їхня роль у боротьбі з Державою несправедливості (dawlat aẓ-ẒULM) за 

ствердження Держави справедливості (dawlat aẓ-‘ADL) залишається 

неартикульованою. Загалом для наративної конструкції, яка лежить в основі 

дискурсу революції, характерний набір протагоністів з розмитим референтом, але 

чітко визначеною (полярною) оцінною семантикою. Наратив, що зображує подію 

історичного масштабу, становить по суті метарепрезентацію соціальної дійсності 

дуже високого порядку
115

. Але ситуація з відсутністю в ньому чітко окресленого 

місця/ролі для найбільш впливового інституту сучасного Єгипту, на відміну від, 
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 див. IPI 2011. 
114

Abul-Magd 2013. 
115

Пор. Carston 2002: 43, де розглянуто поняття метарепрезентації у вужчому контексті – 

контексті міжособистісної комунікації. Подібні наративи про великі суспільно вагомі події по 

суті функціонують як різновид метарепрезентації поведінки людини, що відрізняється від 

описуваних Карстон випадків лише вищим рівнем узагальнення.  



50 

 

скажімо, такого протагоніста, як МОЛОДЬ, видається насправді парадоксальною, 

особливо тепер, у зворотній перспективі, коли ми знаємо, що саме цей інститут і 

визначив подальшу долю революції, причому в негативному сенсі. Подібні 

спостереження актуалізують питання про особливості компетенції мовної 

спільноти в розумінні Делла Хаймса, тобто як співвідношення між 

спроможностями (abilities) і реальними можливостями (opportunities) для їхньої 

реалізації
116

. На думку Д. Хаймса, кожна мовна спільнота перебуває у складних 

відносинах з ширшим соціальним контекстом, у якому можливості для реалізації 

традиційно підтримуваних символічних ресурсів можуть зменшуватися, причому 

члени спільноти можуть виявитися не готовими до нових викликів
117

.  

 

1.7 Вплив ісламського релігійного дискурсу і проблема мови і релігії 

 

Оскільки, як було встановлено ще на етапі збирання матеріалу дослідження, 

концептуальна рамка дискурсу Січневої революції містить чимало концептів з 

виразним ісламських забарвленням, а вплив релігійних уявлень відчутний, як 

побачимо, і на рівні наративної основи цього дискурсу, то вважаємо за доцільне 

розпочати обговорення цього аспекту з короткого огляду наявних підходів до 

проблеми мова та релігія, і визначити на цьому тлі основні параметри нашого 

підходу до цього складного предмета.  

Отже, виокремлена проблема охоплює питання впливу релігій як 

світоглядних систем і такого соціокультурного чинника, як рівень релігійності, на 

мови
118

, вивчення власне мов окремих релігій (сакральних мов та соціолектів 

                                                 
116

 Див. Hymes 2003: 58. 
117

 Там само. 
118

Див.Hary, Wein 2013, Karimi, Afghari 2015, арабський та/або пов'язаний з ісламом матеріал 

представлено в Mattock 2001, Shackle 2001, Hary, Wein 2013, Lobel 2000. 
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окремих релігійних спільнот)
119

, структури, жанрового розмаїття і прагматики 

сакральних текстів
120

, ролі мови в контексті конструювання етноконфесійної 

ідентичності
121

, релігійних компонентів у літературних текстах, впливу релігії на 

політичний дискурс
122

. До вивчення цієї проблематики застосовуються методи 

лексичної та елементи логічної семантики
123

, лінгвістичної прагматики, 

соціолінгвістики, лінгвістичної і літературознавчої поетики, критичного аналізу 

дискурсу і когнітивних підходів (йдеться головним чином про теорію 

концептуальної метафори). Застосування зазначеної теорії, як правило, обмежене 

конкретними сакральними текстами, зокрема Кораном
124

, Біблією
125

.  

Невипадково, що саме в межах соціолінгвістичних підходів виокремлено 

пов’язаний з релігією аспект вивчення мови, названий релігіолінвістика 

(religiolinguistics). Адже одна з ключових соціальних функцій, яку виконує 

релігія, – це підтримка групової згуртованості і конструювання ідентичностей
126

. 

Соціолінгвісти в межах проблематики їхніх досліджень, як правило, уникають 

визначення феномену релігії,, але розуміння релігії в аспекті колективної 

ідентичності корелює в їхніх працях з дослідженням відповідної лексики, 

ідіоматики, релігійний статус яких визначений належністю до ритуальних текстів. 

Натомість у працях, де об’єктом дослідження є релігійний або релігійно-

політичний дискурс, як правило, послуговуються не питомо лінгвістичними 

                                                 
119

 Див. Soliman 2008, дисертаційне дослідження написане на арабському матеріалі, автор 

вивчає перемикання кодів (на рівні фонології, морфології та синтаксису) між літературною і 

розмовною арабською в дискурсі провідного єгипетського проповідника Амра Халіда; див. 

також Lobel 2000, Leiter 2013. 
120

Leydecker 2014. 
121

Joseph 2004. 
122

Goldzwig 2002, Bonnin 2011, Smith2008. 
123

 Див. Scott 2013.  
124

Див. Elhindi 2017, Libdeh, As’ad 2016a, Libdeh, As’ad 2016b, Christiansen2015, Reda 2013, Al-

Saggaf et al. 2013, Varisco 1995. 
125

Weiss2006. 
126

 Див. Hary, Wein 2013, Leiter 2013, де мова релігійної спільноти досліджується як різновид 

соціолекту.  
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методами
127

. Виняток – деякі лінгвістичні дослідження, їх небагато, і вони 

спрямовані на вивчення жанрових і функціональних (лінгвопрагматичних) 

характеристик сакральних текстів
128

. У роботах, де релігійний дискурс (наприклад, 

релігійний складник у художніх текстах певної епохи) вивчається методами 

лінгвістичної або літературознавчої поетики із застосуванням елементів 

критичного аналізу дискурсу, ускладнення об’єкта дослідження корелює зі 

спробами більш диференційованого відображення природи феномену релігії
129

.  

У межах нашого дослідження увага до релігії пов’язана зі спробою 

зрозуміти культурно-специфічні аспекти, що знайшли вираження в дискурсі 

Січневої революції, і реконструювати когнітивні моделі, які впливають на 

соціальну поведінку культурно-мовної спільноти. Аспекти, пов’язані із власне 

релігійною практикою, теологічні питання та роль релігії як світоглядної системи 

мають для нас лише опосередковане значення. Отже, вважаємо оптимальним 

зупинитися на розумінні релігії як культурної системи
130

. Із цього погляду 

зрозуміло, що ототожнення тих чи інших мовних одиниць як пов’язаних із 

сакральними текстами для нас є тільки початковим етапом аналізу. А оскільки 

об’єктом нашого дослідження є дискурс, у якому відображені певні релігійні 

смисли, із розмаїття окреслених вище підходів нас найбільше влаштовує той, що 

ґрунтується на уявленні про релігію як сукупність дискурсів. У контексті 

зацікавлення дискурсивною репрезентацією когнітивних моделей, пов’язаних із 

соціальною поведінкою, в центрі уваги постають релігійні субдискурси, 
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 Див. Yıldız 2003 (на матеріалі турецького політичного ісламу), Lauzière 2005 (на арабському 

матеріалі), Smith 2008, див. також Abu Zayd 2006 про історію ісламської політичної думки як 

історію зміни дискурсів, суть якої полягає у зміні й переосмисленні базових концептів та зміні 

ставлення до інтерпретації прецедентних текстів. 
128

 Пор. Leydecker 2014, праця присвячена молитовним жанрам і містить зокрема аналіз 

арабського матеріалу в контексті арабсько-англійського білінгвізму. 
129

Пор. Nixon 2004: 11, де звернено увагу на важливість диференціації релігії як змісту і як 

практики, а також на часовий контекст, який по-різному впливає на означення цих параметрів, 

див. також цитовану працю Taylor 1998: 3. 
130

Див. Geertz 1993: 87 – 125. 
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спрямовані на регламентацію соціальної поведінки і формування ціннісних 

уявлень. До цього кола насамперед відносимо: (1) ісламський нормативний 

дискурс, що складається зі створюваних професійною спільнотою 

мусульманських правознавців текстів, у яких обговорюються аспекти шаріату, 

пов’язані із соціальними нормами (fiqh al-mu‘āmalāt), на відміну від тих, що 

регламентують ритуальні практики (fiqh al-‘ibādāt), а також (2) проповідницький і, 

певною мірою, молитовний субдискурси та (3) сакральні тексти Сунни й Корану в 

такому обсягові, як вони процитовані і/або інтерпретовані в межах цих дискурсів. 

Зацікавлення культурно-специфічними аспектами дискурсу Січневої революції 

актуалізує ті контексти, у яких в дискурсі віддається перевага когнітивним 

схемам, що ґрунтуються на питомо релігійних уявленнях та ідеях. У колі нашої 

уваги також соціопрагматичні аспекти застосування релігійних концептів. 

 

1.9 Комунікативно-функціональний аспект 

 

Питання, пов’язані із соціальним значенням революційного дискурсу та 

його окремих елементів, пропонуємо вирішувати з позиції соціопрагматики
131

. З 

нашого погляду, цей напрямок дозволяє сформувати методологічний підхід, який 

уможливлює аналіз прагматичних аспектів дискурсу з використанням ідей і 

методів лінгвістичної прагматики, зокрема аналітичних категорій теорії 

мовленнєвих актів
132

, для опису ширшого діапазону функцій, що їх виконує 

дискурс у соціальній комунікації, на відміну від мовленнєвого акту в 

традиційному розумінні
133

. Заявлений підхід дозволяє поставити питання про такі 

важливі функції дискурсу, як: (1) формування й підтримка суспільного 

консенсусу, (2) конструювання моделей владних відносин у суспільстві та їх 
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 Обговорення соціопрагматики як теоретичного підходу, що відрізняється від традиційної 

лінгвістичної прагматики (прагмалінгвістики), див. у Marmaridou 2011: 77 – 106.  
132

 Див. Searle 1969. 
133

 Див. Jakobson 1960, Austin 1962, Searle 1969; цікаво, що середньовічні арабські граматисти 

мали власну класифікацію мовленнєвих актів, подібну до сучасної, див. Zysow 2007. 
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модифікація шляхом посилення позицій одних соціальних акторів (протагоністів 

дискурсу) та послаблення інших
134

, а також (3) конструювання та реалізація 

групових ідентичностей
135

. У такій перспективі революцію по суті можна 

представити як суперечку про владу між тими, хто вважає себе революціонерами, 

і виступає від імені ніби всього народу, та політичними елітами. У цьому зв’язку 

революційний дискурс виступає як ключовий, імовірно найважливіший, засіб у 

боротьбі за політичну владу
136

. Вчинки революціонерів і спосіб, в який вони діяли 

під час протестних заходів, починаючи з першої сидячої демонстрації проти 

Х. Мубарака, яка відбулася на площі Тахрір у січні – лютому 2011 р., і закінчуючи 

заворушеннями 2013 – 2014 рр. до й після контрреволюційного перевороту, а 

також вибір ними тих чи інших дискурсивних практик були спрямовані на 

мобілізацію більшої підтримки народу і підрив легітимності їхніх можновладних 

опонентів. Тема дискурсу і влади, яка від початку посіла центральне місце в 

критичному аналізі дискурсу
137

, є складною і до неї можна підходити по-різному. 

Попри різне ставлення до активістської позиції представників школи критичного 

аналізу накопичений ними та представниками інших споріднених напрямків 

матеріал свідчить про невіддільну функцію дискурсу як засобу регулювання 

владних відносин. Ми повертатимося до цієї теми знову і знову. Адже, на нашу 

думку, вибір усіх компонентів революційного дискурсу, разом з його ключовими 
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Див. Wodak etal. 1989 , Kedar 1987, Kramarae etal. 1984, див. також поняття ролі у Fauconnier, 

G., 1994: xliv, 39 – 51, Langacker1991b: 71 – 73.  
135

Див.Joseph 2004, Kroskrity 2000, Wodak etal. 1999, Edwards 1985, Le Page & Tabouret-Keller 

1985, Gumperz 1982a, Milroy 1980, Яворська 2006,Яворська 2005; про роль мовних ідеологій в 

контексті формування загальноарабської ідентичності і окремих національних ідентичностей 

арабських народів див. Suleiman 2003, про мовний складник етнічних та національних 

ідентичностей і роль арабської мови в конструюванні етноконфесійних ідентичностей у Лівані 

див. Joseph 2004. 
136

 Див. Bourdieu 1991. 
137

Ван Дейк (van Dijk 1996) вважає викриття зв'язку між соціальною владою та дискурсом 

ключовим завданням критичного аналізу дискурсу, а для засновника напрямку (див. Fairclough 

1992: 200 – 207) він є засобом фактичного здійснення соціальних змін (social change), 

спрямованих на досягнення соціальної рівності. 
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концептами і базовим наративом
138

, що відображав переможний поступ революції 

від Держави зла (dawlat aẓ-ẒULM) до Держави справедливості (dawlat al-‘ADL) як 

такий розвиток подій, що відповідає нормами релігійної моралі, був так чи інакше 

зумовлений можливістю використання їх як символічного ресурсу в суперечці про 

владу. 

Оскільки зміна владних відносин, точніше моделювання і комунікування 

такої зміни на рівні тексту, становить головну прагматичну функцію 

революційного дискурсу, іншу, комплементарну до неї функцію можна, напевно, 

описати як перформативну. Бо ж дискурсу революції також притаманний 

перформативний аспект, який особливо виразно виявляється в текстах періоду 

початку революції, поскільки цими текстами революція проголошується як подія, 

що відбулася
139

. І саме завдяки цим текстам, які заповнюють простір суспільної 

комунікації, а не подіям політичного життя як таким, бодай таким значним як 

відсторонення Мубарака, Січнева революція стає соціальною реальністю. Адже 

події набувають значення лише у певній інтерпретації.  

 

1.10 Кількісні методи та їх обмеження 

 

Під час аналізу тексів ЗМІ в електронному вигляді в окремих випадках 

наводимо кількісні дані, які відбивають частотність використання одиниць 

(окремих лексем, колокацій тощо). З цією метою застосовано просунуті функції 

пошуковика Google та опцію Google Trends (“тенденції в Google”). Застосування 

цих інструментів дозволило нам розширити арсенал методів корпусної лінгвістики 

для аналізу дискурсу
140

. Опція Google Trends дозволяє доволі точно зафіксувати 

час актуалізації певних дискурсивних практик і навіть прив’язати їх до певних 

соціально-політичних подій. У цілому ж варто визнати, що спосіб застосування 
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Пор. обговорення ролі наративу як способу здійснення влади в Hymes 2003: 109 – 120.  
139

Austin1962, Searle 1969. 
140

 Пор. Baker 2006,McEnery, Wilson 1996: 112 – 115. 
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статистичних даних пошуку не засновується на будь-якій конкретній статистичній 

моделі, а радше на нашому багаторічному досвіді використання можливостей 

пошуковика Google як допоміжного засобу в різнорідній перекладацькій роботі. З 

нашого досвіду, результати пошуку в Google є доволі надійним підґрунтям для 

того, щоб робити висновки про відносну стабільність конкретних колокацій, і 

якщо ці дані підкріпити ретельним якісним аналізом, то також і про салієнтність 

окремих номінацій. Однак до даних статистичного характеру потрібно ставитися 

із певними застереженнями, адже в деяких випадках ті чи інші концепти можуть 

бути представлені в тексті не експліцитно лексемами, які їх звичайно 

вербалізують, а імпліцитно за допомогою інших лексичних одиниць, компоненти 

значення яких можуть у непрямий спосіб відсилати до компонентів семантичної 

структури певного концепта.  

 

1.11 Принципи транскрипції та передавання арабських імен засобами 

української мови 

 

Насамкінець декілька зауважень стосовно транскрипції цитованих арабських 

текстів та передавання арабських імен і термінів засобами української мови. 

Арабські тексти, цитовані в цій праці, представлені у транскрипції, що базується 

на системі транслітерації для арабської мови DIN (Deutsches Institut für Normung – 

Німецького інституту стандартизації) за винятком символу ǧ, замість якого ми 

використовуємо символ j як у системі ALA-LC (Американської бібліотечної 

асоціації – Бібліотеки конгресу). Дотримано спрощеної системи передачі деяких 

особливостей морфології та морфонології арабської мови, яка відповідає манері 

усного відтворення письмового тексту звичайним освіченим носієм мови. Ми 

уникаємо відтворення відмінкових закінчень, окрім цитат зі священних текстів та 

тих випадків, коли відмінкові закінчення потрібні для усунення смислової 

неоднозначності. Орієнтуємося на спрощену схему передачі морфонологічних 

явищ на стику між лексемами: артикль залишаємо в вихідній формі al, не 

показуючи, окрім ритуальних фраз, таких як b-ismi-llāh (“в ім’я Аллаха”), зміни 
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голосного артикля під впливом голосного закінчення попереднього слова. 

Асиміляція приголосного l артикля перед “сонячними” приголосними на початку 

слова відображена послідовно. У випадку т. зв. ідафа, тобто іменних 

словосполучень у складі означуваного слова і неузгодженого означення в 

родовому відмінку, наприкінці означуваного слова жіночого роду позначається 

фонема t, яка належить до суфікса жіночого роду, при цьому голосний закінчення 

не відтворюється (напр., ṯawrat šabāb, а не ṯawrat
u
šabāb – “революція молоді”). 

Літературна арабська мова має лише три типи голосних a, i, u, які можуть бути 

короткими або довгими. Середній ступінь підняття язика не становить 

фонематичної відмінності, тому фони e, o в нашій транскрипції не позначаються. 

Те саме стосується і передачі арабських імен засобами української мови (тому ми 

пишемо Мухаммад, а не Мухаммед, Ахмад, а не Ахмед). Арабський приголосний h 

засобами української мови передається як г, окрім сталих запозичень (напр., 

Аллах). Довгі голосні в транскрипції позначаються надрядковою рискою, 

наприклад, ā, а при передачі українською мовою не позначаються. Переважна 

частина цитованих текстів становить зразки літературної або класичної арабської 

мови. У тих випадках, коли цитуються тексти народно-розмовною арабською, 

транскрипція максимально наближена до літературної арабської. Для спрощення 

графічного представлення часто вживаних у цій праці арабських слів, таких як 

ẓulm, використано символ ẓ на позначення приголосного, який відповідає 

арабській літері ظ. Така транскрипція відображає спосіб вимови фонеми, 

характерний для єгипетської розмовної та єгипетського варіанту літературної 

арабської мови, а також для міських говірок Леванту, і відмінний від характерного 

для класичної арабської та сучасних бедуїнських говірок дзвінкого 

фарингалізованого міжзубного приголосного. 

 

1.12 Висновки до розділу 

 

Підсумовуючи наведений в розділі огляд методів, застосовуваних до аналізу 

дискурсу Січневої революції в когнітивно-семантичному і комунікативно-
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функціональному аспектах, узагальнимо ключові методологічні настанови і 

підходи, якими керуватимемося в цій праці. Як загальною настановою керуємося 

сформульованим Н. Фейрклоу  потрактуванням дискурсу в контексті “особливого 

погляду на мову як соціальну практику, тісно пов’язану з іншими елементами 

суспільного життя”. Поділяючи цікавість засновника школи критичного аналізу до 

дискурсивних засобів відображення владних відносин, зосереджуємося на 

визначенням присутніх у дискурсі основних концептів, що відбивають культурно-

специфічні уявлення про способи реалізації влади та дискурсивних практик, 

застосовуваних сторонами політичного протистояння з метою впливу на опонента. 

З арсеналу культурного дискурс-аналізу (CuDA) Данала Карбау особливо 

важливим для нас є поняття культурних презумпцій (culturalpremises), які 

надаються до реконструкції на підставі аналізу колокацій із базовими концептами 

дискурсу в вигляді культурних пропозицій, які експлікують базові ідеї, що лежать 

в основі культурно-специфічних уявлень. При аналізі культурної специфіки 

дискурсу виходимо з розуміння нетотожності значення як змісту культури і плану 

вираження мови відповідно до ідей Г. Кресса і Т. Ван Леувена. Когнітивна 

семантика пропонує методи, які до певної міри долають окреслений розрив, 

дозволяючи на підставі мовного матеріалу частково реконструювати глибинні 

культурні смисли. Завдяки засадничим працям Дж. Лакоффа та А. Вежбицької 

проблематика, яка раніше розглядалася лінгвістами у світлі т. з. гіпотези 

лінгвістичної відносності, була переформульована як належна до сфери 

категоризації, внаслідок чого фокус уваги дослідників відображених у мові 

культурних відмінностей змістився в напрямі аналізу культурно-специфічних 

концептів. Отже, основною одиницею аналізу й в нашій праці є концепт. 

Вважаємо, що концепти становлять 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 
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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 й для виокремлення певного 

різновиду дискурсу. Салієнтність того чи іншого концепту в дискурсі визначаємо 

емпірично на основі його фіксації в електронних ЗМІ. Виокремлення салієнтних 

концептів здійснено за кількома чинниками, серед яких: 1) жанр текстів 

(насамперед тексти революційних гасел, політичні декларації); 2) повторюваність 

основних номінацій, що вербалізують концепт; 3) розвиненість концепту: 

наявність множини номінацій, зокрема ідіоматики, семантична насиченість; 4) 

функціональне навантаження концептів. Ядерну структуру концепту описуємо в 

термінах фрейму в розумні Ч. Філлмора.  

Крім фреймової семантики Ч. Філлмора наш аналіз концептів ґрунтується на 

теорії концептуальної метафори Дж. Лакоффа. У частковому питанні щодо 

семантичної категорії подія спираємося на аналіз Н. Д. Арутюнової. Наше 

розуміння характеру взаємодії між візуальними і вербальними елементами в 

комплексній семіотиці протестів, яка вплинула на представлений у дискурсі 

концепт РЕВОЛЮЦІЯ, сформувалося під впливом ідей Г. Кресса і Т. ван Леувена. 

Аналізуючи модальні аспекти відношень між протагоністами революційного 

наративу, спираємося на теорію динаміки сил Л. Тальмі. 

Революційний дискурс інкорпорує елементи інших дискурсів – політичного 

і релігійного (з нормативним та проповідницьким субдискурсами). З огляду на те, 

що наша увага до релігії обмежується спробою зрозуміти культурно-специфічні 

аспекти, виражені в дискурсі, у межах цього дослідження обмежуємося 

розумінням релігії як культурної системи (C. Geertz).  

Питання, пов’язані із соціальним значенням революційного дискурсу та 

його окремих елементів, вирішуємо з позиції соціопрагматики (S. Marmaridou). 
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До соціопрагматичних функції дискурсу належать: (1) формування й підтримка 

суспільного консенсусу, (2) конструювання моделей владних відносин у 

суспільстві, (3) реалізація групових ідентичностей. У такій перспективі 

революційний дискурс є вербальним засобом у діяльності спрямованій на зміну 

владних відносин. 

Під час аналізу тексів ЗМІ в електронному вигляді в окремих випадках 

застосовуємо кількісні дані, які відбивають частотність використання одиниць 

(окремих лексем і колокацій). З цією метою застосовуємо просунуті функції 

пошуковика Google та опцію Google Trends. Однак вважаємо, що до даних 

статистичного характеру потрібно ставитися із певними застереженнями, адже в 

деяких випадках ті чи інші концепти можуть бути представлені в тексті не 

стандартним набором вербалізаторів, які можна використовувати під час 

автоматизованого пошуку, а імпліцитно за допомогою інших лексичних одиниць, 

компоненти значення яких можуть у непрямий спосіб відсилати до елементів 

семантичної структури певного концепта. 
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РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПТАT̠AWRA (РЕВОЛЮЦІЯ)В 

ДИСКУРСІ СІЧНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 

 

2.1 Фрейм РЕВОЛЮЦІЯ як ЧУДО 

 

Концепт T ̠AWRA(РЕВОЛЮЦІЯ), у тому вигляді як він фігурує в дискурсі 

Січневої революції, є відмінним від його відповідника в арабському політичному 

дискурсі попередньої доби не лише з погляду референції (він відсилає або до 

подій в єгипетській столиці грудня – лютого 2011, або до подальших політичних 

перетворень, в інтерпретації, відображеній у метанаративі революційного 

дискурсу – тобто до уявного образу політичної боротьби, а не, скажімо до 

революції 1952 року, або т. з. Палестинської революції), але також і з погляду 

обсягу значення й комунікативно-функціонального навантаження. 

Трансоформація концепту є наслідком кардинальної зміни контексту його 

застосування в текстуальному, семіотичному і комунікативному аспектах, яка 

відбулася під впливом конкретних соціополітичних обставин. Із самого початку 

громадські протести на площі Тахрір почали називати Революцією, а не просто 

демонстрацією або мітингом (taẓāhur, muẓāhara), хоча останні два позначення 

також широко використовувалися. І причина цього в тому, що і самі учасники, і 

спостерігачі розглядали цю подію із самого початку як продовження революції в 

Тунісі, і, відповідно, як наступний епізод Арабської весни. Цей нещодавній 

антецедент і, можливо, також інший ще досить свіжий у пам’яті досвід т. зв. 

кольорових революцій, зіграли значно більшу роль у формуванні змісту поняття 

ṯawrat 25 yanā’ir (“революція 25 січня”), аніж такі хрестоматійні прецеденти, як 

французька, американська або російська революція, чи навіть власне єгипетська 

революція 1952 року. З погляду політичних активістів та широкої громадськості 

Арабська весна була давно назрілою політичною зміною. Багато хто передбачав, 
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що вона повинна бути інноваційною та відрізнятися від революцій старих часів. 

Крім того, панувало очікування, що революція принесе швидке звільнення від усіх 

проблем, з якими Єгипет стикався впродовж десятиліть. Розуміння революції як 

швидкої зміни на краще мало не власне єгипетський, а радше панарабський 

характер, що знайшло своє відображення в самій метафорі ar-rabī‘ al-‘arabī 

(“арабська весна”), де лексема rabī‘(“весна”) позначає водночас розрив з минулим 

і стрімке відновлення. По-різному виражена ідея неминучості швидких 

позитивних змін, що домінувала в революційному дискурсі аж до моменту 

воєнного перевороту 2013 року, здавалася настільки самоочевидною, що навіть не 

потребувала спеціальної аргументації. Це підтвердив аналіз, зроблений на 

великому за обсягом текстовому матеріалі. Натомість ідеї застосування 

довготривалих зусиль, ретельного планування і вироблення стратегії докорінних 

соціальних змін були чужими для цього дискурсу
141

. Отже, пропонуємо 

реконструювати базову когнітивно-семантичну структуру, що лежить в основі 

подібних ідеалістичних уявлень про природу та перебіг революції, як (імпліцитну) 

метафору РЕВОЛЮЦІЯ як ЧУДО. Наведемо приклад одного з характерних текстів, 

який експліцитно
142

 реалізує цю ідею і який власне й підказав нам таке 

формулювання на позначення фрейму: 

al-fulūl hum man saḥaw min nawmihim wa-ktašafū anna dawlat aẓ-ẓulm qad saqaṭat ilā 

ġayr ruj‘a wa kānū yata‘ayyašūna ‘alā aẓ-ẓulm
143

 

fulūl
144

– це [ті,] хто прокинувся зі свого сну й дізналися, що Держава 

несправедливості впала без [можливості] повернення, адже поживою для них була 

несправедливість. 

                                                 
141

Перепони, з якими РЕВОЛЮЦІЯ могла зіткнутися на своєму тріумфальному шляху, 

інтерпретувалися здебільшого як злі наміри та дії ворогів революції – FULŪL До цієї теми 

докладно звернемося в §4.6. 
142

 Про поняття експлікатури див. Chaves 2010. 
143

 Стаття Ġazlān, M. ‘Aynaṭ-Ṭā’irFulūlilā AẖirMadā, газета al-Masā’, 7.07.2011: 

http://www.masress.com/almessa/29168 [останнє звернення 18.04.2018]. 
144

 –тобто посіпаки старого режиму –концепт FULŪL розглядається нижче в §4.6. 

http://www.masress.com/almessa/29168
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Перехід від поганого суспільства, де панує несправедливість, до гарного 

суспільства зображується тут як щось таке, що може трапитися за ніч, поки вороги 

сплять.  

Фрейм РЕВОЛЮЦІЯ як ЧУДО не можна відкинути просто як помилку 

неосвічених або некритичних умів, він пронизує увесь революційний дискурс. Він 

не обов’язково має бути сформульований настільки виразно і чітко, як у 

вищенаведеному прикладі, він може бути виражений і імпліцитно або 

супроводжуватися умовною чи гіпотетичною модальністю. Те саме відчуття 

перебування в уявному світі чуда знаходимо навіть у тексті ліберального 

єгипетського політика з президентськими амбіціями Мухаммадом аль-Барадаї, 

якого навряд чи можна звинуватити в нездатності мислити раціонально
145

. 

Із самого початку повстання усі спостерігачі звертали увагу на інноваційне 

використання соціальних мереж і сучасних електронних ЗМІ як інструментів 

масової мобілізації і навіть владного ресурсу, який дозволяв змінити баланс сил на 

користь протестувальників. Завдяки ЗМІ усіх типів, які не лише забезпечували 

постійне висвітлення подій, але й перебували в самій їх гущині, загалом типовий 

вуличний мітинг, що від попередніх відрізнявся лише своїм масштабом, 

перетворився в тривалу мультимодальну комунікативну подію
146

. Можливо, саме 

незвичайний образний ряд і modus operandi повстання сприяли закріпленню 

фрейму РЕВОЛЮЦІЯ як ЧУДО у статусі важливого складника революційного 

дискурсу.Іншими чинниками були ідеалізм народних уявлень про природу 

держави та владних відносин і атмосфера тріумфу та ейфорії, що панувала в 

суспільстві в період одразу після падіння Х. Мубарака. Новітні інформаційні 

технології, таким чином, не змінюють, а напавки посилюють архаїчні культурні 

смисли, засобом вираження яких був, зокрема, і революційний дискурс.  

                                                 
145

 Див. Богомолов 2018: 40,ElBaradei 2011.  
146

Про поняття мультимодальності див. Kress 2010, Kress, Leeuwen 2001, Jewitt 2009, Bezemer, 

Jewitt 2010, про відношення між образом і текстом див. також Martinec, Salway 2005. 
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У будь-якому разі жодних сумнівів не викликає те, що неможливо лише на 

підставі даних вербального дискурсу адекватно реконструювати увесь обсяг 

змісту оновленого концепту РЕВОЛЮЦІЯ у революційному дискурсі. Графічний 

образ Січневої революції, що сформувався на основі медіазображень 

вісімнадцятиденних протестів на площі Тахрір, здавався настільки семантично 

насиченим у порівнянні з вербальним концептом
147

, що замість основного 

вербалізатора  ṯawra (“революція”)в дискурсі часто вживаються такі номінації з 

нечіткою семантикою, як ‘[все] що трапилося на площі Тахрір’, які фіксують 

намагання мовця покликатися на безпосередній досвід адресата і включити в 

сферу референції концепту якомога ширший обсяг деталей події, свідком яких він 

міг бути (детальніше про це йтиметься в §2.4 нижче). 

 

2.2 Концепт РЕВОЛЮЦІЯ – апріорна ідея та реальна подія 

 

Хоча суспільствознавці та ідеологи ніколи не дійдуть згоди щодо 

найкращого визначення концепту РЕВОЛЮЦІЯ, науковий дискурс за своєю 

природою налаштований на вироблення дедалі точніших дефініцій, які 

змагаються за статус остаточного “правильного” визначення. Наївний же концепт 

видається гнучкішим, більше залежним від контексту та кумулятивним за своєю 

структурою, він виявляє певну толерантність до логічної непослідовності. Як уже 

зазначалося, подія має характер розщепленої семантичної категорії, яка включає 

подію як (апріорну) ідею, референтну подію і текстуальну подію (гіпотетична 

інтерпретація референтної події в тексті)
148

. Ці три підкатегорії в жодному разі не 

є ізольованими, між ними існує складна взаємодія. Вище описані теоретичні 
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 Пор. Langacker 1991a, Laurence, Margolis 1999. 
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 На думку В.З. Демьянкова (Демьянков 1983, цит. за Арутюнова 1988: 170), можуть бути дві 

ідеї-події, які співвідносяться з однією і тією самою референтною подією. І справді, у нашому 

матеріалі події 25 січня 2011 року можуть бути описані як taẓāhur (“демонстрація”) або i‘tiṣām 

(“сидячий страйк”), а також і як ṯawra (“революція”). 
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концепти впливають на апріорні наявні уявлення, які позначаються на соціальній 

поведінці, а також на репрезентації референтних подій, у тому числі в текстах 

різних жанрів. Однак такий вплив здійснюють не лише вони, адже таку саму 

важливу роль у формуванні популярних уявлень про соціополітичні події 

відіграють історичні прецеденти у тому вигляді, в якому вони викладаються в 

освітніх закладах, а також сталі народні уявлення та різного роду асоціативно 

пов’язані з ними ідеї та думки. Один із таких популярних поглядів полягає в тому, 

що всі революції мають бути кривавими
149

. Не виключаємо, що в ході Арабської 

весни багато хто з єгиптян змінив свою думку про насильство як обов’язковий 

складник політичних змін, хоча політична реальність Єгипту все ще залишається, 

за європейськими стандартами, досить брутальною. Отже, рух між трьома вище 

описаними аспектами події не обов’язково є однонапрямний – переживання 

конкретних референтних подій може також впливати на понятійні репрезентації, 

які в майбутньому функціонуватимуть як апріорні поняття. 

Тимчасом, як суспільствознавці та ідеологи здебільшого оцінюють, чи певна 

подія є революцією, за результатами відповідних подій (монархію повалено, 

встановлено диктатуру пролетаріату тощо), народний узус не чекає, допоки 

події набудуть остаточних обрисів
150

. Тому із самого початку, коли ще не 

передбачалася відставка чинного президента і навіть залишалося до кінця не 

зрозумілим становище протестувальників, міжнародні ЗМІ вже називали події 25 

січня 2011 року революцією. Така ситуація дещо нагадує голівудський 

детективний фільм, у якому пограбування, як правило, починається з того, що 

грабіжники голосно заявляють, що це пограбування, тобто здійснюють мовний акт 

як пророцтво, яке реалізується саме по собі, і воно формує майбутнє поведінку 

всіх сторін-учасників. Так само ті сторони, які із самого початку проголосили 
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Автор, коментуючи події Помаранчевої революції 2004 року в Україні для арабських 

телеканалів, зустрів єгипетського журналіста, який висловив таку думку: “це не революція, адже 

не може бути революції без крові”. 
150

 Пор. Berman, Slobin 1994. 
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події 25 січня 2011 року на площі Тахрір революцією, значною мірою визначили 

наперед як розвиток, так і результат цих подій. Не залишається жодних сумнівів у 

тому, що розуміння протестів з позиції фрейму РЕВОЛЮЦІЯ посилило іллокутивну 

силу ключової вимоги протестувальників – про відставку чинного президента.  

Наївний і науковий концепти революції відображають два різні погляди на 

цю подію – погляд учасника і/або ангажованого спостерігача
151

 та неупередженого 

спостерігача (наприклад, автора статті в енциклопедії). З обох позицій революція 

сприймається як подія, що має велике соціальне значення, вона, як правило, 

асоціюється зі створенням певного суспільного блага і передбачає позитивну 

оцінку. Врешті-решт і наївна, і наукова версії передбачають щасливий кінець, 

коли страждання виправдане, злодіїв карають, хоча цей фінал описується з різним 

рівнем деталізації та прописування технічних подробиць. З погляду прагматики 

наївний концепт пов’язується із сильним ефектом поляризації, коли очікується, 

що адресат займе чітку позицію за чи проти, тоді як “теоретична” дискусія 

уможливлює відхід від такої сильної полярності та конфронтації завдяки 

переведенню дискусії в метамовну площину
152

. Якщо теоретичний концепт 

РЕВОЛЮЦІЯприпускає його витлумачення як процесу, з позиції наївних уявлень він 

завжди залишається по своїй суті подією. Подія як семантична категорія 

характеризується складними взаємовідношеннями з категоріями часу та місця
153

. 

Наприклад, практика датування подій свідчить про те, що хоча час і є важливим 

параметром, однак концепт події абстрагується від розуміння часу як тривалості, 
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 Термін учасник, можливо, недостатньо точний, оскільки різниця між активним учасником і 

прихильником, який бере активну участь, чи спостерігачем, може бути дуже розмитою; така 

відмінність може здаватися істотною з позиції суспільних наук, однак з позиції лінгвістики вона 

видається нерелевантною – якщо тільки це не виражається експліцитно, а це трапляється досить 

рідко, адже і активні учасники, і спостерігачі, які симпатизують революціонерам, у своїх текстах 

використовують подібні риторики та ті самі засоби вираження семантичної емпатії (наприклад, 

емпатичний дейксис). 
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 Наприклад, дискусія про правомірність термінів, які характеризують революційний дискурс, 

або можливість їхнього застосування в конкретних контекстах. 
153

 Арутюнова 1988: 170 – 171. 
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іншими словами, події подаються як точки у часовій послідовності.Як приклад 

можна навести номінацію революція 25 січня (ṯawrat 25 yanā’ir), яка відсилає до 

дати початку протестів попри уявлення про те, що ніщо “ніколи не трапляється за 

одну ніч”, і навіть для того, щоб президент Мубарак нарешті пішов у відставку, 

знадобилося цілих 18 днів сидячого страйку на площі Тахрір. Згідно з думкою 

Н. Д. Арутюнової (1988), події «мисляться як такі, що відбуваються не в просторі 

“безмежного світу”, але у вужчій сфері – сфері життя особистості, сім’ї, групи 

людей, колективу, суспільства, нації, держави»
154

. Отже, революції зазвичай 

відбуваються в країнах, а не в столицях, незважаючи на той факт, що найбільш 

важливі події, які разом становлять революцію, в основному відбуваються в межах 

столичного міста. Тому ми говоримо про Єгипетську революцію 1952 року, 

Французьку революцію, але ніколи не чули про *Паризьку революцію або про 

*Каїрську революцію. До недавнього часу революції не асоціювалися з дуже 

вузькими урбанонімами, такими як площа Тахрір у Каїрі або Майдан у Києві. 

Однак сьогодні пошук у Google дає цілих 4, 18 тис. результатів для комбінації 

ṯawrat maydān at-taḥrīr (революція [на] площі Тахрір)
155

. Обидва урбаноніми – 

площа Тахрір (Єгипет) та Майдан (Україна) – це поширені метонімічні позначення 

відповідно єгипетської Січневої революції та Помаранчевої революції 2004 року в 

Україні
156

. Протягом 2013 – 2014 рр. лексема майдан позначала дві події і дедалі 

частіше в гіперонімічному сенсі будь-якої “сучасної української революції”, у 

тому числі такої, яка ще не відбулася. Це видається досить цікавою інновацією, 

однак для того, щоб її витлумачити, нам потрібний ширший контекст, який ми 

маємо намір проаналізувати в наступному підрозділі.  
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 Там само: 171. 
155

 Див, наприклад, Tārīẖ al-ĠaḍabminIntifāḍatUrubbā ilā ṯawratmaydānat-taḥrīr, електронний 

часопис“aš-Šurūq”, 4.07.2013 –

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04072013&id=6f0bbe47-9629-4593-9842-

00ad58a1e475 [останнє звернення 10.04.2018]. 
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Пор. Тараненко 1984. 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04072013&id=6f0bbe47-9629-4593-9842-00ad58a1e475
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04072013&id=6f0bbe47-9629-4593-9842-00ad58a1e475
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2.3 РЕВОЛЮЦІЯ як подія: труднощі визначення референта 

 

У контексті єгипетського революційного дискурсу лексема ṯawra 

(“революція”) часто використовується на позначення вісімнадцяти днів 

протистояння на площі Тахрір у Каїрі, що призвело до падіння президента 

Мубарака, і у зв’язку з чим вперше було актуалізовано цей концепт
157

. На відміну 

від цього сидячого протесту, ціла низка інших протестів на площі Тахрір, які 

відбувалися пізніше (наприклад, проти Вищої ради збройних сил Єгипту, проти 

президента Мурсі), як правило, описуються просто як події на площі Тахрір (aḥdāṯ 

maydān at-taḥrīr). Пор.: 

(1) tarjama ṭullāb al-jāmi‘a al-amrīkiyya bi-l-qāhira fī kitāb “tarjamat ṯawrat miṣr… luġat 

at-taḥrīr” mu‘ẓam mā ḥadaṯa bi-miṣr ẖilāl ayyām aṯ-ṯawra, bad’
an

 min al-hitāfāt wa an-

nukāt, intihā’
an

 bi-l-muqābalāt wa al-bayānāt al-‘askariyya...
158

 

Студенти Американського університету в Каїрі переклали в книжці [під назвою] 

“Переклад єгипетської революції. Мова Тахрір (букв. визволення)”більшість того, 

що трапилося в Єгипті під час революції (букв. протягом днів революції), 

починаючи від вигуків та жартів і закінчуючи інтерв’ю та військовими комюніке …  

Очевидно, що в назві процитованої книжки ототожнюються РЕВОЛЮЦІЯ та 

протести на площі Тахрір. У цьому абзаці (можливо, також і в книжці в цілому) 

описується РЕВОЛЮЦІЯ як період, наповнений рядом численних подробиць чи 

навіть епізодів або дрібних подій (про що свідчить зокрема фраза більшість із 

того, що сталося), які неможливо повністю описати або навіть просто перелічити 

в книзі. Водночас цей період сприймається як відносно короткий проміжок часу: 
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 Пор. цікавий підхід до аналізу поняття подія в наратології в Schmid 2003. 
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 Новина опублікована 28 липня 2012 року електронним часописом “aš-Šurūq” під назвою 

«Революція, що сміється, зі слів (букв. “мовою”) співробітників Американського університету» 

(aṯ-ṯawra aḍ-ḍāḥika bi-luġat ahl al-jāmi‘a al-amrīkiyya) – 

http://www.akhbarak.net/articles/8890370[останнє звернення 10.04.2018]. 

http://www.akhbarak.net/articles/8890370
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він вимірюється у днях (дні революції), що, найбільш вірогідно, непрямо відсилає 

до тих вісімнадцяти днів, протягом яких на площі Тахрір відбувалася сидяча 

демонстрація. Цікаво відзначити й те, що всі характерні деталі, які було згадано в 

процитованому тексті у зв’язку з концептом РЕВОЛЮЦІЯ, становлятькомунікативні 

акти різного типу, що свідчить про те, що “більшість із того, що відбулося”, 

стосувалося насамперед комунікації. Протестувальники, скандуючи hitāfāt 

(“вигуки, гасла”), повідомляли про свої вимоги уряду та широкій громадськості. 

Протестувальники та широка громадськість обмінювалися політичними 

анекдотами (nukāt), що, вірогідно, допомагало їм підтримувати моральний дух та 

розбудовувати консенсус. Політичні діячі та офіційні особи зверталися до 

громадськості в інтерв’ю, які передавали ЗМІ, і, нарешті, армія підтримувала 

зв'язок з громадськістю через свої комюніке (bayānāt)
159

. Нотки вибачення, які 

відчуваються в тональності фрази “більшістьіз того, що відбулося” (mu‘ẓam mā 

ḥadaṯa), до певної міри свідчать про те, що автори книги, які намагалися досягти 

досконалості, мали певні побоювання, що відсутність деяких деталей може 

позбавити іноземну аудиторію, а саме експертів і політиків, для кого власне і 

призначалася ця книга, можливості зрозуміти єгипетську революцію або те, що 

трапилося на площі Тахрір. Так, начебто це була театральна вистава або магічне 

дійство, коли відсутність навіть найменшої деталі може спотворити композиційну 

єдність спектаклю або вбити чари.  

Хоча все і закінчилося через вісімнадцять днів падінням автократичного 

президента, все одно у людей залишилося відчуття, що попереду їх чекає ще 

багато подій, пор.: 

(2) min as-sābiq li-awānihi al-ān an nastaw‘ib al-aṯr al-kāmil li-mā ḥadaṯ fī maydān at-

taḥrīr ẖilāl aṯ-ṯamaniyata ‘ašara yawm
an

, wa mahmā yakun fa-inna miṣr
a
 wa al-‘ālam al-

‘arabiy lan yakūnā abadan ka-mā kānā ‘alayhi marrat
an

 uẖrā
160
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 Про лінгвістичні особливості жанру політичного інтерв’ю див. Clayman, Heritage 2002. 
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 Sayyid, Nizār. Tārīẖ Maydān at-Taḥrīr, – 
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Ще зарано, щоб зрозуміти повний вплив (букв.“слід”) того, що трапилося на площі 

Тахрір протягом цих 18 днів, однак, як би воно не було, Єгипет і арабський світ не 

будуть знову тими самими. 

Фреймово-семантична структура Події (Event) загалом не передбачає 

наявності агенса в прямому значенні цієї категорії. Хоча люди і можуть 

ініціювати, планувати, брати участь у… або відповідати за Події, вони їх не 

роблять. Події відбуваються чи трапляються, іноді навіть усупереч волі людини, 

залишаючись при цьому за своєю суттю антропоцентричними концептами
161

. 

Події конструюються на основі когнітивної метафори КОНТЕЙНЕР як сутності, 

прив’язані до певних сегментів освоєного (зайнятого) людиною простору, що 

співвідносяться з окремою особою або групою (наприклад, події особистого 

характеру трапляються в житті окремої особи, а історичні події – в країні). 

Непряме позначення, використане в цитованому прикладі щодо єгипетської 

революції (або як метонімічне перенесення щодо революції як такої), досить часто 

зустрічається в єгипетському сегменті Інтернету. Наприклад, пошук у Google дає 

16, 4 тис. результатів для словосполучення mā ḥadaṯ fī maydān at-taḥrīr (“те, що 

трапилося на площі Тахрір”)
162

. Свідоме уникнення конкретної номінації виступає 

як риторичний прийом, що допомагає передати масштабність події. Однак це 

частково також відображає певну епістемічну складність: багато з того, що 

трапилося на площі Тахрір, у тому числі вже самий акт захоплення у специфічний 

спосіб групою людей значної ділянки публічного простору та утримання його 

протягом вісімнадцяти днів, не кажучи вже про ту складу роль, яку відіграли в цих 

подіях різні ЗМІ, становить багатий у семантичному сенсі матеріал, який попри 

його значення є непростим для вербального опису
163

. Численні 

                                                                                                                                                                        

http://www.midanmasr.com/printerfriendly.aspx?ArticleID=146 [останнє звернення 10.04.2019] 
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 Пор. Арутюнова 1988: 173. 
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 Пошук здійснений 2.01.2016. 
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 Про розбіжності між семіотичними модусами, зокрема вербальними та візуальними, див. 

Kress, Van Leeuwen 2006: 41 і далі. 

http://www.midanmasr.com/printerfriendly.aspx?ArticleID=146
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вербальніінтерпретації, які потенційно може стимулювати цей матеріал, 

приховують у собі ризик того, що речі буде названо неправильно або про них буде 

неправильно повідомлено
164

. 

Варто відзначити, що в прикладах (1) і (2) спостерігаємо метонімічне 

використання урбаноніма площа Тахрір на позначення концепту РЕВОЛЮЦІЯ. 

Подібна метонімія характерна і для найменування в ситуації Помаранчевої 

революції 2004 року в Україні, яка стала відома як “Майдан” – за топонімом на 

позначення площі, де вона відбулася
165

. Хоча метонімічне перенесення контейнер 

замість вмісту, ймовірно, є лінгвістичною універсалією, проте вибір саме 

урбаноніма як місця-контейнера концепту РЕВОЛЮЦІЯ є очевидним відхиленням 

від усталеної традиції
166

. Концепт РЕВОЛЮЦІЯ, як правило, розуміється не як подія 

в житті міста, а як подія на рівні держави, і Січневу революцію часто називають 

(великою) Єгипетською революцією. Ще одним непрямим підтвердженням того, 

що концепт РЕВОЛЮЦІЯ тісно пов’язаний з площею Тахрір, є те, що такі номінації, 

як šabāb aṯ-ṯawra (“революційна молодь”) і ṯuwar або його розмовний еквівалент 

souragiyya (“революціонери”), загалом використовуються на позначення дійсних 

учасників та організаторів сидячої демонстрації 25 січня – 11 лютого. 

Амбівалентність відношень цього концепту з концептом ЧАС – революція 25 

січня, з одного боку, концептуалізується як точкова подія, але цілі її весь час 

залишаються повною мірою недосягнутими – відбиває ідею незавершеності, яку 

                                                 
164

 Наслідки цієї епістемічної проблеми не обмежені лише пересічними учасниками і 

спостерігачами: мультимодальний і значною мірою графічний характер того, що трапилося на 

площі Тахрір, вдало описано в Gunning, Kevorkian 2013: 12. Автори публікації приділяють 

багато уваги детальному опису того, як було створено різні графічні образи і як вони ставали 

предметом інформаційного обміну між учасниками та різними зовнішніми аудиторіями, проте 

дослідники навіть не роблять спроби проаналізувати самий зміст цієї складної комунікації. 
165

 Таке використання топонімів – в основному назв площ – найімовірніше перетворилося на 

спільну рису громадських протестів у XXI столітті. Про використання урбаноніма Пуерта де 

Солін у Мадриді як ще однієї назви руху Los Indignados (Обурені) в Іспанії див. у праці Rojo 

2014: 623 – 652. 
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Детальний огляд сучасних теорій метонімії див. в Littlemore 2015. 
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також можна вважати частиною семантики концепту. Ця ідея знаходить своє 

вираження зокрема в новоствореній номінації mukammilūn (“ті, що завершують 

[революцію]”), яка увійшла у вжиток вже на фінальній фазі розвитку 

революційного дискурсу. Цей термін почав активно використовуватися в період 

після того, як військові усунули від влади президента Мурсі, і в основному був 

характерний для полеміки Братів-мусульман з прихильниками режиму президента 

Абд-уль-Фаттаха ас-Сісі
167

. Брати-мусульмани навіть запустили неліцензований 

супутниковий телевізійний канал під такою назвою
168

. 

 

2.4 Концепт РЕВОЛЮЦІЯ і позитивна самооцінка в дискурсивних практиках 

 

Події 25 січня – 11 лютого 2011 року спричинили появу тенденції до 

самовихвалення як окремої теми в революційному дискурсі, яка була яскраво 

вираженою на першому етапі його розвитку. Хоча досвід успішного повалення 

авторитарного лідера внаслідок масових протестів був насправді унікальною для 

єгипетської історії подією і не міг не викликати гордість у єгиптян, з нашого 

погляду, такі прояви колективного нарцисизму в публічній дискусії видавалися 

типологічно подібними до того, що відбувалося на ранній стадії Помаранчевої 

революції в Україні.Цікаво відзначити подібність навіть дрібних деталей. 

Наприклад, і в єгипетській, і в українській ситуації учасники протестів 

наголошували на унікальному, за їхнім визначенням, значенні почуття гумору як 

питомої риси прихильників революції (щодо Єгипту, то всього єгипетського 

народу) і як чи не головного засобу досягнення політичної мети
169

. 
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Пор. Abboud 1988. 
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 Див. Taraddud Qanāt Mukammilīn al-Jadīd […] – http://www.npa-egypt.com/technology/3139 

[останнє звернення 5.12.2015] 
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 Під час останнього народного повстання в 2013 – 2014 рр. в Україні більше не було такої 

риторики самозвеличення.  
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Документальний фільм арабської служби Бі-Бі-Сі під назвою “Революція, 

яка сміється” (aṯ-ṯawra aḍ-ḍāḥika)
170

, що його показали відразу після усунення від 

влади Х. Мубарака, починається довгим переліком буцімто унікальних рис, які 

єгиптяни продемонстрували під час Січневої революції. Список організований 

навколо анафорично повторюваної фрази faqaṭ fī miṣr (“лише в Єгипті”), 

наприклад fī miṣr
a
 faqaṭ tastaṭī‘ an-nuktat

u
 an takūn

a
 bayān

an
 ṯawriy

an
 (“лише в Єгипті 

жарт може стати революційним закликом”)
171

. У цьому списку відображено те 

почуття гордості, яке панувало на ранньому етапі революції, про що також 

свідчить використання лексеми karāma (“гідність”) як частини офіційного гасла 

революції. Багато хто зі згуртованої та об’єднаної однією метою маси переживали 

почуття гордості за себе самих і за своїх співвітчизників, що влучно відображає 

плакат, який тримав один із протестувальників: i‘tadt
u
 an akūn

a
ẖā’if

an
 – al-ān anā 

miṣrī (“Раніше я боявся – тепер я єгиптянин”)
172

. 

Місцеві коментатори відзначали таку типову єгипетську рису, що виявилася 

в подіях 25 січня, як унікально єгипетський гумористичний дух, пор.:  

taqūl haba: rūḥ ad-du‘āba al-miṣriyya al-farīda min naw‘ihā li-anna al-qalīl min an-nās 

faqaṭ hum allaḏīna yastaṭī‘ūna as-suẖriyya min anfusihim miṯla-mā yaf‘al al-miṣriyūn, 

lāfitan anna ad-du‘āba kānat ‘unṣur
an

 ra’īsiyy
an

 fī aṯ-ṯawra…
173

 

Габа (Haba Sālim, одна із співавторів цитованої книги. – О. Б.) каже: єгипетський 

гумористичний дух унікальний у своєму роді, оскільки мало хто здатний 

висміювати самого себе так, як це роблять єгиптяни, звертаючи увагу при цьому на 

те, що жарти були ключовим елементом у революції … 

Нижче наведено ще один текст, у якому відображена та сама ідея: 
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Див. Video 4. 
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 Там само., хв. 4:26. 
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aṯ-Ṯawraaḍ-Ḍaḥikabi-LuġatAhlal-Jāmi‘aal-Amrīkīya, опубліковано aš-Šurūq 28.07.2012, 

доступно за адресою –http://www.akhbarak.net/articles/8890370 [останнє звернення 10.04.2018]. 
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 Цит. за рецензією на книгу Mehrez 2012, написану групою студентів Американського 

університету в Каїрі, див. 

http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/Inner.aspx?NewsContentID=234990[останнє звернення 

10.06.2018]. 
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ḥattā al-aḍrār allatī qad tusabbibuhā al-muẓāharāt li-ba‘ḍ al-fi’āt lam tatrukhā ẖiffat ad-

dam al-miṣriyya fa-inṭalaqat al-nukāt li-tu‘abbir ‘an ḏālika sāẖirat
an

…  

Навіть та шкода, яку могли спричинити демонстрації для деяких [соціальних] 

категорій, не залишилася поза (букв. “не залишили її”) єгипетськими веселощами, і 

відпускалися жарти, щоб виразити це в глузливому тоні …
174

 

Вісімнадцять днів сидячого страйку 25 січня – 11 лютого змусили єгиптян 

замислитися не лише про питання політики чи боротьби за владу, а й про себе 

самих, і побачити себе такими, якими б вони хотіли, щоб їх бачили інші. Пор.: 

The extended moment – 18 days – seemed wonderful: no harassment, no discrimination, 

no segregation, and no ordinary division of roles (the author apparently means gender 

roles. – A.B.). A moment like a dream, the slogan “the people want the fall of the regime” 

ringing out constantly.
175

 

Продовжена мить – 18 днів – здавалася дивовижною: жодних домагань, жодної 

дискримінації, жодної сегрегації і ніякого звичайного розподілу ролей (очевидно, 

йдеться про гендерні ролі. – О.Б.). Момент як мрія, гасло “народ хоче повалення 

режиму” дзвонило постійно. 

Така саморефлексія корелює з самосвідомою поведінкою протестувальників 

на площі Тахрір. Праці В. Ганнінг і Г. Кеворкян
176

 завдячуємо спостереженням 

про важливу роль електронних ЗМІ під час протестів 25 січня – 11 лютого 2011 

року на площі Тахрір, і насамперед спостереженням щодо емоційної реакції 

учасників.Адже вони бачили себе самих на встановлених активістами по всьому 

охопленому протестами простору площі переносних екранах, на яких відбувалася 

пряма трансляція каналу Аль-Джазіра, а також на численних смартфонах та 

екранах портативних комп’ютерів, які водночас використовувалися для 
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 http://gate.ahram.org.eg/News/37552.aspx Потім цю заяву проілюструють популярним у 

Твіттері та на Фейсбуку жартом про школяра, який просить революціонера не висувати занадто 

багато вимог і не виявляти зайвої активності, адже, коли ці події стануть частиною історії, то 

учням доведеться більше вчити.  
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Abou el-Naga2014:246. 
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Gunning, Kevorkian 2013: 11 – 43. 
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поширення в режимі реального часу інформації з різних телевізійних каналів і 

соціальних мереж про те, що саме відбується на площі Тахрір. За висловом 

авторів зазначеної праці, місце протестів перетворилося на сцену великої вистави, 

яку вони досить влучно описали словами Г. Дебора як “не набір образів, а 

суспільні відносини між людьми, опосередковані образами”
177

. Важливо 

відзначити й те, що “протестувальники, режим Х. Мубарака і армія – всі вони 

визнавали цю функцію площі і намагалися передавати свої власні видовищні 

картинки з більшим або меншим успіхом” так, що “за площу Тахрір змагалися 

швидше за допомогою видовищних образів, а не брутальної сили”
178

. Однак 

видається, що поза увагою В. Ганнінг і Х. Кеворкян залишився той факт, що 

передача інформації про події за допомогою екранних образів змінює не лише 

статус “учасник – спостерігач”, а й увесь спосіб комунікації в суспільстві і, 

відповідно, те значення, яке надається самій події
179

. Крім того, це передбачає 

значний обсяг редакторської роботи, яка залишається поза увагою непрофесійного 

спостерігача, що включає не лише вирізання певних сегментів і висування інших 

на перший план, унаслідок чого створюється ідеалізована картинка реальності, яка 

знімається на плівку, але й такий істотний прийом, як уведення конкретних 

повідомлень-послань. Наприклад, розділяючи екран на дві частини, в одній 
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Debord 1994: 7. 
178

 Там само. 
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 Присутність протестувальників у певному місці є фізичною реальністю, хоча в ній і 

простежується також семіотичний аспект.Телевізійна ж картинка тієї самої юрби є візуальним 

знаком, який іконічно представляє концепт РЕВОЛЮЦІЯ.Адже такі візуальні образи з площі 

Тахрір почали асоціюватися з концептом РЕВОЛЮЦІЯ завдяки зусиллям цілої команди 

міжнародних телевізійних журналістів. Вони вказували учасникам-спостерігачам через білі 

екрани, які було встановлено прямо там на площі Тахрір, або через екрани їхніх смартфонів на 

їхнє місце не лише у фізичній реальності, але й у межах медіатизованого образу революції в 

ЗМІ. Фізична ж реальність навколо них додавала достовірності цьому телевізійному образу, 

який сприймався як безпосередня реальність. 
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показували зображення президента, який ішов у відставку, а в іншій – переповнені 

тріумфом маси
180

.  

Якою б гарною не видавалася метафора суспільства як театру, однак те, що 

відбувається навколо нас, як правило, не нагадує спектакль, оскільки багато 

деталей не потрапляє в поле нашої уваги через те, що ми не розуміємо, яке 

відношення вони мають до того, що нас на цей момент хвилює. Під час протестів 

на площі Тахрір в центрі уваги ЗМІ опинилися соціальні відносини, перетворені 

на спектакль, як це пропонують розглядати В. Ганнінг і Г. Кеворкян
181

. ЗМІ, 

перетворюючи окремі аспекти соціальних відносин у візуально виразніші
182

, 

естетично привабливіші
183

 і навіть зрозуміліші
184

, не лише додавали 

протестувальникам наснаги на продовження своїх протестів, ще голосніше 

заявляти про себе
185

, але й включитися в певний тип соціальної ситуації, який було 

створено за допомогою характерних образів
186

. Для цього нового типу соціальних 

відносин було характерне незвичне відчуття спільності та рівності, товариськості, 

а насамперед –повної зміни владних відносин. На розділеному екрані поряд з 

картинкою натовпу, який святкує, було розміщено зображення монстрів 

минулого – автократичного президента та його оточення, які хоч ще й 

контролювали державні телевізійні канали, однак мали при цьому вигляд безсилих 

і самотніх людей. 
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 Gunning, Kevorkian 2013: 20. 
181

Там само:11 – 43. 
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 Окремій людині завжди складно збагнути, що відбувається в ширшому соціальному 

контексті, частиною якого вона є. Коли ж вона все це бачить на одному екрані, то це дає їй те 

саме відчуття, якого за звичайних обставин їй бракує, – що вона схоплює все разом.  
183

Щодо естетичної привабливості протестів і креативності див. Hamamsy, Soliman 2013: 250. 
184

 Медійні наочні репрезентації дозволяють глядачам стисло “прочитувати” події. 
185

Пор. ідею Делла Хаймса про право на оповідання власної історії (storytellingrights) у Hymes, 

D., 1980: 126 – 139.  
186

 Про роль візуальних образів у контексті Січневої революції, зокрема подій 2011 р. на площі 

Тахрір, див. Aboubakr 2013. 
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З погляду більшості учасників вісімнадцятиденного протистояння на площі 

Тахрір, а також тих, хто брав участь у подібних протестних наметових містечках в 

інших місцях земної кулі протягом двох останніх десятиліть, набутий ними досвід 

став справді унікальним. Побутує загальновизнана думка, що сучасні протестні 

рухи, які гуртуються навколо конкретних місць, починаючи від кольорових 

революцій, і закінчуючи Арабською весною та акцією “Захопи Волл-стріт”, 

значною мірою були результатом діяльності нових ЗМІ. Успіх такої 

широкомасштабної мобілізації, коли кількість протестувальників стрімко зростала 

до позначки в сотні тисяч і навіть мільйонів осіб, а також супровідне їй явище 

посилення соціальної комунікації справді можна віднести значною мірою на 

рахунок сучасних інформаційних технологій
187

. Однак, сам по собі соціальний 

контекст, який виник на площі Тахрір, при глибшому аналізі, не видається 

соціально-політичною інновацією. За своїми істотними параметрами він надається 

до опису в класичних термінах культурної антропології – як тип communitas, тобто 

стан, у який група може входити в кризовій ситуації, якого можна досягти із 

застосуванням відповідного ритуалу і який характеризується колапсом соціальної 

структури (ієрархічних відносин у групі), незвичним відчуттям рівності, коли 

люди спілкуються між собою і при цьому не розділені соціальними ролями і 

статусами. Така ситуація описується як нестабільна лімінальна (порогова), вона 

закінчується після завершення ритуалу
188

. Як приклади таких ситуацій наводять 

                                                 
187

 Із самого початку ЗМІ почали називати єгипетські протести на площі Тахрір Фейсбук-

революцією; однак чинник соціальної мережі не діяв сам по собі і не був важливішим за 

традиційне телебачення. Як ми намагалися показати вище, канал Аль-Джазіра створював ефектні 

картинки площі Тахрір, передав їх далі та сприяв їхньому розповсюдженню, адже таке 

панарабське явище як Арабська весна не могло б відбутися, якби не постійні тривалі зусилля 

супутникових арабських каналів, які створили єдиний арабський медійний простір, що на цей 

момент залишається, мабуть, єдиною успішною ініціативою, породженою ідеями арабської 

єдності.  
188

 Обидва терміни –communitas (неструктурована спільнота, де всі є рівними, або дух такої 

спільності) та liminality (лімінальність) – були популяризовані в працях культурного 

антрополога Віктора В. Тернера, див. Turner 1969; термін лімінальний уведений ще раніше 
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європейські карнавали та обряди з ініціації в племінних суспільствах, однак 

зазначені обставини не можна розглядати як іманентні риси лише традиційних 

суспільств. Поняття гетеротопії, яке використовує М. Фуко, забезпечує ще одну 

теоретичну рамку, яка може допомогти витлумачити сучасні протестні наметові 

містечка. За М. Фуко, гетеротопію
189

 можна знайти в будь-якому типі 

суспільства, починаючи від “примітивного” і закінчуючи промислово розвиненим. 

Вона становить“тип фактично втіленої утопії, у якій реальні майданчики, усі інші 

реальні майданчики, які можна знайти в культурі, одночасно представлені, стають 

предметом змагання та перевертаються”
190

. Серед двох найпоширеніших 

історичних типів гетеротопії М. Фуко згадує гетеротопію кризи, яка охоплює 

священні місця, “призначені для тих людей, які відносно суспільства і оточення, в 

якому вони живуть, перебувають у стані кризи”. У згаданому тексті описано утопії 

як “території без реального місця”, “території, які мають загальне відношення 

прямої або оберненої аналогії з реальним простором Суспільства”, що досить 

точно відповідає способу функціонування наметового містечка на площі Тахрір. 

Для авторитарної держави, яка намагається організувати суспільство на принципах 

єдиної вертикальної ієрархії, такий масштабний автономний громадський простір 

на площі Тахрір та його менші за розмірами аналоги по всій території Єгипту, 

безумовно, становили значний виклик, причому з подібною його формою прояву 

держава ще не мала справи в минулому.  

Цікаво відзначити, що подвійна перспектива
191

 учасника-спостерігача, яка 

виникла через активність ЗМІ на місці подій 25 січня, разом з петлею зворотного 

                                                                                                                                                                        

Арнольдом ван Геннепом (Arnold van Gennep) у його класичній книзі, виданій ще в 1909 році, 

див. Gennep 1981 [1909]; див. також Turner 1967: 93 – 111. 
189

 Foucault 1986: 22 – 27. 
190

 Там само. 
191

 Обговорення поняття перспективи див. у Langacker 2008:73 – 85, див. також Бацевич 2007, 

Єрмоленко 2004, Ide 2001. 
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зв’язку (feedback loop), про яку пишуть В. Ганнінг і Г. Кеворкян
192

, знайшла своє 

вираження у вербальному дискурсі площі Тахрір
193

. Розглянемо два гасла, які 

відображають ключову вимогу протистояння 25 січня – 11 лютого. Зауважимо, що 

це єдина вимога єгипетської Арабської весни, яку було виконано: irḥal (“іди”) – 

приклад застосування прямої мови, адресованої президенту Мубараку, і aš-ša’b 

yurīd isqāṭ an-niẓām (“народ хоче повалення режиму”) – дескриптивний текст у 

третій особі
194

. Дескриптивна фраза описує поведінку учасників, однак останні 

підхопили її і почали використовувати як вигук під час протестів. Отже, знову 

коло замкнулося. Подібно до екранних образів революції, які протиставлялися 

фізичній реальності протестів на самій площі, друге гасло сформульоване у більш 

піднесеному стилі
195

. Через це введено політичну категорію НАРОД, а у тих, хто 

скандує цю фразу, з’являється відчуття причетності до подій, відчуття власної 

сили, що нагадує ситуацію, коли люди дивляться на власні зображення на екрані і 

у них виникають відчуття того, що вони є частиною всієї РЕВОЛЮЦІЇ. Ці два гасла 

відбивають два різні погляди на концепт ВЛАДА, що вбудований у базову 

просторову метафору. Перший слоган irḥal (“іди”) позначає дію (рух), яка 

відбувається на пласкій поверхні, що символічно ставить правителя і народ на 

один рівень, на відміну від поширеної концептуальної метафори ВЛАДА –це 

                                                 
192

Gunning, Kevorkian 2013. 
193

 Як, наприклад, фотографія у “Волл-Стріт Джорнал”, де було зображено чоловіка, якого несли 

на плечах інші протестувальники і який тримав у руках портативний комп’ютер, по якому 

показували репортаж з площі Тахрір по телеканалу “Аль-Джазіра”, див. Gunning, Kevorkian 

2013: 20 та зображення 11 (в додатку до статті, С. 36 – там само). 
194

 Друге гасло фактично є перефразуванням першого, яке відображає зміну перспективи – від 

актора до спостерігача. 
195

 Як вже відзначалося, гасло також означає заперечення того, що саме повинен говорити Народ 

своєму Правителю у досконалому (медійному) світі автократичної держави, адже воно 

повторює ритмічну структуру відомого арабського вигуку, який скандується у вигляді 

привітання політичних лідерів: bi-r-rūḥ bi-d-dam nafdīk yā mubārak (душею, кров’ю спокутаємо 

тебе, Мубарак). Насправді ж ім’я іншого арабського диктатора – Саддама Хусейна – більше 

пасує для цієї фрази, що загалом не суперечить суті послання, навіть більше – може посилювати 

його. 
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ВИСОТА. Вона адресована правителю у формі другої особи однини наказового 

способу
196

. Гасло irḥal (“іди”) дало поштовх творчій активності багатьох 

протестувальників, які намалювали цілу серію плакатів за одним і тим самим 

зразком “іди”+ причина, чому(як правило, дуже банальна, пов’язана зі сферою 

повсякдення, що підсилює протиставлення автократичному надлюдському статусу 

Мубарака), пор.: irḥal – waga‘nī katfī (“іди [через] мій біль у плечі – ймовірно, від 

тримання плакату”); 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”), irḥal – 

marātī waḥḥašatnī mutazawwag munḏu 20 yom (“іди – я скучив за дружиною – 

одружений 20 днів”)
197

. Відчуття того, що протестувальники є рівними 

могутньому правителю, було чудово виражене в популярних графіті, які з’явилися 

у перші дні повстання anā bukra mubārak (“завтра я [буду] Мубарак”). Для 

подібного досить поширеного жанру (ми навели лише найвиразніші приклади) в 

мові вуличного протесту харатерна та сама подвійна перспектива учасника-

спостерігача, яка виникла через активність ЗМІ під час подій 25 січня – 11 лютого 

2011 р. На відміну від класичних прикладів мовної гри автори подібних численних 

жартівливих плакатів не лише писали тексти, а й фактично включали себе як 

персонажів у сценарій комічної інтермедії, вочевидь розраховувачи потрапити в 

кадр телезйомок і на те, що їхні витівки перетворяться на меми поширювані 
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 На нашу думку, у цьому разі форма другої особи однини не має на меті принизити 

адресата.Хоча в сучасній арабській і вживається друга особа множини у функції ввічливості в 

ситуації безпосереднього спілкування з вищими за соціальним статусом особами; соціальний 

дейксис не застосовується тоді, коли в позицій (імпліцитного) адресата виступають такі 

надлюдські сутності, як БОГ або НАРОД; у цьому випадку форма однини швидше 

використовується не для того, щоб підкреслити нижчий статус адресата, а, навпаки, підвисити 

статус адресанта фрази, посилити позиції протестувальників з погляду владних відносин, 

адресант конструюється в такий спосіб, як ніби це не індивід або група, а власне НАРОД, пор. 

Silverstein1987. 
197

 Стаття ‘Abd-as-Sattār, H. H̱iffat Dam al-Miṣrī… al-Wajh al-Āẖar li-Muẓāharāt at-Taḥrīr 

(“Єгипетська життєрадісність/легкий характер … інше обличчя демонстрацій на площі Тахрір”), 

газета Al-Ahrām, 7.02.2011 –http://gate.ahram.org.eg/News/37552.aspx; графічні зображення див. за 

покликаннямhttp://goo.gl/2HdqR0 [останнє звернення 2.05.2018]. 

http://goo.gl/2HdqR0
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соціальними мережами, що власне й сталося. Очевидно також, що використання в 

плакатах розмовної єгипетської арабської мало на меті створити контраст з 

високим стилем і рафінованою класичною арабською, якою виголошував промови 

Х. Мубарак упродовж 18 днів протистояння на площі Тахрір
198

. Водночас 

метафора, яка лежить в основі другого гасла, представляє (державну) ВЛАДУ як 

високу вертикальну конструкцію, яка підноситься над НАРОДОМ
199

. Текст гасла 

доповнювався графічним зображенням
200

: на телевізійних екранах і в соціальних 

мережах показували НАРОД, який зайняв видимий простір (площі Тахрір) і 

скандував
201

. Нагадаємо, що за теорією динаміки сил
202

 високий об’єкт, що стоїть, 

має природну тенденцію падати, і воля народу
203

 штовхає його саме в цьому 

напрямі. 

Активна частина протестувальників, яку, як правило, позначають як ŠABĀB 

(МОЛОДЬ)
204

, докладала значних зусиль, щоб залучити учасників протистояння на 

площі Тахрір до різних освітніх заходів, чільне місце серед яких посідав 

політичний театр
205

. Ці та інші масові заходи допомогли структурувати як час
206

, 
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 Про феномен арабської диглосії та функціональну дистрибуцію літературної та розмовної 

арабської див. Ferguson1959, Keith 1996, Walters 2003, Khamis-Dakwar, Froud 2014, в останній 

праці вперше застосовано методи нейрокогнітивного моделювання арабської диглоссії; щодо 

лінгвопрагматичних аспектів перемикання кодів у ситуації диглоссії див. зокрема Holes 1993. 
199

Широке застосування розмовної єгипетської на відміну від літературної арабською також 

виконувало певні соціолінгвістичні функції, типові для ситуації диглосії, пор. Brown, Levinson 

1987: 107, 110. 
200

 Це гасло побудоване в такий спосіб, як наче воно є підписом до зображення юрби, що 

скандує, адже в ньому НАРОД фігурує у третій особі. 
201

 У цьому випадку площа Тахрір як центр Каїру і, відповідно, всього Єгипту за допомогою 

метонімічного перенесення позначає всю країну (пор. метонімічна універсалія в медійному 

політичному дискурсі: СТОЛИЦЯ замість КРАЇНА), люди на площі Тахрір позначають увесь 

єгипетський НАРОД. 
202

 Talmy 1968. 
203

Про концепт IRĀDA(t) aš-ŠA‘B (ВОЛЯ НАРОДУ) у контексті єгипетського революційного 

дискурсу див. §4.4. 
204

 Про МОЛОДЬ як основного протагоніста РЕВОЛЮЦІЇ див. §4.5. 
205

 Зі списком п’єс можна ознайомитися у статті ‘Abd-as-Sattār 2011. 
206

 Як зазначалося в одному з коментарів у соціальних мережах, innahum istaṭā‘ū at-taġallub ‘alā 
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так і простір у місці проведення протесту, а також створити внутрішню динаміку, 

яка відрізала наметове містечко від іншої частини міста, надавши йому статусу 

спеціальної території, на якій панував інший тип відносин між людьми. Ці 

спостереження переводять нас до дискусії про свідомий елемент у протестному 

русі, про роль конкретних лівих груп, які в революційному дискурсі здебільшого 

позначалися словосполученням šabāb [aṯ-ṯawra] (“[революційна] молодь”)
207

, і про 

ті ідеологічні концепти, якими вони, очевидно, надихалися. Зокрема, ідеться про 

таке поняття, як префігуративна політика (prefigurative politics)
208

. Варто 

відзначити, що західні нові ліві відразу відчули емпатію до ініціаторів єгипетської 

революції. Це підтверджують часті згадки про події на площі Тахрір у текстах як 

учасників, так і симпатиків таких рухів, як іспанський рух “Обурені” і рух “Захопи 

Волл-стріт”
209

. Якщо західні ЗМІ в 2011 році поспішали проголосити нову еру 

демократії на Близькому Сході, то пересічні єгиптяни та єгипетські ЗМІ не 

демонстрували жодних ознак взаємності як і щонайменшого зацікавлення 

зусиллями західних нових лівих, які прагнули повторити досвід протестів на площі 

Тахрір від Мадрида до Сан-Франциско. Натомість дискурс єгипетської революції 

успадкував традиційні для Арабського світу теорії змови про негативну роль Заходу 

в єгипетській політиці, але водночас він значною мірою спирався на національні 

концепти, зокрема й пов’язані з ісламським правом. Ці дві соціально-семіотичні 

реальності тим не менше не суперечать одна одній. Їх можна представити як 

                                                                                                                                                                        

al-malal bi-l-ibdā‘ (“їм вдалося подолати нудьгу за допомогою креативності”), див. пост 2 на 

тему MinṬarā’ifal-Muẓāharātal-Miṣriyya на форумі Šabāb ‘a-n-Net (http://www.shabab3net.com) – 

http://goo.gl/2HdqR0 [останнє звернення 2.05.2018]. 
207

 Найбільший внесок в організацію протестів 25 січня –11 лютого зробили Революційні 

соціалісти (троцькісти) і Рух 6 квітня.  
208

Про це популярне серед “нових лівих” поняття, суть якого полягає в ідеї, що можна створити 

прообраз радикальних соціальних змін у межах самого соціального руху, який бореться за 

провадження таких змін шляхом реорганізації громадського простору, див. Frenzel 2014: 905. 
209

 Стосовно згадок про площу Тахрір у контексті руху “Обурених” (Indignados), а також 

американського руху Occupy (“Захопи”, напр., OccupyWallStreet – “Захопи Волл-Стріт”) див. 

Rojo 2014: 623 – 652. 

http://www.shabab3net.com/
http://goo.gl/2HdqR0


83 

 

закулісний простір, населений активістами (яких, як правило, описують як šabāb – 

молодь, до якої здебільшого належать ліві та ісламісти з лівим ухилом), та 

авансцену, колонізована зростаючим потоком народних “мас”, які надихалися 

дедалі більшою силою протестів
210

. Останні можуть брати участь у різноманітних 

епізодах драми, яку для них ставлять перші (хоч би що вона префігурувала або 

віщувала
211

), при цьому ці дві групи протестувальників не повинні були говорити 

однією і тією самою мовою. За даним наших інофрмантів, потреба знайти, 

виробити іншу мову, яку могли б прийняти та використовувати масові учасники, 

стала навіть предметом спеціальних роздумів для організаторів протесту
212

. 

Принаймні на самому початку здавалося, що дві точки зору на концепт 

РЕВОЛЮЦІЯ не суперечать одна одній, оскільки безпосередня мета, а саме 

звільнення Єгипту від тривалого періоду автократії та яскраве, однак до кінця не 

визначене майбутнє, сповнене “хліба, свободи, людської гідності та соціальної 

справедливості”, було однаково привабливе та досяжне для усіх: соціалістів-

революціонерів, лібералів та ісламістів. Ідеалістичне бачення нових лівих, 

очевидно, відповідало фрейму РЕВОЛЮЦІЯ як ЧУДО, про який ішлося в §2.1. 

Продемонстрована активістами майстерність у поводженні зі ЗМІ та у 

використанні інформаційних технологій надала цьому загальному відчуттю ЧУДА 

навіть дещо футуристичних відтінків. Суперечності між закулісним простором і 

авансценою розпочалися щойно тоді, коли відбувся т. зв. “великий секулярно-
                                                 
210

 Про опозицію між закулісним простором(backstage) та авансценою (frontregion) як двома 

взаємопов’язаними, однак відносно ізольованими соціальними просторами, чия “мова 

поведінки” має значні відмінності, та детальний критичний аналіз того, як це функціонує в 

різних соціальних контекстах, див. Goffman 1959: 111 – 140. 
211

Віщування (foreshadowing) –літературознавчий термін, який використовується лівими 

практично в тому самому сенсі, що й префігурування (prefiguring), див. покликання 209 щодо 

поняття префігуративної політики, а також див. Rojo 2014: 623 – 652. 
212

 За словами W.Q., яка зараз є молодим науковцем, а під час цих подій у Єгипті була 

студенткою-активісткою, єгипетські революціонери-соціалісти (тобто троцькісти) сперечалися 

про використання шаріатського терміна qiṣāṣ (“відплата”) на мітингах протесту. Якщо 

противники його використання покликалися на офіційні атеїстичні погляди цієї групи, то 

прихильники виправдовували його використання тим, що він був частиною мови мас. 
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ісламістський розкол”, або “секулярно-ісламська поляризація” (al-istiqṭāb al-islāmī 

al-‘ilmānī) чи навіть “розбрат між ісламістами та лібералами” (fitnat al-Islāmiyīn wa 

al-Librāliyīn
213

), як це явище описали місцеві спостерігачі
214

. 

 

2.5 Семіотика простору і комунікативно-функціональні характеристики 

концепту 

 

Перетворення захопленої протестувальниками площі Тахрір на візуальний 

символ єгипетської революції призвело до появи цілого потоку текстів, 

присвячених цій частині Каїру та його унікальній, за словами авторів, ролі в 

єгипетській історії. Ці тексти надають цікавий матеріал для аналізу того, що 

можна було б описати як семіотичну структуру міського простору, пор.:  

šahida al-maydān aḥdāṯ kubrā fī tārīẖ miṣr minhā
215

 wa ḏālika li-annahu maydān kāna 

yaqa‘ fī qalb al-qāhira wa yuṭillū ‘alā kāffat al-mabānī al-ḥassāsa wa al-fā‘ila fī tārīẖ miṣr, 

fa-huwa yuṭillū ‘alā maqarr al-mandūb as-sāmī al-brīṭānī wa kaḏālika ṯakanāt jayš al-

iḥtilāl wa yatafarra‘ minhu šawāri‘ ilā bayt sa‘d zaġlūl (bayt al-umma) wa qaṣr ‘ābidīn al-

maqarr al-malikī wa kaḏālika wizārat ad-dāẖiliyya wa mabnā jāmi‘at ad-duwal al-

‘arabiyya
216

 

                                                 
213

Див. статтю Ḥusnī, Ṣ Islāmiyūn: al-Fulūlwarā’ Fitnatal-Islāmiyīnwaal-Librāliyīn, сайт газети ad-

Dustūr, 17.02.2014 – http://www.dostor.org/164785 [останнє звернення 18.04.2018]; про концепт 

FITNA докладніше див. §§4.6.2, 4.6.4. 
214

 Вдячні нашим єгипетським інформантам за те, що вони звернули нашу увагу на термін 

“великий секулярно-ісламістський розкол”, який використовувався в місцевій експертній 

дискусії на позначення стрімкого погіршення відносин після президентських виборів 2012 року 

між лівими та ліберальними активістами, з одного боку, і прихильниками політичного ісламу – з 

іншого. 
215

 У цьому місці фрагмент тексту був очевидно випадково вилучений, оскільки minhā (“в тому 

числі”, букв. “з неї/них”) у такій позиції, як правило, уводить перелік конкретних подій, щоб 

проілюструвати попередню тезу автора, а з огляду на те, що такий перелік потім відсутній, 

сполучник minhā втрачає сенс, тому ми знехтували ним в перекладі. 
216

Maydānat-Taḥrīr: Ma‘ālim ŠahīrawaAḥdāṯ Tārīẖiya. Сайт Egypthistory.net – 

http://goo.gl/zxIoW2 [останнє звернення 11.04.2008]; див. також короткий історичний нарис про 

роль площі Тахрір під час інших протестів та в ході революції 1952 року в статті Aḥmad Kamālī. 

http://www.dostor.org/164785
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Ця площа бачила великі події в єгипетській історії, і це сталося, тому що ця площа 

була розташована в [самому] серці Каїра, із неї видно усі значні та важливі (букв. 

“дієві”) споруди в єгипетській історії, і з неї видно штаб-квартиру Британського 

верховного комісара, а також бараки окупаційної армії, і від неї відгалужуються 

вулиці в напрямі будинку Саада Заглуля (“Дім нації”) і палацу ‘Ābidīn, королівської 

резиденції, а також Міністерства внутрішніх справ та будинку Ліги арабських 

держав. 

Антропоморфні метафори, на базі яких створено описи міського простору, 

насамперед метафора серця на позначення центру міста, вірогідно, є типологічно 

спільним явищем у більшості мов і культур
217

. Нерідко саме в центрі міста 

розміщують різноманітні символи влади, наприклад урядові будинки. На перший 

погляд ситуація видається сама собою зрозумілою та простою. Однак декілька 

деталей заслуговують на особливу увагу. Здається, що сам план площі не є 

випадковим: центральний простір площі було спеціально захищено від небажаних 

відвідувачів, адже пішоходів відрізала від нього кругла проїжджа частина, рух на 

якій практично завжди інтенсивний, через що найбільший міський простір Каїру 

перетворився на порожній майданчик, доступу до якого звичайні громадяни не 

мали. Для подолання цієї перешкоди протестувальники продемонстрували 

неабияку спритність, безпрецедентну непокору щодо пересування в просторі, на 

що політична еліта не змогла адекватно відреагувати. Якщо проаналізувати 

сидячий страйк на площі Тахрір з позиції теорії мовленнєвих актів, то ця акція, що 

характеризується використанням мультимодальних форм вираження та 

співіснуванням у ній декількох підтем, які ми вже коротко розглядали вище, 

містила в собі дуже простий і чіткий посил – іди (irḥal). Його адресатом був 

авторитарний правитель, а опосередковано влада в цілому, і цей комунікативний 

акт досягнув свого повного перлокутивного ефекту. Умовою успішності такого 

                                                                                                                                                                        

at-Taḥrīr maydān aṯ-ṯawrāt (“Тахрір – площа революцій”), al-Ahrām, 5.07.2013 – 

http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/219221.aspx [останнє звернення 11.04.2018]. 
217

 Пор. Голубовська 2002. 

http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/219221.aspx
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акту вважається те, що адресант послання має достатньо влади, щоб забезпечити 

виконання своєї вимоги. Тоді було використано всі просторові, візуальні і 

вербальні ресурси, які мали забезпечити адресанту такий статус, щоб він мав 

достатньо влади щодо адресата. Якщо адресатом є ПРАВИТЕЛЬ (ḤĀKIM), тоді 

протилежна сторона, яка має владу надавати йому накази щось робити, це – НАРОД 

(ŠA‘B). Просторовому компоненту було відведено найважливішу роль у цьому 

комунікативному акті. Він був посилений завдяки ЗМІ, які розтиражували також 

вербальний складник у вигляді постійно повторюваних гасел і нескінченного 

потоку коментарів. Медії трансформували образ величезної юрми (у пікові 

моменти протистояння постійно повторювалося, що мільйон протестувальників 

зібралося на площі), яка виступала від імені єгипетського народу, в дещо більше – 

він став метонімічним уособленням цілої нації
218

. Тактика протестів на площі 

Тахрір залишалася мирною впродовж усіх вісімнадцяти днів. Їх переважно 

символічний вплив значно зріс внаслідок посилення насильства, яке охопило 

країну впродовж останніх двох днів січня, коли натовпи людей здійснювали 

напади на поліцію, місця позбавлення волі та приміщення органів безпеки й 

спалювали їх. 

Символічна центральність і пов’язаний з нею вплив на суспільні настрої 

протестів на площі Тахрір
219

значно посилилися завдяки ЗМІ. Незабаром протести 

стали не лише центральною подією у зв’язку з їхньою локацією, але й 

центральною темою
220

 на всіх арабських і міжнародних телевізійних каналах 

внаслідок поступової заміни, витіснення на периферію та обмеження права голосу 

тих, хто до цього панував у національному медійному просторі. Зокрема йдеться і 

про постаті, які були ключовою мішенню протестів, серед яких президент Х. 

                                                 
218

 Приклад застосування принципу pars pro toto, коли розміри частини іконічно вказують на 

масштаби цілого, пор. Nerlich, Clarke 2001.  
219

 Див. нижче §4.6.2. про зв'язок між центральним положенням у публічному просторі (ṣadāra) і 

концептом ВЛАДА в арабській.  
220

 Про підходи до визначення категорії теми див. Ryan, Bernard 2003. 
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Мубарак, який у такий спосіб був символічно позбавлений влади ще до того, як 

він підкорився вимогам протестувальників і подав у відставку
221

. 

Орієнтаційна метафора ЦЕНТР – це ВЛАДА відіграє ключову роль у семантиці 

концепту ВЛАДА в арабській мові. Складається враження, що вона посідає навіть 

більш центральне місце у функціонуванні цього концепту порівняно з іншими 

метафорами напряму, які є більш звичними для європейських мов. Наприклад, 

метафора ВЛАДА – це ВЕРХ, про яку вже побіжно згадувано раніше в контексті 

обговорення революційного гасел irḥal (“іди”) та aš-ša‘b yurīd isqāṭ an-niẓām 

(“народ хоче повалення режиму”). Видається, що ці дві метафори відображають 

два різні аспекти концепту ВЛАДА: влади як статусу та влади як сили/могутності. 

Остання ідея привносить в поняття центральності численні нюанси, один із яких 

вже відзначено. Йдеться про те, що для позбавлення певної особи здатності 

здійснювати вплив, її потрібно витіснити на периферію соціального простору, що 

відображає концепт IQṢĀ’ (“усунення, переміщення на  периферію”)
222

. Водночас 

та особа, яка хоче отримати вплив, буде намагатися зайняти центральну позицію 

(ṣadāra – “центр, центральна частина”) в тому секторі соціального простору, який 

вона прагне контролювати (taṣaddara – букв. “стати центральним”, 

використовується в значенні “отримати контроль над чимось”)
223

, зокрема й у 

політиці, яку також часто описують за допомогою виразу, побудованого на основі 

просторової метафори, – mašhad siyāsī (букв. “політична сцена”)
224

. 

                                                 
221

Про емансипацію єгипетського медійного простору в контексті Січневої революції див. Anas 

2015, про стан електронних ЗМІ та їх роль у революційних процесах в загальноарабському 

масштабі в період Арабської весни див. Lahlali 2011. 
222

 Слово iqṣā’ – це віддієслівний іменник від четвертої форми дієслова aqṣā, чия перша форма 

qaṣā або qaṣiya має значення “бути далеко, бути віддаленим”; цитований концепт 

використовується в значенні позбавлення політичної влади або права голосу, див. також §4.6.6; 

цікаво також порівняти цю ідею з семантичною мотивацією слов’янських термінів для ворога, 

див. Yavorska, Zymovets 2016. 
223

Див. також §§4.6.2. 
224

 Про один з підходів до аналізу взаємодії між дискурсом і семіотикою публічного простору 

див. Scollon, Scollon 2003, автори монографії зосереджують увагу на тому, як текст функціонує в 
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2.6 Висновки до розділу 

 

За короткий проміжок часу міжнародні ЗМІ змогли перетворити візуально 

привабливу та незвичну картинку масових протестів та площі Тахрір в Каїрі в 

потужний образ (точніше, іконічний знак) нової єгипетської революції, чим 

прислужилися протестувальникам для досягнення їхньої основної мети – усунення 

президента Х. Мубарака від влади. Арешт, тривале ув’язнення та суд над 

декількома журналістами і співробітниками каналу “Аль-Джазіра” після повалення 

президента Мурсі, мабуть, найкраще ілюструють розуміння єгипетським 

урядовцями тієї важливої ролі, яку ЗМІ зіграли в політичних змінах. Створений 

медіями графічний образ єгипетської революції став також одним із ключових 

символів ширшого феномену Арабської весни. Під образом чи іконічним знаком у 

цьому випадку ми маємо на увазі не лише окремі кадри, як, наприклад, ті 

розтиражовані усіма міжнародними медіями відомі фотознімки площі Тахрір, 

зняті вночі з натовпом людей (повсталий НАРОД, у кадрах близьким планом 

революційнаМОЛОДЬ) в яскраво освітленому колі в центрі, а й цілий динамічний 

візуальний наратив, побудований навколо основної фабули, що закінчується 

відставкою Мубарака та кінцевим святкуванням. До цього наративу також 

додається кілька окремих сюжетних ліній, зокрема відомий “випадок з 

верблюдом”(wāqi‘at al-jamal), що стався 2 лютого 2011 року, коли 

протестувальників атакувала верхи на верблюдах купка найнятих агентів режиму. 

Переосмислення концепту РЕВОЛЮЦІЯ в межах дискурсу Січневої революції 

зазнало потужного впливу цього насиченого іконічного семіозису. Напевно, варто 

говорити не про окремі іконічний і вербальний концепти, а про єдиний 

                                                                                                                                                                        

публічному просторі. У нашому випадку йдеться про дещо складнішу ситуацію, коли 

відображені в мові просторово-семіотичні уявлення впливають на семіотику поведінки людини 

в публічному просторі.  
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мультимодальний концепт, план вираження якого охоплює як графічні образи 

площі Тахрір, що функціонували як іконічні знаки на позначення революції, так і 

номінації ṯawra (революція), yanā’ir (“січень”, від ṯawrat yanā’ir – “Січнева 

революція”) тощо. Імовірно, варто говорити про новоутворений концепт 

РЕВОЛЮЦІЯ як результат концептуальної інтеграції між іконічними знаками і 

вербальними, свідченням чого на вербальному рівні є поява такої нетипової 

порівняно з попередніми найменуваннями революційних подій метонімічної 

номінації, як ṯawrat maydān at-taḥrīr (“революція площі Тахрір”), про яку йшлося 

вище (див. §2.2).  

Візуальна і просторова мова концепту РЕВОЛЮЦІЯ в семантичному плані 

виявляється значно багатшою, ніж той вербальний дискурс, який створила 

революція. Візуальна і просторова семіотика протестів 25 січня відображає 

інтенсивний, незвичний, різноманітний, драматичний досвід вісімнадцятиденного 

протистояння, результатом якого стало звільнення та відчуття власної 

спроможності, сили. Складність образу революційних подій на площі Тахрір і всі 

аспекти пов’язаних з ними смислів можна повною мірою оцінити лише в тому 

разі, якщо їх аналізувати як комплексний мультимодальний акт комунікації. Саме 

візуальні образи надали простим вербальним гаслам революції виняткової 

іллокутивної сили. З погляду функцій мови, за термінологією Р. Якобсона, цей 

надзвичайний акт посиленої колективної комунікації в основному обмежувався 

трьома функціями: емотивною, конативною та фатичною, причому домінанту 

роль відігравала саме остання. Фатична функція в звичайній щоденній комунікації 

розглядається як вторинна. Однак у виняткових обставинах широкомасштабної 

колективної дії, під час якої виникає потреба в єдності та в підтриманні мотивації 

серед дедалі більшого числа учасників, саме вона стала домінантною в складі 

комунікативних кодів, як вербального, так і невербального, і все ще продовжувала 

впливати на учасників як елемент їхнього щойно набутого цінного спільного 

досвіду після того, як сидяча демонстрація на площі Тахрір вже закінчилась. 
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Колективні комунікативні заходи на площі Тахрір, відзначені високим 

рівнем емоційності, допомогли виразити, графічно представити та 

актуалізувати/втілити низку потужних колективних ціннісних концептів, зокрема 

концепти KARĀMA(гідність),‘ADĀLA (справедливість),WAḤDA(єдність), 

MIṢR(Єгипет), ISLĀM(іслам) та UMMA(нація). Ці події відразу стали Революцією, із 

самого моменту її проголошення, задовго до того, як вона змогла принести хоч 

якісь відчутні результати.Адже з погляду учасників вісімнадцятиденного 

протистояння на площі Тахрір їхні дії швидко і докорінно змінили владні 

відносини як у суспільстві загалом, так і між людьми на площі Тахрір, які 

символічно представляли всю єгипетську націю. Як реальні учасники, так і 

мільйони звичайних єгиптян відчули, що ці події надали їм сили, якої вони до того 

не мали. Багато хто з них відчував, що ці зміни прийшли назавжди і поширюються 

на всю країну. Однак незабаром вони дізналися, що цей результат 

короткотривалий. І все ж таки події Січневої революції справді створили 

колективну цінність і стали орієнтиром та джерелом натхнення для багатьох 

єгиптян, адже вони посіяли зерно надії на те, що прийде день, коли революційні 

мрії здійсняться. 

  



91 

 

 

РОЗДІЛ 3. КОНЦЕПТ ẒULM І УЯВЛЕННЯ ПРО ПРИЧИНИ РЕВОЛЮЦІЇ 

 

 

3.1 Концепт ẒULM і образ старого режиму в революційному дискурсі 

 

Розуміння сутності суспільних подій передбачає з’ясування причин того, що 

сталося. Видається, що кожного разу, коли в революційному дискурсі виникає 

потреба надати якесь пояснення, що саме викликало Січневу революцію, то 

автори з незначними розбіжностями, пов’язаними з їхніми політичними 

переконаннями та авторським стилем, насамперед згадують концепт ẒULM (“зло, 

несправедливість, утиски”
225

) як основну характеристику старого режиму, яка, 

власне, і призвела до непокори та повстання. Нижче наводимо декілька довільно 

вибраних прикладів таких висловлювань: 

(1) aš-ša'b ṯāra 'alā aẓ-ẓulm wa al-fasād wa al-ifqār
226

(“народ піднявся проти ẒULM, 

корупції та зубожіння”); 

(2) aš-ša'b ṯāra 'alā aẓ-ẓulm wa al-fasādwa dīktātūriyyat ḥukm al-fard
227

 (“народ 

піднявся проти ẒULM, корупції та диктатури правління однієї особи”);  

                                                 
225

Для полегшення сприйняття матеріалу читачами, які не володіють арабською мовою, у цій 

праці ми вводимо у дужках або в інший спосіб лише ті українські еквіваленти, які, як нам 

видається, відповідають даному конкретному контексту або найхарактернішим, 

найпоширенішим контекстам; взагалі, навіть відносно невеликі за розміром перекладні 

словники арабської мови, як правило, подають досить довгі списки еквівалентів похідних від 

кореня .Наприклад, для іменника ẓulmнаводяться такі англійські еквіваленти wrong, iniquity, 

injustice, inequity, unfairness, oppressions, repression, suppression, tyranny (“кривда”, “свавілля”, 

“несправедливість”, “нерівність”, “пригноблення”, “тиск”, “пригнічення”, “придушення”, 

“тиранія”), а для дієслова ẓalam, на додаток, також ill-treat (“погано поводитися з [кимось]”) та 

harm (“шкодити”) (див. Wehr 1976); такий широкий спектр іншомовних еквівалентів є ще одним 

свідченням культурно-специфічного характеру концепту ẒULM.  
226

 Із статті на опозиційному веб-сайті “Мада Маср” від 15.02. 2015 – http://goo.gl/YTaVp0 
227

Samīr ŠaḥḥātaMubārakyuġannī waṢabāḥ tarqus. Al-Ahrām, 3.12.2014 –

http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/344315.aspx[останнє звернення 13.04.2018]. 

http://goo.gl/YTaVp0
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/344315.aspx
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(3) aš-ša'b ṯāra 'alā aẓ-ẓulm wa al-fasādwa al-istibdād
228

(“народ піднявся проти ẒULM, 

корупції та деспотизму”); 

(4) aš-ša'b ṯāra 'alā aẓ-ẓulm wa aṭ-ṭuġyān (“народ піднявся проти ẒULM та тиранії”). 

Про центральну роль концепту ẒULM, який посідає найважливіше місце 

серед термінів, в яких формулюються причини або мотиви єгипетської революції, 

свідчить його синтаксична позиція першого за порядком розташування члена в 

сурядному словосполученні. Крім того, є підстави вважати, що також інші 

компоненти цих дво- або тричленних словосполучень у семантичному плані також 

залежать від концепту ẒULM: вони мають із розгляданим концептом спільні 

семантичні елементи, і їх було, власне, додано як риторичні засоби для посилення 

або розкриття значення концепту
229

. 

На нашу думку, концепт ẒULM є одним з найскладніших семантичних 

утворень, які формують основу наративу єгипетської революції. На текстовому 

рівні цей концепт вербалізується через ряд лексем, у т.ч. похідних від кількох 

коренів, головним з яких є корінь √𝑧̣ 𝑙𝑚, які належать до різних граматичних класів 

(іменники, дієслова, активні або пасивні дієприкметники). Ці лексичні одиниці, 

поєднуючись з іншими лексемами, утворюють стабільні колокації, деякі з яких є 

фразеологізмами. Конструкції, у складі яких фігурують похідні від кореня √𝑧̣ 𝑙𝑚, 

зазвичай сформовані на основі концептуальних метафор, виражають різні ідеї, які 

асоціюються з аналізованим концептом
230

. Останні зокрема включають культурні 

презумпції, що лежать в основі певного дискурсу, тобто уявлення чи переконання, 

глибоко вбудовані в культуру, які не завжди є предметом свідомої рефлексії з боку 

                                                 
228

al-Wazīrī, H., Ṭāriq, M. Al-iẖwāntuqāḍī ‘blākblūk’ watattahimuhumfī al-i‘tidā’ ‘alā 13 maqarrlil-

jamā‘awaal-ḥurriyawaal-‘adāla. Al-Waṭannews, 28.01.2013 –

https://www.elwatannews.com/news/details/121689[останнє звернення 13.04.2018]. 
229

 Меншою мірою пов'язана з цим концептом лексема fasād (“розкладення”, “розбещеність”, 

“корупція”). 
230

Пор. Langacker 2009: 1 – 39, Langacker 2008: 3 – 5 щодо символічної природи граматики і 

акценту на конструкціях на відміну від правил, що є принциповою відмінністю когнітивної 

лінгвістики від класичного структуралізму. 

https://www.elwatannews.com/news/details/121689
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мовців, але здійснюють значний вплив на вибір ними певних комунікативних і 

поведінкових стратегій
231

.  

 

3.2 Ключові номінації 

 

У дискурсі розгляданий концепт найчастіше представлений похідними 

кореня √𝑧̣ 𝑙𝑚, у т.ч. перехідним дієсловом ẓalam (“кривдити”, “поводитися [з 

кимось] несправедливо”, “тиранити”, “свавільничати”), активним 

дієприкметником, який виступає здебільшого в ролі прикметника або іменника, – 

ẓālim (“несправедливий”, “нечесний”; “тиран”, “гнобитель”), пасивним 

дієприкметником maẓlūm
232

 (“скривджений”, “пригноблений”, “пригнічуваний”, 

“тиранізований”) і формою ẓulm, яка функціонує як віддієслівний іменник 

(maṣdar) або простий іменник
233

. Саме цю останню форму пропонуємо для 

простоти використовувати надалі на позначення концепту. Крім похідних кореня 

√𝑧̣ 𝑙𝑚,існує, як мінімум, ще один корінь √𝑗𝑤𝑟. Його похідні, а саме дієслово jār і 

активний дієприкметник jā'ir, виражають тісно пов'язаний комплекс значень. 

Однак такі лексеми виступають в досить обмежених контекстах. Крім того, існує 

ще одна група лексем, використовуваних у словниках у парах взаємних визначень 

разом з похідними кореня √𝑧̣ 𝑙𝑚, іноді перші також виступають синонімами 

останніх. До неї зокрема зараховуємо такі приклади, як ṭāġiya (“тиран”, який 

                                                 
231

 Визначення культурних презумпцій (cultural premises) див. у Carbaugh 2005: 5. 
232

 Активні і пасивні дієприкметники можуть заповнювати слоти Агенса і Пацієнса в фреймово-

семантичній структурі ẒULM за Ч. Філлмором або функціонувати в ролі прикметників або 

іменників у структурах, які непрямо актуалізують концепт ẒULM, не вказуючи при цьому на 

конкретні ситуації, які можна таким чином описати.  
233

 У словниках класичної арабської зустрічаємо твердження про те, що лексема ẓulmє 

іменником, який використовується замість масдару (ism yaqūm maqām al-maṣdar), див. 

відповідну статтю в Lisān. 
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характеризується як “правитель, чиєю істотною характеристикою є ẓālim”
234

), 

baġā/baġy (загалом ця лексема має значення “воліти, прагнути”, однак, якщо вона 

використовується з прийменником ‘alā – “на, проти”,то отримує інше значення –

“пригноблювати, чинити свавілля”), і ġašam/ġašm (“ставитися несправедливо або 

як тиран; кривдити, пригнічувати”, а також “діяти бездумно, навмання”, причому 

останнє значення, ймовірно, є первинним значенням дієслова)
235

. Крім того, 

концепт ẒULM у дискурсі не лише експлікований у різних граматичних формах і 

лексемах, але й може бути імплікований і виявлятися через цілий комплекс 

пов’язаних з ним значень. 

Те, що повний набір граматичних похідних кореня √𝑧̣ 𝑙𝑚засвідчений в узусі і 

відзначений у ньому високою частотністю, означає, що в реальній мовленнєвій 

діяльності представлені тексти, у яких на перший план може бути висунутий 

(foregrounded) будь-який ядерний елемент (семантична роль) фреймово-

семантичної структури в розумінні Ч. Філлмора
236

. З погляду соціопрагматики це 

можна інтерпретувати як свідчення багатоаспектності ситуацій, які описуються 

фреймом ẒULM.На рівні мови цей феномен був описаний як зона семантичної 

специфікації (area of semantic specification)
237

, де “лексична деталізація 

концептуальних полів часто супроводжується також і граматичною деталізацією”. 

Оскільки йдеться, очевидно, про одну з важливих для арабської культури сфер 

суспільного досвіду, велике значення приділяється забезпеченню достатніх 

                                                 
234

 Див., наприклад, доступний в режимі онлайн словник арабської мови за адресою 

http://www.almaany.com/, де лексема ṭāgiya отримує таке визначення: šadīd aẓ-ẓulm (“сильний 

[власною] несправедливістю, кривдою”, тобто дуже схильний до проявів ẒULM).  
235

 З міркувань економії тут використовуємо список англійських еквівалентів Wehr 1976. 
236

 Цікаво відзначити, що форми активного і пасивного дієприкметників, які вказують на 

акцентування в тексті або Агенса, або Пацієнса, відзначаються практично таким самим рівнем 

частотності при пошуку в Google (від 21 квітня 2016 року): щодо лексеми ẓālim було отримано 9 

млн 420 тис., а для maẓlūm – 9 млн 840 тис. результатів 
237

Див. Wierzbicka 1988: 251 – 252, Вежбицька позичає цей термін в Dixon 1980: 103, але 

наповнює його новим змістом. 

http://www.almaany.com/
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мовних засобів, які б дозволили представити перспективи різних учасників і 

найповніше відтворити відповідний соціальний контекст
238

. 

Попри те, що дієслово ẓalam (“пригнічувати, кривдити когось”) позначає 

якусь взаємодію між свідомими істотами Агенсом і Пацієнсом, лексемі бракує 

конкретності щодо визначення характеру цього відношення. Узяте поза 

контекстом речення *ẓalama Aḥmad
u
 Zayd

an
, утворене за моделлю класичного 

прикладу з праць середньовічних арабських граматистів ḍaraba Aḥmad
u
 Zayd

an
 

(“Ахмед вдарив Зайда”), навряд чи матиме сенс. З іншого боку, значно більша 

частотність пасивної конструкції anā maẓlūm (“я [був] скривджений, 

пригноблений”) на відміну від подібної конструкції в третій особі huwa maẓlūm 

(“він [був] скривджений, пригноблений”) свідчить про те, що ẒULM здебільшого 

фігурує як предмет скарги, а не об’єктивне спостереження
239

. Якщо ізольоване 

словосполучення з дієсловом ẓalam без позначення об’єкта навряд чи буде 

інформативне, трапляються численні контексти, у яких форми maẓlūm (або ẓālim) 

не потребують жодного уточнення, напр.:  

inna da‘wat al-maẓlūm laysa baynahā wa bayna aḷḷāhi ḥijāb, fa-innahu mahmā kāna 

ḏalīl
an

ḍa‘īf
an

 aw muhān
an

 waḍī'
an

 fa-inna aḷḷāh
a
 nāṣarahu 'alā man ẓalamahu...

240
 

[Щодо] кличу пригноблених/скривджених, то немає покрову (у значенні “бар’єру” 

або “перешкоди”,які можуть блокувати звір або слух. – О.Б.) між ним і Аллахом, і 

яким би нещасним або приниженим і жалким [він не був], Аллах йому допоможе 

проти [того,] хто його скривдив...
 

У такому контексті maẓlūm, на нашу думку, позначає тривалий стан, у якому 

перебуває Пацієнс дії, позначеної дієсловом ẓalam. Отже, є підстави вважати, що 

дієслово ẓalam описує дію, яка спричиняє тривалий негативний вплив на Пацієнса-

істоту (як правило, людину), однак саме по собі дієслово не пояснює однозначно 

                                                 
238

Пор. Fetzer 2007: 12 –16 та Langacker 2000. 
239

38, 9 тис. результатів пошуку в Google порівняно до 649 результатами станом на 13.04.2016. 
240

 ‘AdilRustam. Intaẓālimammaẓlūm. Mawrawi.com, 6.01.2012 –

http://www.masrawy.com/ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=152022 

http://www.masrawy.com/ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=152022
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характеру цієї дії або її конкретних деталей. Аналогічно субстантивований 

активний дієприкметник ẓālim здебільшого стосується істоти, чиєю суттєвою або 

постійною характеристикою є схильність вчиняти дію, яка позначена як ẒULM, або 

регулярно бути причетною до таких дій
241

.  

Оскільки в семантиці концепту ẒULM відіграє ключову роль оцінка, то саме 

вона зазнає істотних змін залежно від того, яка семантична роль виступає на 

перший план – Агенс чи Пацієнс. 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 ẓālim на перший план виходить 

Агенс, і оцінка набуває аксіологічного характеру, а використання іменника ẓulm 

асоціюється з (об’єктивною) позицією зовнішнього спостерігача і відображає 

нормативну оцінку. Наявність поєднання в концепті ẒULM різних оцінних 

модальностей
242

 є його унікальною характеристикою, яка посилює його здатність 

виступати елементом політичного дискурсу.  

У семантиці концепту ẒULM (негативна) оцінка є дуже істотним 

компонентом, однак її складниками є також інші елементи, оскільки лексеми, 

похідні від коренів√𝑧̣ 𝑙𝑚і√𝑗𝑤𝑟, безумовно, мають набагато конкретнішу семантику, 

ніж слова зі значенням “поганий” і “добрий”. Семантика концепту ẒULM, крім її 

оцінної частини, містить фреймову структуру, яка складається з Агенса і Пацієнса, 

що надає спрямованість негативній оцінці, яка міститься в семантиці концепту
243

. 

Вона також включає цілий набір взаємопов’язаних ідей, до детального аналізу 

яких ми повернемося пізніше. Хоча ці ідеї можуть видаватися дуже різнорідними, 

                                                 
241

 Як буде показано далі, ẓālim також може використовуватися у функції прикметника разом з 

іменниками на позначення дії.  
242

 Про різні типи оцінки див. Арутюнова 1988: 64 – 67. 
243

 Агенс завжди має негативну оцінку, і саме він є маркованим членом у парі, у той час як 

Пацієнс є нейтральним; за допомогою засобів емфатичного дейксису Пацієнс може бути 

позначений як об’єкт емпатії мовця, а Агенс як емоційно відсторонений. 
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однак вони все ж таки мають спільні знаменники і тому їх можна розглядати як 

частину одного концепту. Загалом концепт функціонує задля категоризації 

конкретної (хай навіть і дещо розмитої) множини типів соціальної взаємодії і 

наслідків такої взаємодії для статусу її учасників. Через це він становить істотний 

і дуже важливий елемент того, що можна описати як інструментарій концептів з 

етичним оцінним значенням, які використовуються в арабському політичному 

дискурсі.  

 

3.3 Концепт ẒULM у складі домену СПРАВЕДЛИВІСТЬ 

 

Серед групи понять, які представляють домен СПРАВЕДЛИВІСТЬ в арабській 

мові, концепт ẒULM функціонує в ролі негативного полюсу. Однією з його 

особливостей, яка відразу привертає увагу, є відсутність будь-якого формального 

заперечення у його основних форм вираження – похідних від коренів √𝑧̣ 𝑙𝑚 і 

√𝑗𝑤𝑟, – що можна порівняти із ситуацією з подібними лексемами в європейських 

мовах, де антонімом до концепту СПРАВЕДЛИВІСТЬ, як правило, виступає 

конструкція СПРАВЕДЛИВІСТЬ + заперечення (яке виражається негативною часткою 

або префіксом). В арабській мові позитивний полюс домену СПРАВЕДЛИВІСТЬ 

представлений лексемами, утвореними від кореня √‘𝑑𝑙, наприклад ‘adl, ‘adāla 

(“справедливість”), ‘ādil (“справедливий”). Кількість же слововживань лексем, 

похідних від кореня √𝑧̣ 𝑙𝑚, набагато перевищує в засвідченому узусі кількість 

слововживань, похідних від кореня √‘𝑑𝑙, при використанні заперечення: 

словосполучення ġayr'ādil (“не-справедливий”) дало приблизно 348 тис. 

результатів
244

, натомість синонімічний прикметник ẓālim (“несправедливий”) – 

приблизно 9 млн 460 тис. результатів; для словосполучення ‘adam ‘adl (“не-

                                                 
244

 Якщо в інших випадках ми використовуємо дані з пошуковика Google, які походять з 

єгипетських джерел, то в цьому підрозділі дані цитуються безвідносно до опції “регіон”під час 

пошуку в Google. 
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справедливість”, невизначена форма) пошук дав приблизно 15, 9 тис. результатіві 

близько 44, 2 тис. результатів для ‘adam al-‘adl (“не-справедливість”, визначена 

форма)
245

, натомість для ẓulm було отримано приблизно 9 млн 220 тис. 

результатів. Отже, існує більша ймовірність вираження ідеї несправедливості за 

допомогою похідних від кореня √𝑧̣ 𝑙𝑚, аніж за допомогою похідних від кореня √‘𝑑𝑙 

із запереченням, напр.: 

a)…wa lan uhannī ra’īs al-wuzarā’ al-jadīd bi-taškīl al-ḥukūma li-annahu taškīl ẓālim li-l-

aqbāṭ
246

 

…і я не привітаю нового прем’єр-міністра із формуванням уряду, оскільки [то є] 

склад несправедливий [по відношенню] до коптів. 

І навпаки, форма із запереченням ġayr ‘ādil здебільшого з’являється у двох 

конкретних випадках: 

(1) або коли арабський текст ґрунтується на перекладі з англомовного джерела
247

, 

пор.: 

b) akkadat milissā fleming al-mutaḥaddiṯa b-ism al-mufawwaḍiyya al-‘ulyā li-šu’ūn al-

lāji’īn bi-l-umam al-muttaḥida – al-yawm as-sabt – anna an-niẓām al-ūrūbbī ġayr ‘ādil 

ma‘a al-lāji’īn
248

 

Мелісса Флемінг, офіційна речниця УВКБ ООН, сьогодні в суботу заявила, що 

європейська система є несправедливоющодо біженців;  

                                                 
245

 Значна частина цього масиву представляє дуже вузький діапазон контекстів, наприклад, 

конструкція 'adam al-'adl bayn (“відсутність справедливості /несправедливість між”) дала 20, 7 

тис. результатів, з яких 'adam al-'adl bayn az-zawjāt (“несправедливість між членами подружжя”) 

дало близько 9, 38 тис. результатів. 
246

al-Kanīsa: taškīlḥukūmatmiṣr ‘ẓālim’. www.skynewsarabia.com, 4.08.2012 – 

http://www.skynewsarabia.com/web/article/37728/[останнє звернення 13.04.2018]. 
247

 У нижченаведеному випадку мовою-джерелом, імовірніше, є англійська; аналіз проблеми 

перекладності на арабському матеріалі див. в Al-Masri 2007, докладніше про соціокультурні 

проблеми перекладності див. Toury 1998. 
248

Mas’ūlaumumiyya: An-niẓāmal-ūrūbbī ġayr ‘ādilma‘aal-lāji’īn. Al-Yawmas-Sābi‘, 5.09.2015 – 

http://goo.gl/nxKFwp[останнє звернення 13.04.2018]. 

http://www.skynewsarabia.com/
http://www.skynewsarabia.com/web/article/37728/
http://goo.gl/nxKFwp
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(2) або коли це словосполучення використовується в діалозі (також тоді, коли 

такий діалог переповідається в непрямій формі), коли вживання лексеми 

ẓālimщодо співрозмовника переважно обмежене правилами ввічливості
249

, пор.: 

c) šahidat al-jalsa aṣ-ṣabāḥiyya (…) wāqi‘a mu’sifa (…) bi-taṭāwul an-nā’ib fatḥī aš-

šarqāwī ‘alā ra’īs al-majlis ad-duktūr ‘alī ‘abd al-‘āl muttahim
an

 iyyāhu bi-annahu ġayr 

‘ādil fī i‘ṭā’ al-kalima li-n-nuwwāb…
250

 

На ранковому засіданні стався (…) прикрий інцидент (…), коли депутат Фатхі аш-

Шаркаві напав на голову парламенту д-ра Алі Абд-аль-Аля, звинувативши того, що 

він [є] несправедливим у тому [способі, як він] надає слово депутатам … 

Переважно лексеми, похідні саме від кореня √𝑧̣ 𝑙𝑚, а не від кореня √′𝑑𝑙+ 

заперечення, функціонують як антоніми слів, утворених від кореня √′𝑑𝑙. На нашу 

думку, таку ситуацію не можна пояснити особливостями морфологічної 

структури, тобто тим, що, на відміну від європейських мов, в арабській немає 

префіксів із негативним значенням і форми на зразок ġayr
u
 ‘ādil

in
 є, власне кажучи, 

іменниковими словосполученнями, а не окремими словами, як-от укр. 

несправедливий або англ. unjust і unfair, що могло зумовити їхню меншу зручність 

для використання. Як ми показали, такі словосполучення із запереченням 

насправді трапляються досить часто, і, як видається, не існує чисто морфологічних 

обмежень для їх широкого використання. Отже, відмінність радше стосується 

семантичних, а не морфологічних акцентів. На перший погляд, опозиція ‘ādil – 

ġayr ‘ādil має привативний характер, натомість протиставлення ‘ādil – ẓālim – 

еквіполентний. Якщо описати це в термінах обсягу інформації, тоді в першому 

випадку ми маємо різницю обсягом в один біт між двома сполученнями, а в 

другому – невизначену (або таку, яка не піддається визначенню) відмінність. 

Звичайно, ситуація ускладнюється, коли йдеться про семантику, а не про 

                                                 
249

 Пор. Brown, Levinson 1987. 
250

Sāmiḥ Lāšīn. Al-fawḍawaal-irtibākyusayṭarān ‘alā al-barlamān… nā’ibtaṣraẖ fī wajhmarḍā.. waaš-

Šarqāwī yattahim ‘Abdal-‘Ālbi-ẓ-ẓulm. Al-Ahrām, 23.02.2016 –

http://gate.ahram.org.eg/News/861538.aspx[останнє звернення 13.04.2018]. 
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фонологію, стосовно якої і були запропоновані та вперше застосовані поняття 

привативної та еквіполентної опозиції
251

, однак використання цих понять тут не 

позбавлене сенсу, хоча б у метафоричному значенні. Очевидно, протиставлення у 

межах антонімічної пари, до складу якої не входить заперечення, є більшим, а 

концепти, які не містять експліцитно вираженого заперечення, наприклад, концепт 

ẒULM, виявляються в семантичному плані багатшими, ніж ті, що побудовані за 

моделлю ~X. В евристичному плані концепт ẒULM є точнішим, адже, на відміну від 

конструкції СПРАВЕДЛИВІСТЬ+ заперечення, його обсяг референції чіткіше 

окреслений, при цьому слоти Агенса і Пацієнса відповідають конкретним 

соціальним акторам, а оцінний компонент чіткіше виражений
252

.  

І останнє.Видається, що арабська мова демонструє певну культурну 

преференцію, надаючи перевагу таким концептам, як ẒULM порівняно з більш 

абстрактними еквівалентами. Іншим подібним прикладом є концепт QIṢĀṢ 

(“відплата”), який часто заміщає собою або нашаровується на більш загальний 

концепт ‘ADĀLA (“справедливість”)
253

. В обох випадках поняття з конкретнішим (у 

сенсі покликання на конкретні соціальні практики) значенням виступає замість 

поняття із більш загальним значенням. Подібна ситуація нагадує такий механізм 

перенесення значення, як синекдоха
254

. Однією з переваг концепту QIṢĀṢ перед 

абстрактним поняттям ‘adāla (“справедливість”) є його 

прескриптивний/нормативний аспект. Фреймово-семантична структура QIṢĀṢ не 
                                                 
251

 Див. Трубецкой 1960: 82 – 83.  
252

 Видається, що невипадковою є відсутність фрейму для (не)Справедливості (Injustice) на 

Framenet, де вона описується як пов’язане поняття, споріднене із Справедливість (Justice), див. 

FrameNet. 
253

 Деталі та ілюстрації див. у Розділі 5, зокрема аналіз арабського перекладу з англійської в 

§5.2, де QIṢĀṢв арабському перекладі не має прямого відповідника у вихідному тексті, а 

вживається, очевидно, завдяки певному культурно-спеціфічному прочитанню ситуації 

перекладачем.  
254

 Безумовно, складно застосувати термін синекдоха, який описує ситуацію, коли 

індивідуальний член позначає клас, частина – ціле або матеріал, річ з нього вироблену, щодо 

домену СПРАВЕДЛИВІСТЬ, який посутньо є сукупністю абстрактних понять; про розширене 

розуміння синекдохи як когнітивної і комунікативної стратегії див. Nerlich, Clarke 1999.  
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лише містить чіткий набір семантичних ролей, що допомагає точніше розставити 

акценти (атрибутувати учасників з погляду характеру їхніх дій, а також приписати 

їм певні оцінки) під час опису широкого спектру ситуацій, але й водночас 

відтворює культурну презумпцію, яка сприймається як безперечна істина (і, 

відповідно, є певною цінністю в межах даної культури), зміст якої полягає в тому, 

що справедливість досягається лише через покарання винного. Ми не 

спостерігаємо такої картини, щоб перевага надавалась одному набору лексем 

відносно іншого лише з тієї причини, що один із них є точнішим. Імовірно, 

основною причиною вибору на користь більш конкретних понять, є те, що носії 

арабської мови, коли обговорюють важливі в соціальному плані події або вчинки, 

віддають перевагу зацікавленості, на відміну від байдужості, радше 

заангажованому, ніж відстороненому погляду. Видається, що зацікавленість та 

конкретність становлять два тісно пов’язані одне з одним виміри в структурі 

значення
255

, оскільки ближча позиція спостерігача корелює з більшою 

конкретністю. Однак, зацікавленість переважає над конкретністю, оскільки є 

випадки, коли саме перша набуває більшого значення, тоді як остання видається 

нерелевантною
256

.  

Такі спостереження могли б стати базовими для глибшого дослідження 

проблем стилю, які все ще залишаються слабко вивченими в арабському 

мовознавстві. Щодо цього питання варто було би побіжно відзначити, що не 

лексика, яка, як показано вище, і в арабській, і в європейських мовах (українській, 

                                                 
255

 Щодо поняття семантичних вимірів (semantic dimensions) або вимірів значення (dimensions of 

meaning)див. Carbaugh 2016: 576. 
256

 Наприклад, терміни nizā‘ (“конфлікт”) і ṣirā‘ (“конфлікт, боротьба”) використовуються щодо 

одних і тих самих ситуацій, що описуються на одному рівні деталізації/абстракції, водночас 

перший здебільшого виступає в текстах, перекладених з європейських мов, що відображають 

характерну для англо-саксонської медійної (або експертної) культури відсторонену позицію 

спостерігача, тоді як автентичні арабські тексти віддають перевагу заангажованому терміну 

ṣirā‘, який не може бути використаний з позначенням ворога в позиції Агенса, див. Bogomolov 

2002a: 46.  
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англійській), забезпечує однаковий рівень деталізації, і не набір концептів 

формують специфічну конфігурацію арабського політичного дискурсу, а саме 

його унікальний стиль, який вмикає взаємодію таких семантичних аспектів, як 

віддаленість/близькість до предмета обговорення, преференції щодо рівня 

деталізації та прескриптивність.  

 

3.4 Історичні реконструкції концепту ẒULM 

 

У цьому підрозділі проаналізуємо деякі історичні та сучасні колокації з 

похідними від кореня √𝑧̣ 𝑙𝑚, у т. ч. фразеологізми, що допоможе реконструювати 

соціопрагматичну
257

 еволюцію концепту. Той різкий зсув, який відбувся 

нещодавно в значенні та функціонуванні розгляданого концепту, після того як він 

почав тісно пов’язуватися з доменом ВЛАДА, є дещо затемненим через те, що в 

розпорядженні сучасного мовця є одночасно як старіші (найархаїчніші з яких 

підтримують ісламський нормативний і релігійний дискурси, що рясніють 

цитатами з Корану та Сунни), так і новіші семантичні утворення.  

 

3.4.1 Біля витоків концепту ẒULM: Сунна та класична лексикографія 

 

Використання похідних від кореня √𝑧̣ 𝑙𝑚 лексем як термінів, які належать 

домену соціальних відносин практично в тому самому значенні, що й на 

сучасному етапі, простежується ще від середини восьмого сторіччя н. е., тобто з 

часу укладання першого арабського словника аль-Халіля ібн Ахмада аль-Фарагіді, 

напр.: 

                                                 
257

Про відмінності між соціопрагматикою, яка зосереджується на вивченні “пов’язаних з 

культурою” зовнішніх прагматичних чинників, що впливають на використання мови, та про 

більш традиційну прагмалінгвістику див. Waugh et al. 2016: 91 – 92. 
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wa aẓ-ẓulm
u
 aẖḏuka ḥaqq

a
 ġayrika. wa aẓ-ẓulāmat

u
: maẓlamatuka taṭlubuhā 'inda aẓ-

ẓālim. wa ẓallamtuhu taẓlīm
an

 iḏā anba'tuhu annahu ẓālim. wa ẓulima fulān
un

 fa-ẓẓalama, 

ayy iḥtamala aẓ-ẓulm
a
 bi-ṭībi nafsihi (…) wa iḏā su'ila saẖiyy

un
 mā lā yajidu yuqāl: huwa 

maẓlūm  

і ẒULM [це] відбирання тобою у когось права і Ẓulāma: твій предмет ẒULM (тобто те, 

чого вас було незаконно позбавлено. – О. Б.), [про що] ти просиш у Ẓālim (Агенс 

ẒULM). І ẓallamtuhutaẓlīm
an258

[означає] якщо я повідомив його [про те], що він є 

Ẓālim (Агенс ẒULM), і ẓulima
259

 хтось і iẓẓalama
260

 означає зазнав ẒULM з його вільної 

волі (…) і якби щедру [людину] попросили щось [що] вона [могла] не знайти, тоді 

говориться: він [є] maẓlūm
261

 (Пацієнс ẒULM)  

Таке застаріле вживання відрізняється від сучасного передусім ступенем 

простоти відношень між Пацієнсом і Агенсом ẒULM: як видно зі словникового 

тлумачення, лексема описує стосунки рівних, а не відношення між безвладною 

особою та особою, яка має владу. Інша відмінність полягає в тому, що ẒULM може 

добровільно завдати собі сама особа або ж це може бути актом щедрості. З цього 

погляду видається, що ẒULM означає не більше, аніж просте позбавлення певного 

блага, яке мала певна особа, без завдання при цьому моральної шкоди. Натомість 

у сучасному вживанні є цей відтінок значення. Використання дієслова aẖaḏ 

(“брати”) для опису характеру взаємодії між Пацієнсом і Агенсом ẒULM свідчить 

про те, що право іншого (ḥaqq ġayrika) означає власність, тобто, що щось 

належить комусь іншому. Ще одним свідченням того, що саме Власність 

становить Тему ẒULM
262

, є використання дієслова salab (“грабувати, красти”) у 

                                                 
258

 Друга форма дієслова 1 ос. одн., похідна від кореня  і віддієслівнй іменник (масдар) від 

того самого дієслова. 
259

 Пасив від дієслова першої форми 3 ос. одн. похідний від кореня  
260

 Восьма форма дієслова 3 ос. одн. від кореня . 
261

 Пасивний дієприкметник від кореня  
262

 Термін Тема вживається в тому самому значенні, що у проекті Ч. Дж. Філлмора FrameNet, як, 

наприклад, у такому визначенні фрейму Taking: 

an Agent removesa Theme froma Source sothatitisinthe Agent'spossession (“Взяття”: Агенс забирає 

Тему від Джерела так, що вона переходить до Агенса), див. FrameNet. 
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класичному словнику Lisān al-‘Arab (кінець XIII ст. – далі “Лісан”) в інтерпретації 

вірша з Корану inna aḷḷāh
u
 lā yaẓlumu miṯqāl

a
 ḏirrat

in
 (Коран 4: 40) (“насправді 

Аллах не робить несправедливості [навіть] розміром з пилинку”)
263

.  

Ідея про те, що лексема ḥaqq із самого початку могла просто позначати 

власність, непрямо підтверджується даними з арабського просторіччя: у деяких 

арабських діалектах, зокрема в Ємені, лексема ḥaqq перетворилася на присвійну 

частку, т. зв. nota genetivi, яка в комбінації з енклітичним займенником 

утворюєприсвійний займенник. Більш поширена лексема на позначення власності 

māl, засвідчена в “Лісані” у статті для кореня √𝑧̣ 𝑙𝑚, див. такі визначення для п’ятої 

дієслівної форми taẓallam: taẓallamanī fulān ayy ẓalamanī mālī (“хтось V мене, 

тобто позбавив мене моєї власності”) і aġāra ‘alā an-nās ḥattā yakṯura māluhu 

(“здійснював набіги на людей для збільшення своєї власності”)
264

. У “Лісані” 

міститься ще одне цікаве тлумачення для лексеми ẓalama –mana‘a ‘an ḥaqqih 

(“запобігти від його ḥaqq”)
265

, що можна інтерпретувати як метонімічне 

перенесення від іменника ḥaqq на позначення предмета, який перебуває у 

власності, на здатність користуватися таким предметом. 

В інших тлумаченнях у словнику Аль-Халіля йдеться про використання 

дієслова ẓalam для опису того, що можна описати як порушення у логічних 

причиново-наслідкових відношеннях або узвичайному ході подій, напр.: wa ẓulimat 

an-nāqa: nuḥirat min ġayr dā’ wa lā kibar (“і верблюдиця ẓulimat (пасивна форма 

ẓalam): була зарізана без хвороби або старого віку”), і wa ẓulimat al-arḍ: lam tuḥfar 

qaṭṭu ṯumma ḥufirat (“і земля ẓulimat (пасивна форма від ẓalam): ніколи не була 

копана, а тепер була копана”). Є підстави вважати, що це значення пов’язує більш 

звичний ужиток з домену соціальних відносин із тим, що ми реконструювали як 

                                                 
263

 Див. словникову статтю для кореня  у Lisān. 
264

 Там само. 
265

 Там само.  
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первинне значення √𝑧̣ 𝑙𝑚. Це проілюструємо на прикладі середньовічного тексту, 

щодо якого можна припустити, що він передував словнику Аль-Халіля
266

, напр.:  

ruwia ‘an umm salama annahā qālat li-‘uṯmān
i
 bn

i
 ‘affān, raḍiyā aḷḷāhu ‘anhu: tawaẖẖi 

ḥayṯ tawaẖẖā ṣāḥibāka fa-innahumā ṯakamā laka al-ḥaqq ṯakm
an

 ayy bayyanāhu wa 

awḍaḥāhu ḥattā tabayyana ka-annahu maḥajja ẓāhira (…) arādat umm salama anna-humā 

lazimā al-ḥaqq wa lam yaẓlimā wa lā ẖarajā ‘an al-maḥajja yamīn
an

 wa lā šimāl
an

 wa 

minhu al-ḥadīṯ al-āẖar: anna abā bakr wa ‘umar ṯakamā al-amr
a
 fa-lam yaẓlimāh 

Було передано зі [слів] Умм Салами, що вона сказала Усману Ібн Аффану, нехай 

Аллах буде задоволений ним: поверни свої кроки туди, де твої [два] попутники 

повернули свої кроки, адже вони протоптали для тебе правду дуже добре
267

, 

тобто, що вони висвітлили її та зробили її ясною, поки вона не виділилася, наче 

вона була видимим головним шляхом (…) Умм Салама хотіла [сказати], що вони 

обидва трималися правильного [напряму] і не відхилялися, і вони не сходили з 

головної дороги ні праворуч, ні ліворуч, і звідси [походить] інша [пророча] традиція: 

Абу Бакр і Умар трималися (букв.“залишалися на”) справи і не відхилялися від неї. 

Комунікативна мета цитованого тексту – пояснення метафори, що 

матеріалізується в ньому у формі словосполучення ṯakamā laka al-ḥaqq 

ṯakm
an

(“[вони дв.] протоптали для тебе правду дуже добре”), у якому поєднано 

лексеми з двох віддалених семантичних доменів (ṯakamā і ḥaqq). Перша лексема 

                                                 
266

 Текст з’являється в словнику ХІІІ ст. “Лісан Аль-Араб” у статті для кореня  як 

ілюстративний приклад, однак у ньому також міститься покликання на хадис, який датується 

початком періоду правління халіфа Усмана Ібн Аффана (644 – 656 н.е.), див. Lisān.  
267

 Значення “протоптувати” в нашій реконструкції було навіяне такими глосами, як lazimtuhu 

для ṯakimtu aṭ-ṭarīq
a
 (див. статтю для кореня  в Lisān), однак зазначимо, що воно 

ґрунтується в основному на нашому прочитанні контексту: як ще можна прокласти чіткіший 

або ясніший (awḍaḥ) шлях, якщо не протоптати його завдяки постійному пересуванню по ньому, 

адже від пересування пішки чи верхи добре натоптаний шлях стає помітнішим; у нашому 

перекладі обставина дуже добре відповідає формі т. зв. абсолютного масдара (maṣdar muṭlaq), 

однокорінного з дієсловом у позиції присудка віддієслівного іменника, використовуваного в 

синтаксичній позиції прямого додатка в емфатичній функції.  
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позначає ситуацію пересування по дорозі
268

 (вихідний домен метафори), натомість 

друга представляє абстрактне поняття (цільовий домен
269

). Ця метафора націлена 

на поглиблене розуміння реципієнтом концепту ḤAQQ (правда/право) і створює 

додатковий смисл, який полягає в тому, що пошук правди (або правильних учинків) 

дещо схожий на пошук правильного шляху, коли прямуєш кудись пустелею. 

Мовець використовує цю ідею, щоб підтримати те послання, яке намагається 

передати, тобто те, що замість блукання навколо (значення, яке виражається 

дієсловом ẓalam) потрібно знайти провід
270

. Отже, процитований текст має не 

лише історичне значення, бо становить зразок дискусії, яка могла виникнути під 

час істотного поворотного моменту в ранній ісламській історії, але також є 

прикладом процесу концептуалізації, який допоміг сформувати один із 

фундаментальних принципів ісламської релігійної системи, відображений в 

Корані – уявлення про релігію як про прямий шлях (as-sirāṭ al-mustaqīm) і подорож 

під проводом [Аллаха] (hudā)
271

.  

Стратегія, використана для розкриття метафори в цитованому тексті загалом 

є такою самою, якою ми послуговуємося і сьогодні: вона ґрунтується на тому, щоб 

зробити вихідний домен більш експліцитним (більш упізнаваним) для реципієнта 

шляхом додавання конкретних деталей, які також спричинюють нові метафоричні 

наслідки
272

. Дієслово ẓalam у цьому контексті вжито з метою висвітлення однієї 

такої додаткової деталі вихідного домену і використовується в суто 
                                                 
268

 Порівняння із сучасними дорогами є недоречним, адже перед тим як вирушати в путь, у 

пустелі спочатку було потрібно знайти правильний маршрут, вивчивши сліди та дороговкази 

попередників. 
269

 Надзвичайно складно точно визначити, як саме розуміли цільовий домен люди раннього 

середньовіччя, однак для цілей цієї праці видається достатнім його визначення як домену 

абстрактних ідей.  
270

 У випадку другого халіфа Усмана – з боку його попередників; двома попередніми 

праведними (такими, які мали правильний провід) халіфами (ẖulafā’ rāšidūn), були – Абу Бакр і 

Умар. 
271

Пор. Libdeh, As’ad 2016a, Libdeh, As’ad 2016b, Elhindi 2017. 
272

 Про поняття наслідку(entailment) в теорії концептуальної метафори див. Lakoff, Johnson 1981: 

9, 12, 44, 91, 93, 94, 97, 102 тощо. 
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просторовому/орієнтаційному сенсі, передаючи значення “відхилятися” або “йти 

то праворуч, то ліворуч” від “прямого шляху”. За допомогою метафоричної 

проекції
273

 поняття ḤAQQ (правда/право) представлене як maḥajja, що в класичних 

словниках описується як wasaṭ aṭ-ṭarīq, jādda (“центральна частина дороги”)
274

. 

Отже, концепт ḤAQQ (правда/право) метафорично представлений як проторований 

шлях, який прямує посеред сплетіння менш помітних стежок,
275

 а похідні від 

кореня √𝑧̣ 𝑙𝑚 є антонімами цього концепту.  

Висвітлення первісної просторової/орієнтаційної семантики кореня √𝑧̣ 𝑙𝑚 

трапляється рідко, натомість таке саме значення “відхилятися” набагато простіше 

простежити для лексем, утворених від синонімічного кореня √𝑗𝑤𝑟, що 

підтверджується даними як класичних, так і сучасних словників, пор.:  

jawr: (…) ḍidd al-qaṣd (…) tark al-qaṣd fī sayr (…) jāra ‘an aṭ-ṭarīq: ‘adala wa al-jawr: al-

mayl ‘an al-qaṣd wa jāra ‘alayhi fī al-ḥukm…
276

 

[jawr]: (…) антонім до цілі (наміру, пункту призначення) (…) відмова від цілі 

(наміру, пункту призначення) мандрівки(…) відхилився (jāra) від шляху: відхилився 

і jawr (однокорінний віддієслівний іменник): відхилення від цілі/пункту 

призначення і відхилився від нього в судженні
277

 

                                                 
273

Див. Fauconnier 1997. 
274

 Див. maḥajja і jādda у статтях для коренів  і , відповідно, у Lisān; нам видається, що 

jādda було базовим поняттям для класичних лексикографів, оскільки maḥajja пояснюється через 

лексему jādda, натомість останній концепт описується як mu‘ẓam aṭ-ṭarīq (“основна частина 

дорога”), wasaṭuhu (“центральна частина дороги” – енклітичний займенник -hu тут відносить до 

aṭ-ṭarīq), і aṭ-tarīq al-a‘ẓam allaḏī yajma‘ aṭ-ṭuruq (“найбільша дорога, яка поєднує [всі] дороги”).  
275

 Зверніть увагу також на ще одне визначення стосовно maḥajja у тій самій словниковій статті 

для кореня : wa yuqāl li-l-arḍ al-mustawiyya laysa fīhā raml wa lā iẖtilāf (“і [це] сказано про 

рівнину, у якій немає піску, ні розходження/ухилу”) – безумовно, складно зберігати впевненість, 

коли ти стаєш на пісок – лише рівний та твердий ґрунт може залишити стежку помітною для 

мандрівника.  
276

Cловникова стаття , Lisān. 
277

 Фраза може стосуватися або звичайного неправильного судження, або неправосудного 

рішення. 
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Пор. також сучасні тлумачення jāra aṭ-ṭarīq: lan yuhtada fīh (“збився [зі] 

шляху: його не провадили по ньому”) і jāra fī ḥukmih: ẓalama (“відхилився у 

судженні [про] нього – скривдив [його]”)
278

, що вказує на синонімічні відношення 

між похідними коренями √𝑗𝑤𝑟і √𝑧̣ 𝑙𝑚 і на протиставлення ẒULM і HUDĀ
279

. 

Власність як Тема в концепті ẒULM все ще зберігається у складі 

фразеологізму (прислів’я)
280

man ḥakam fī mālihi mā ẓalam (“[той] хто розпорядився 

своєю власністю, не схибив”), яке зазвичай використовується з метою 

виправдання рішення, що його приймає людина щодо своєї власності в тому 

випадку, якщо таке рішення може завдати шкоди інтересам іншої особи 

(наприклад, батько, який у своєму заповіті віддає перевагу одному сину перед 

іншим). Інше прислів’я aẓlam min al-ḥayya (af‘ā) (“aẓlam аніж змія”
281

), попри 

поширене тлумачення, засвідчене вже в класичних арабських словниках, які 

пов’язують його з тим, що змії буцімто привласнюють собі нірки, викопані 

іншими тваринами, пор. wa yuqāl aẓlam min al-ḥayya li-annahu ta’tī al-juḥra lam 

taḥtafiruhu fa-taskunuh (“і кажуть: aẓlam аніж змія, тому що вона приходить в нірку 

[яку] вона не копала і поселяється в ній”)
282

, на нашу думку, може бути розвитком 

вищеописаного вихідного значення кореня √𝑧̣ 𝑙𝑚, тобто “йти праворуч і ліворуч, 

відхилятися від прямого шляху”, що точно відображає спосіб пересування змії. 

Отже, прислів’я спочатку могло означати “кривіший, ніж змія”. І наприкінці 

відзначимо, що ще в одному прислів’ї man šābah abāhu mā ẓalam (“[той] хто 

                                                 
278

 al-Wasīṭ цит. за Al-Ma‘ānī. 
279

hudā – правильний шлях, рух під проводом Аллаха, ісламський відповідник християнському 

концепту божественного Проведіння. 
280

 Пор. Голубовська 2004, Ажнюк 1989. 
281

 Прикметник у порівняльному ступені від кореня ; сучасні мовці, як правило, розуміють 

його у значенні “більш тиранічний або більш несправедливий”, що на нашу думку, не відповідає 

первинному значенню форми у цьому контексті, тому ми утрималися на цьому етапі від 

уведення у перекладі будь-яких конкретних українських еквівалентів. 
282

 Див. словникову статтю для кореня  в Lisān.  
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схожий на свого батька, не схибив”)
283

, як нам видається, зберігається зв'язок із ще 

одним історичним значенням розгляданого кореня “переривання звичайного ходу 

подій, або ланцюга причин і наслідків”, що ми вже обговорювали раніше в цьому 

підрозділі.  

Підсумовуючи, відзначимо, що, вже від найстаріших відомих текстів 

спостерігаємо дві лінії значень, відображених у семантиці лексем, похідних від 

кореня √𝑧̣ 𝑙𝑚: перша – виражена неперехідними дієсловами ẓalam і jār, які мають 

значення “бути неправим” (прототипово в релігійному сенсі), що базується на 

метафоричній проекції просторового значення “відхилятися від шляху”на домен 

моралі/етики/релігії; друга –  виражена перехідним дієсловом ẓalam із значенням 

“скривдити когось”. Відмінність між цими двома лініями могла б здаватися 

тривіальною, наприклад, з погляду англійської мови, де обидва значення можуть 

виражатися однією і тією самою лексемою wrong“неправильний”, яка функціонує 

і як прикметник, і як частина словосполучення “бути неправим” в позиції 

іменного присудка, а також як дієслово “кривдити”. На відміну від англійської 

мови, для арабської не характерна амбівалентність у такій категорії, як 

перехідність/неперехідність, і поєднання цих двох значень становило проблему 

вже навіть для середньовічних лексикографів. На нашу думку, намагаючись 

знайти спільний знаменник між цими двома коренями, Ібн Манзур і сконструював 

тлумачення, яке відкриває словникову статтю для кореня √𝑧̣ 𝑙𝑚у “Лісані”: aẓ-

ẓalm
u
 – waḍ‘

u 
aš-šay

i
 fī ġayr

i
 mawḍi‘ih

i
(“ẓalm – [означає] класти річ не на своє 

місце”)
284

. Штучність цього значення, яке неможливо зіставити з будь-яким 

похідним від кореня √𝑧̣ 𝑙𝑚, підтверджується тим, що поняття неправильного 

розташування не надається до вираження за допомогою дієслова ẓalam. Так само 

словосполучення *ẓalamtu šay’
an

 не матиме значення “я неправильно щось 

поставив”, і така фраза, очевидно, неможлива в арабській мові, оскільки об’єкт 

                                                 
283

 Термін спорідненості може змінюватися залежно від конкретного контексту.  
284

 Див. словникову статтю для кореня  в Lisān.  



110 

 

ẓalam може лише стосуватися розумної істоти, що відповідає в структурі 

семантичного фрейму Пацієнсу. Хоча обидва значення кореня √𝑧̣ 𝑙𝑚 могли 

видаватися середньовічному упоряднику словників неспівмірними, однак вони 

повністю злилися в сучасному концепті ẒULM. Тому концепт ẒULM1, пов’язаний із 

потужним релігійним концептом KUFR (“невіра”, не-ISLĀM), посилив оцінний 

компонент концепту ẒULM2, надавши додаткового релігійного відтінку моральній 

оцінці, яка вбудована в нього.  

 

3.4.2 Z ̣ULM і владні відносини в середньовічній арабській мові  

 

Поняття скаржитися наẒULM, яке видається однією з важливих для 

арабською культури ідей, пов’язаних з концептом ẒULM, виражається групою 

похідних від того самого кореня, яка в сучасному узусі включає п’яту форму 

дієслова taẓallam (“жалітися/просити спокутування за несправедливість”) і 

maẓlima (“предмет скарги, те, що має бути спокутувано”)
285

. У класичних 

словниках фрейм Скарга/Вимога_спокутування, який вербалізується цими 

похідними, часто описується як ситуація, коли Пацієнс ẒULM (maẓlūm) прямо 

звертається до Агенса ẒULM (ẓālim)з проханням спокутувати завдану шкоду, що 

свідчить про однаковий соціальний статус обох сторін. Це, наприклад, 

відображено в такому тлумаченні з “Лісані”: aẓ-ẓulāmat
u
 wa aẓ-ẓalīmat

u
 wa al-

maẓlimat
u
: mā taṭlubuh

u
 ‘inda aẓ-ẓālim (“предмет скарги

286
 [це те, про] що ти 

просиш/вимагаєш від кривдника”)
287

. В іншому ж класичному тлумаченні у складі 

                                                 
285

 Хоча ідея Скарги може бути також виражена дієсловом із більш загальним значенням 

šakā/yaškū (“скаржитися”), носії мови віддають перевагу генетично спорідненому слову; 

наприклад, фраза yaškū ẓulm (“він скаржиться на несправедливість”) дала 18 тис. результатів під 

час пошуку в Google, натомість її синонім yataẓallam – пята форма дієслова від кореня  – 

164 тис. результатів (дані станом на серпень 2016 року).  
286

 Тлумачення містить три синоніми, перший з яких також використовується в значенні “дія з 

оскарження”. 
287

 Стаття для в Lisān; інші приклади також можна знайти в класичних словниках. 
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фрейму Скарга/Вимога_спокутування також може міститися неядерний слот для 

(наділеної владою) Третьої сторони. У середньовічній арабській мові це, ймовірно, 

був єдиний спосіб, в який владні відносини могли бути відображені у фреймово-

семантичній структурі концепту ẒULM. Пор.: wa yuqālu: taẓallama fulān
un

 ilā al-

ḥākim
i
 min fulān

in
 fa-ẓallamah

u
 taẓlīm

an
 ayy anṣafah

u
 min ẓālimih

i
 wa a‘ānah

u
 ‘alayh (“і 

кажуть: хтось поскаржився правителю на когось і [останній] задовольнив 

скаргу
288

, що означає виявив справедливість щодо нього [шляхом спокутування 

зла] від його кривдника і допоміг йому проти нього”)
289

. Такі спостереження 

засвідчують, що ẒULM (разом з іншими фреймами, які походять від нього) 

стосувався в класичній арабській соціальної взаємодії між рівними. 

 

3.5 Концепт ẒULM в ісламському релігійному дискурсі 

 

Про чільне місце концепту ẒULM в ісламській традиції свідчать численні 

згадки про нього в Корані та Сунні. Похідні від кореня √𝑧̣ 𝑙𝑚 використано в Корані 

близько 200 разів.Така частотність лексем є однією з найвищих у священній книзі 

мусульман. В авторитетній збірці хадисів Сахіх аль-Бухарі (Ṣaḥīḥ al-Buẖārī ) 

концепту ẒULM відведений спеціальний розділ під назвою “Кітаб Аль-Мазалім” 

(Kitāb al-Maẓālim “Книга свавілля/кривд”).  

У багатьох місцях Корану, де згадується про концепт ẒULM, описуються 

стосунки між божеством і людьми, у їхньому центрі перебуває ідея покарання за 

відсутність віри, при цьому концепт ẒULM виступає як синонім лексеми із 

значенням “зневіра” (kufr), що, вірогідно, узгоджується з первинним значенням 

                                                 
288

 Схоже, що тут немає іншого тлумачення другої форми дієслова ẓallam, яке в “Лісані” 

тлумачиться як “звинувачувати когось в тому, що він є ẓālim” (агенс ẒULM), таке вживання є 

рідкісним, і воно відсутнє в сучасному узусі. 
289

 Стаття для кореня , Lisān.  
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кореня √𝑧̣ 𝑙𝑚“відхилятися від прямого шляху” (цю реконструкцію див. у §3.4.1
290

). 

У Сунні концепт ẒULM частіше ніж у Корані подається як тип соціальної 

трансакції і містить пов’язані з ним ключові ідеї нормативного характеру. Зокрема 

ідеться про такі моменти: (1) Аллах заборонив ẒULM (зробив його ḥarām – тобто 

об’єктом релігійної заборони), навіть він заборонив його самому собі, відповідно 

до часто цитованого “священного” хадиса
291

: yā ‘ibādī innī ḥarramtu aẓ-ẓulm
a
 ‘alā 

nafsī wa ja‘altuhu baynakum muḥarram
an

 fa-lā taẓālamū (“о мої раби, я заборонив 

ẒULM для себе, і зробив його забороненим між вами, тому не кривдьте один 

одного”)
292

; (2) Аллах чує заклик тих, хто страждає від ẒULM(maẓlūmūn), і також 

наказує вірним допомагати тим, хто страждає від ẒULM
293

; (3) кожного Ẓālim 

попередили, що він сам може стати жертвою ẒULM, оскільки поблизу завжди є 

сильніший за нього Ẓālim; це подається як прояв божественної мудрості, 

спрямованої на скорочення кількості ẒULM.  

 

3.5.1 ẒULM між психологією і мораллю 

 

Ісламський релігійний дискурс (в тому числі нормативний і 

проповідницький субдискурси) зазвичай потрактовує ẒULM як іманентну 

властивість людської психіки, пор.: 

                                                 
290

 Сюди належать такі підтеми, як марність вчинення зла щодо божества (Коран 2:57), 

спростування ідеї про те, що божество може скривдити людину (Коран 11:101, 16:118, 43:76), 

зізнання у вчиненні ẒULM (Коран 68:29, 23:107, 21:14), попередження про покарання за 

відсутність віри (Коран 16:113) (наведені тут покликання на конкретні вірші не вичерпані). 
291

Священний або божественний хадис (ḥadīṯ qudsī) є таким типом хадиса, який містить пряму 

мову Аллаха, на відміну від інших хадисів, які складаються з опису учинків і слів пророка 

Мухаммада. 
292

 Див. хадис 24 в Ibn Rajab, т. 2: 32.  
293

 У часто цитованому хадисі серед семи заповідей, які пророк наклав на вірних, згадується naṣr 

al-maẓlūm (“допомога скривдженим”), див. хадис Ṣaḥīḥ al-Buẖārī: 2313, цит. за Wīkī Maṣdar 

(Wikisource) – https://goo.gl/9omyTc [останнє звернення 14.04.2018]. 

https://goo.gl/9omyTc
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… fa-inna aẓ-ẓulm
a
 ṭabī‘a bašariyya tanzi‘u ilayhā an-nafs, wa tanḥadiru ilayhā aṭ-ṭabā’i‘, 

fa-hiya jibilla mutajaḏḏira fī nafs al-insān “wa ḥamalahā al-insān
u
 innahu kāna ẓalūm

an
 

jahūl
an

”
294

 

…адже ẒULM [лежить у] людській природі [до чого] душа прагне/схиляється, і до 

чого прагнуть (букв. “котяться, спускаються”) характери, і це є вродженою 

характеристикою/природною схильністю
295

 , укоріненою в людській душі, “і 

людина несла його, адже вона була ẓalūm (прикметник, спільнокореневий з ẓulm. – 

О.Б.) і невігласом” (Коран 33:72)  

Варто відзначити, що мова, яка описує просту фізичну реальність, 

використовується в метафоричному значенні для відтворення внутрішнього світу 

людини, коли психологічні схильності представлені як природне явище 

скочування круглих предметів згори вниз по похилій поверхні. Отже, видається, 

що концепт ẒULM розташований на дні всесвіту людської душі
296

, оскільки його 

домінування в людському суспільстві пояснюється природним імпульсом, 

подібним до закону всесвітнього тяжіння. 

Переконання, що психіка людини схильна до ẒULM,також виявляється в 

тому, що розгляданий концепт асоціюється з рядом лексем, які виступають у 

функції оказіональних синонімів до лексем, похідних від кореня √𝑧̣ 𝑙𝑚, і належать 

до семантичного домену психологічних і соціопсихологічних станів та вчинків, а 

саме: baġā/baġy (“прагнути, бажати”, але з прийменником ‘alā – “на, проти” – 

                                                 
294

 Витяг із хутби (проповіді) під назвою Ẓulm an-Nafs (“кривдження себе”), виголошеної 

хатибом (проповідником) шейхом Абдуллахом бін Абд-аль-Азізом аль-Мібрадом –

http://www.islamlight.net/index.php?option=content&task=view&id=1807 [останнє звернення 

14.04.2018]. 
295

 Онлайн-словник al-Ma‘ānī, який охоплює матеріали низки класичних і сучасних арабських 

словників, подає ẖilqa (тобто creation, innatepeculiarityofcharacter, naturaldisposition, nature – 

“творіння, природжена особливість характеру, природна схильність, природа”, відповідно до 

Wehr 1976) як відповідник цього рідковживаного слова.  
296

Пороки в цій метафоричній моделі розташовані на самому дні Душі як Контейнера, а чесноти 

знаходяться нагорі, що узгоджується з такими просторовими метафорами, як GOODisUP 

(ДОБРЕ – це ВЕРХ), а BADisDOWN (ПОГАНЕ – це НИЗ), як вони описані в Lakoff, Johnson 

2003. 

http://www.islamlight.net/index.php?option=content&task=view&id=1807
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також “пригноблювати, чинити свавілля”), ġašam/ġašm (“ставитися 

несправедливо аботиранічно, кривдити, пригноблювати”, а також “діяти 

необдумано, раптово”, причому останні, ймовірно, походять від первинного 

значення дієслова)
297

. Принагідно відзначимо, що через периферійні значення 

кореня √𝑏ġ𝑦 концепт ẒULM пов'язаний з іншим концептом, який часто 

зустрічається в колокації з ним у політичному дискурсі – FASĀD (“корупція, 

моральний занепад”)
298

. 

Також вважають, що фізична сила або інші матеріальні здатності людини 

виступають як чинники ẒULM. Це цілком узгоджується із вищезгаданим сталим 

уявленням про психологічну схильність людини до ẒULM: як тільки у людини 

з’являється матеріальна здатність пригноблювати або кривдити інших людей, 

вона відчуває на собі ще сильніший імпульс цієї злої сили. Ось, наприклад, 

поширене ісламське повчання тим, хто відчуває в собі спокусу гнобити інших, 

джерелом якої є надмірні здібності людини
299

: 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”).  

Природне тяжіння до ẒULM, почуття, яке начебто плекає людина, може 

виправдати присутність зла в земному світі (або радше – бути цим виправданим), 

однак це в жодному разі не означало, що культура виправдовує Агенса ẒULM. Усі 

лексеми, які виражають цю семантичну роль, у т.ч. ẓālim, jā’ir і ṭāġiya, передають 

уявлення про виключно негативну оцінку, яка дорівнює моральному засудженню. 

Концепт ẒULM пов’язаний з доменом термінів етики/моралі не лише через слот 

Агенса, але й через слот Пацієнса. У політичному дискурсі шкода/втрати, 

                                                 
297

 З метою економії використано перелік англійських відповідників із відносно невеликого 

словника Wehr 1976. 
298

 Див. приклади (1), (2) і (3) у §3.1.  
299

 Ця фраза дала близько 168 тис. результатів під час пошуку в Google станом на 8.04.2016, 

висловлювання приписують 8-му Омеядському халіфу Умару б. Абд-аль-Азізу (8 ст.).  
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спричинені ẒULM, на нашу думку, мають радше моральний, аніж матеріальний 

характер, напр.: 

…sa-astašhadu bi-ḥalaqa min barnāmaj fī al-maydān allaḏī šāraktu fī taqdīmihi ‘alā qanāt 

at-taḥrīr (…) qumtu fīhā bi-iṯārat qaḍiyat ẓulm aš-šuhadā’ allaḏīna saqaṭū amām aqsām 

aš-šurṭa wa at-tafrīq baynahum wa baqiyyat aš-šuhadā’ bi-ittihāmāt kāḏiba tankur kayf 

kānat al-aqsām salẖānāt li-t-ta‘ḏīb wa aẓ-ẓulm…
300

 

…Я пошлюся на епізод з програми “На Майдані”, у якій я брав участь на каналі 

Тахрір (…) у [якій] я підняв питання про ẒULM [проти] мучеників, які загинули 

перед поліцейськими дільницями, і розділення між ними та іншими мучениками на 

[підставі] хибного звинувачення [яке ґрунтується на] запереченні того, що 

поліцейські дільниці стали бійнями для тортур і ẒULM… 

Очевидно, що загиблі мученики не можуть бути позбавлені чогось 

матеріального, однак вони, як видається, можуть зазнати глибоких 

нематеріальних втрат, адже хоча про це прямо не говориться, та в цьому абзаці є 

натяк на те, що ẒULM певним чином впливає на моральний аспект особистості 

померлого (який в подібних контекстах в українській мові описується як гідність 

або добре ім’я). Коли йдеться про живих людей, ẒULM також асоціюється із 

суб’єктивним відчуттям морального болю і приниження, що передається за 

допомогою інтонації, з якою зазвичай вимовляється частотна арабська фраза anā 

maẓlūm (“мене скривдили”). У аспекті прагматики слід відзначити, що ця фраза, як 

правило, займає ініціальну позицію у висловлюваннях-скаргах
301

. 

Перелік ідіом, утворених на базі похідних кореня √𝑧̣ 𝑙𝑚, охоплює питальне 

речення (hal) X ẓālim aw (am) maẓlūm (“чи є X кривдником або скривдженим”, 

тобто Агенсом або Пацієнсом ẒULM), яке часто зустрічається в політичному 

                                                 
300

Qirā’afī-mā lamtamḥuh
u
aḏ-ḏākiraal-muzzayyifaba‘d

u
minsiyaraš-šuhadā’ (al-ḥalqaaṯ-ṯāniya), сайт 

Madā Maṣr, 15.02.2015 – http://goo.gl/YTaVp0[останнє звернення 1.02.2016]. 
301

 Конкретний тип скарги називався taẓallum або ẓulāma, і ми вже обговорювали його в §3.4.2 

вище. 

http://goo.gl/YTaVp0
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медійному дискурсі
302

 і яке ставиться стосовно окремої людини, речі або 

абстрактного поняття (в останньому випадку наявна метафора-уособлення), пор. 

Aḥmad Šafīqẓālim am maẓlūm (“чи є Ахмад Шафік кривдником або 

скривдженим?”)
303

, at-tūk tūkẓālim am maẓlūm (“чи моторікша є кривдником або 

скривдженим?”)
304

, at-tārīẖẓālim am maẓlūm (“чи є історія кривдником або 

скривдженим?”)
305

. Вважаємо, що ідіоматичність фрази ẓālim aw maẓlūm можна 

пояснити силою часто цитованого хадиса unṣur aẖāka ẓālim
an

 aw 

maẓlūm
an

(“підтримай свого брата [будь то] як кривдника або скривдженого”)
306

, 

яка в політичному медіадискурсі може з’явитися навіть у перифразованому 

вигляді, напр.: sa‘d ad-dīn ibrāhīm: dāliyā ziyāda tunāṣir as-sīsī ẓālim
an

 aw 

maẓlūm
an

(Саад ад-Дін Ібрагім: “Далія Зіяда підтримує ас-Сісі [будь він] 

кривдником чи скривдженим”)
307

. Салієнтність цього питального речення є 

свідченням цікавої характеристики концепту ẒULM – його здатності виступати у 

функції по суті універсального стандарту або міри, що відображає 

панморалістичний погляд на світ, причому досить поляризований.  

                                                 
302

 Станом на 22.06.2016 пошук у Google за єгипетськими джерелами дав 7, 44 тис. результатів 

для сполучення ẓālim aw maẓlūm (“кривдник чи скривджений”) і ще 511 для синонімічної 

конструкції ẓālim am maẓlūm. 
303

 Назва статті ‘Abdal-‘Azīz, H., сайт masralarabia.com, 10.06.2016 – http://goo.gl/1P1tdJ [останнє 

звернення 14.04.2018]. 
304

 Назва статті Šawqī, Š., сайт almessa.net.eg, 27.09.2015 – 

http://www.almessa.net.eg/main_messa.asp?v_article_id=207326#.Vr3Yf1R96k2[останнє звернення 

14.04.2018].
 

305
 Назва статті відомого єгипетського письменника ХХ ст. Аббаса Махмуда аль-Аккада (Abbās 

Maḥmūd al-‘Aqqād), опублікованої в газеті Aẖbāral-Yawm 19.12.1953, цит. за al-Kādir –

http://www.alkader.se/index.php/12926-2016-01-07-00-51-47.html[останнє звернення 14.04.2018]. 
306

 Ṣaḥīḥ al-Buẖārī: 2311, цит. за Wīkī Maṣdar (Wikisource) – https://goo.gl/9omyTc. [останнє 

звернення 14.04.2018]. 
307

 Назва статті, сайт www.light-dark.net, 19.11.2014 – http://goo.gl/lYOcSq [останнє звернення 

14.04.2018]; цікаво відзначити, що перифразована тут версія часто цитованого хадису Ṣaḥīḥ al-

Buẖārī: 2311 нехтує традиційною інтерпретацією ісламських правознавців, що підтримка “твого 

брата”, коли він чинить зло, повинна здійснюватися лише “шляхом відвернення його від 

вчинення цього”.  

http://goo.gl/1P1tdJ
http://www.almessa.net.eg/main_messa.asp?v_article_id=207326#.Vr3Yf1R96k2
https://goo.gl/9omyTc
http://www.light-dark.net/
http://goo.gl/lYOcSq
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Подібна панморалістична перспектива відображена ще в одному 

ісламському нормативному тексті, вираженому в такому хадисі: la-zawāl ad-dunyā 

ahwan ‘alā aḷḷāhi ‘azza wa jalla min safk dam muslim bi-ġayr ḥaqq (“справді, 

зникнення цього світу для Аллаха Всемогутнього є меншою [подією], аніж 

несправедливе пролиття мусульманської крові” – букв. “пролиття … без права”)
308

. 

Нижче наводимо цікавий тексту хадису, де суспільство представлене як 

взаємопов’язане відношеннями, у яких всі є одночасно Пацієнсом і Агенсом ẒULM 

стосовно одні одних: 

iḏā ẖalaṣa al-mu’minūna min an-nār ḥubisū bi-qanṭara bayna al-jannati wa an-nār fa-

yataqāṣṣūnamaẓālim
a
 kānat baynahum fī ad-dunyā ḥattā iḏā naqū wa huḏḏibū uḏina 

lahum bi-duẖūl al-janna
309

 

Якщо мусульмани врятуються від вогню (пекла), то їх будуть тримати на мості між 

раєм та вогнем (пеклом), і вони нестимуть відплату одні щодо одних
310

 за кривди 

(лексема, генетично споріднена із ẓulm. – О. Б.), завдані ними у [цьому] світі (тобто 

під час їхнього існування на цьому світі. – О. Б.), поки вони не очистяться і не 

виправляться, і їм буде дозволено увійти в рай …  

Коментар аль-Аскалані до цього тексту
311

 містить характерне визначення 

maẓālim (мн. “кривди”) як ism li-mā uẖiḏa bi-ġayr ḥaqq (“ім’я для того, що було 

забране без права”)
312

. Цитований хадис засвідчує притаманну ісламському 

релігійному дискурсу когерентність і навіть взаємну доповнюваність між 

концептомẒULM та іншим концептом, який відзначений значною салієнтністю в 

дискурсі єгипетської Арабської весни – QIṢĀṢ (ВІДПЛАТА)
313

.  

                                                 
308

 Цит. за тексом Bayān al-‘ulamā’ as-sa‘ūdiyyin ḥawla aḥdāṯ miṣr (“Декларація саудівських 

учених про події в Єгипті”), сайт aljazeera.net, 8.08. 2013 – http://goo.gl/krCVkp[останнє 

звернення 14.04.2018]. 
309

 Хадис 1064, Ṣaḥīḥ al-Buẖārī:385. 
310

 Це значення виражається шостою формою дієслова, яка передає семантику взаємного стану, 

генетично спорідненою з лексемою qiṣāṣ (“відплата”). 
311

 Т. зв. hāšiya (“маргіналії”). 
312

 Там само: 114.  
313

 Концепт QIṢĀṢ буде детально обговорюватися в Розділі 5. 

http://goo.gl/krCVkp
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Віра в те, що рахунки за взаємні кривди, які пронизують усі суспільні 

відносини, можуть бути остаточно погашені тільки в кінці часів, підносить ẒULM 

на рівень трансцендентальних явищ.  

 

3.6 Інтердискурсивність: релігійні субдискурси та домен політики 

 

Один і той самий концепт може виявляти значну варіативність у різних 

дискурсах, зберігаючи при цьому те, що Е. Рош назвала сімейною схожістю 

(family resemblance)
314

. Відмінності у його використанні в різних дискурсах 

можуть також бути семіотизовані, що призводить до прагматичної модифікації та 

семантичного збагачення концепту в цільовому дискурсі, наприклад у 

політичному, чи його окремому різновиді, такому як дискурс єгипетської 

Арабської весни, і дозволяє досягати певних комунікативних цілей. У цьому 

підрозділі проілюструємо два основні твердження:  

1. Семантика концепту ẒULM у загальному політичному дискурсі переважно 

була сформована під впливом дискурсу політичного ісламу (або т. зв. “ісламізму”, 

як його прийнято називати в західному політичного дискурсі), концептуальний 

апарат якого, на нашу думку, становить продукт концептуальної інтеграції 

(блендингу) ісламського нормативного і лівих політичних дискурсів
315

.  

2. Події 25 січня відображені в ряді досить відмінних дискурсів, у т.ч. 

нормативному і релігійному ісламському (якщо точніше, то такого його жанру, як 

                                                 
314

 Див. Rosch Heider 1973. 
315

Про поняття концептуальної інтеграції (conceptualintegration) або блендингу (blending) див. 

Fauconnier, Turner 2008, українською блендинг інколи перекладають як “семантична 

контамінація”, але останній термін існує і в англійській лінгвістичній метамові 

(semanticcontamination) та використовується в дещо іншому значенні, див. Mejía-Ramos, Inglis 

2011, де йдеться про вплив побутового значення слів на розуміння їхнього термінологічний 

вжитку студентами в мові математики; пор. також de Mendoza, Peña 2005 про орієнтацію на 

конструювання смислів в теорії концептуальної інтеграції на відміну від репрезентації – як у 

стандартній теорії когнітивних моделей. 
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проповіді в мечетях)
316

, лівому і ліберальному політичних дискурсах. Усі ці 

дискурси функціонують незалежно, кожен у своєму конкретному соціальному 

контексті, однак доступ до них мають у межах мовної спільноти аудиторії, які 

частково перетинаються
317

. Вони також змішуються на таких загальних 

майданчиках, як ЗМІ, роблячи при цьому свій внесок у формування нового 

революційного дискурсу. Спосіб функціонування в революційному дискурсі таких 

ключових концептів, як ẒULM, визначається іншими, усталенішими типами 

дискурсів, які мають тривалу історію використання в мовній спільноті. Взаємодія 

значень, яка відбувалася у вищезазначений спосіб, не має конкретного авторства, 

чи то індивідуального, чи то групового (хоча не можна також виключити елемент 

індивідуальної ініціативи), а є радше результатом колективної дії, яка 

спрямовувалася відчуттям спільності комунікативної мети.  

 

3.6.1 “Дороговкази”: як ісламістський дискурс переформатував концепт Z ̣ULM 

 

На думку С. Хатаба, основний ідеолог сучасного політичного ісламу Сеййід 

Кутб уже в 1925 – 1939 рр. використовував терміни “тиранія” та “пригноблення” 

для опису сучасного йому соціополітичного порядку в Єгипті
318

. Це також робили 

й інші. Набагато пізніше Мухаммад Абд ас-Салам Фарадж, лідер та ідеолог 

екстремістської групи, яка вбила президента Анвара ас-Садата під час офіційних 

допитів у 1982 році, також покликався на “пригноблення та насилля держави проти 

шаріату та проти мусульман”
319

 (наголос доданий. – О. Б.). Новизна підходу Кутба 

та прихильників його політичної теорії, згідно з якою сучасні арабські держави 

                                                 
316

 Пор. Keane 2004. 
317

Пор. Gumperz 1982b. 
318

 Khatab 2006a: 62; хоча С. Хатаб у своєму англійському тексті не наводить арабських 

відповідників для цих термінів (відповідно “tyranny” та “oppression”), однак є підстави вважати, 

що під останнім з них він мав на увазі саме ẓulm.  
319

 Khatab 2006b: 205. 
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подавалися як посутньо неісламські тиранії, яким справжні мусульмани повинні 

протистояти
320

, полягала в тому, що в його межах концепт ẒULM був покладений в 

основу спрощеної моделі влади і держави, на відміну від нормативного 

ісламського дискурсу, який все ще продовжує розглядати цей концепт як 

соціальну трансакцію між рівними. Нижче наводимо абзац з останньої і, мабуть, 

найважливішої книги С. Кутба “Ma'ālim fī aṭ-Ṭariq” (“Дороговкази на шляху”)
321

, у 

якій описано ідеальне суспільство:  

wa taṭahhar al-mujtama‘ min aẓ-ẓulm bi-jumlatihi, wa qāma an-niẓām al-islāmī ya‘dil bi-

‘adl aḷḷāh wa yazin bi-mīzān aḷḷāh wa yarfa‘ al-‘adāla al-ijitmā ‘iyya bi-smi-llāh…
322

 

і суспільство було очищене від ẒULM повністю (букв. у його сукупності) і піднявся 

ісламський порядок [який] править правосуддя через правосуддя Аллаха і мірить на 

вагах Аллаха і підіймає соціальну справедливість в ім’я Аллаха … 

Наступні покоління ісламістів, включно з екс-президентом Мухаммадом 

Мурсі, безумовно, погодилися б із таким соціополітичним ідеалом. Заслуговує на 

увагу й те, що в абзаці поєднано компоненти, які можна приблизно визначити як 

стиль мусульманських проповідей, із термінами, запозиченими зі світського лівого 

дискурсу. Особливо відзначимо використання поняття соціальної справедливості, 

яке стало одним із ключових концептів у дискурсі єгипетської Січневої революції 

і частиною офіційного гасла революції. Звуження значно ширшого, навіть до 

певної міри есхатологічного поняття ẒULM до лише одного типу відносин, а саме 

відносин між наявною владою та її позбавленими прав підданими, могло 

                                                 
320

 Ця теорія ґрунтується на ідеї про те, що сучасні мусульманські суспільства відхилилися від 

своєї релігії настільки, що перетворилися на різновид jāhilyah (букв. невігластво, варварство; 

термін який використовувався в класичних текстах на позначення доісламського арабського 

суспільства), див. Halverson 2011: 37 – 48; на думку С. Кутба, усі філософські вчення, науки і 

політичні системи світу, на відміну від ісламу, є лише формою jāhilyah, адже вони заперечують 

суверенну владу Аллаха, див. Abu Zayd 2006: 47 з відповідними покликаннями на 

першоджерела. 
321

 За визначенням одного з провідних західних фахівців з питань сучасного ісламу, Жиля 

Кепеля, “Ma'ālim…” –це “Что делать”ісламістського руху”, див. Кепель 2004: 31. 
322

 Qutb 1979: 29. 
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відбутися лише внаслідок злиття релігійного та лівого революційного дискурсів. 

Обидва дискурси мають цілу низку спільних фундаментальних вихідних 

положень, зокрема таких, як спрощене розуміння владних відносин, повна відмова 

від статус-кво і віра в те, що історія поділяється на певні етапи, які 

характеризуються різними рівнями забезпечення соціальної справедливості, віра в 

те, що швидкий перехід від гіршого до кращого типу суспільства, можуть 

відбутися шляхом індоктринації та мобілізації мас, наслідком чого є революції
323

. 

На відміну від лівих ідей прогресу, на думку С. Кутба, мусульманська історія має 

циклічний характер. Найбільшою ідеологічною інновацією цього мислителя було 

те, що він визначив сучасну мусульманську політику в термінах доісламського 

періоду, т. зв. Джагілії (“Невігластва”). Саме в концепції С. Кутба ẒULM починає 

функціонувати як політичний термін, як основний елемент у визначенні старої 

несправедливої політичної системи порівняно з новою, до якої повинні прагнути 

справжні мусульмани, пор. такий характерний опис Джагілії як стану суспільства: 

kān at-taẓālum fāšiyy
an

 fī al-mujtama‘, tu‘abbir ‘anhu fikrat aš-šā‘ir zuhayr bnu abī sulmā: 

wa man lam yaḏud ‘an ḥawḍihi bi-silāḥih yuhaddam wa man lam yaẓlim yuẓlam wa 

yu‘abbir ‘anhu al-qawl al-muta‘āraf ‘alayhi fī al-jāhiliyya “unṣur aẖāka ẓālim
an

 aw 

maẓlūm
an

”
324

. 

Кривдження одні одних (взаємна шоста форма від кореня √ẓlm) було поширене в 

суспільстві, як це виразив у своїй думці поет Зухайр ібн Абу-Сульма (букв. 

виразила думка поета): і [той], хто не захистив себе своєю зброєю, буде знищений, і 

[той,] хто не скривдив, буде скривджений [сам], що виражено в поширеній приказці 

в [часи] Джагілії “підтримай свого брата [чи то] кривдника або скривдженого”
325

. 

                                                 
323

Подібні явища варто розлядати в ширшому контексті транформації арабського політичного 

дискурсу під впливом західних ідей і реалій соціополітичного життя в колоніальну та 

постколоніальну епоху, пор. Ayalon 1987, див. також Ажнюк 2001. 
324

 Qutb 1979: 26 – 27.  
325

 Як ми побачили в §3.5.1 вище, цитована фраза насправді є частиною хадису, а не просто 

“поширеною приказкою”, див. Ṣaḥīḥ al-Buẖārī: 2311. 
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Спираючись на ліві ідеї, С. Кутб переробив по суті релігійно-етичне поняття 

питомої людської несправедливості, яка розумілася як позачасова властивість, 

частина людської природи, в ідеологічний термін, який стосується конкретного 

історичного періоду і політичних умов, подібно до того, що ліві зробили із 

терміном пригноблення (англ. oppression). Фактично він допоміг перетворити 

концепт ẒULM у кращий арабський відповідник останнього терміна, але релігійні 

конотації вихідного арабського поняття при цьому збереглися
326

. Як видно, лівий і 

ісламістський дискурси, попри відсутність між ними повної узгодженості щодо 

змісту та прагматичної спрямованості, є досить когерентними у своїй основі
327

. 

Протести, що відбулися в період між 25 січня і 11 лютого 2011 року в Каїрі на 

площі Тахрір, стали ідеальним місцем для постійних контактів і взаємовпливів 

цих двох дискурсів.  

С. Кутб постав перед тією самою дилемою, що й сучасні єгипетські 

соціалісти-революціонери, тобто справжня šabāb aṯ-ṯawra (“революційна молодь”) 

Січневої революції, коли на початку 2011 року вони обговорювали доречність 

використання питомо ісламського нормативного концепту QIṢĀṢ (“відплата”) як 

революційного гасла. Навіть не згадуючи про С. Кутба, соціалісти-революціонери 

застосували його рецепт, прагнучи мотивувати до повстання натовп, який звик 

                                                 
326

 Можливо, ми дещо й перебільшили роль С. Кутба у зміні значення та функцій важливого 

культурного концепту, однак незалежно від того, чи міг він сам здійснити таку зміну як 

найважливіший арабомовний ісламістський автор свого часу, не можна заперечувати 

значущості зміни як такої, а також ролі в цьому дискурсу політичного ісламу та, відповідно, 

доцільності цитування С. Кутба в цьому зв’язку.  
327

 На рівні фреймово-семантичної структури та уявлень, які лежать в основі концепту 

(культурних презумпцій); тут маємо на увазі відмінність між когерентністю (coherence) та 

логічною узгодженістю (consistency), на якій послідовно наголошують Дж. Лакофф і 

М. Джонсон, див. Lakoff, Johnson 2003: 44 – 45, де вони обговорюють дві метафори часу ЧАС як 

ОБ’ЄКТ, ЩО РУХАЄТЬСЯ і ЧАС як СТАЦІОНАРНИЙ ОБ’ЄКТ, через який ми рухаємося, які “не є 

узгодженими (тобто вони не складаються в один образ), але сполучаються (fittogether) завдяки 

тому, що становлять субкатегорії більшої категорії”; пор. також ідею про відсутність логічної 

послідовності всередині ментальних просторів, які є “не референтами чогось, а радше чимось, 

що може використовуватися з метою покликання на реальний, і можливо уявлений, світи”, див. 

Fauconnier 1994: xxxvi - xxxvii.  



123 

 

спиратися в соціополітичній сфері виключно на санкціоновані релігією уявлення 

та приписи. С. Кутб, проте, здається, робив це з більшою рішучістю і щиріше.  

Саме завдяки концептам, які мають тривалу історію використання в 

релігійному дискурсі, таким як ẒULM і QIṢĀṢ, стає можливим есхатологічний 

погляд на політику, а релігійні дискурси можуть прямо втручатися в політичну 

сферу. Під час Січневої революції мечеті функціонували як основний інструмент 

мобілізації мас і місця вербалізації непокори. Проповідь (ẖuṭba) і колективна 

молитва du‘ā (молитва клопотання або благання, прив’язана до конкретної нагоди, 

на противагу п’ятикратній щоденній молитві, ṣalāt) у цьому контексті можна 

розглядати як жанри, які займають середню позицію між ісламським нормативним 

(і, відповідно, ісламістським) і політичним дискурсами
328

. Проповідь як 

мовленнєвий жанр має численні обмеження, а саме: у ній надається перевага 

узагальненим іменам, а не номінаціям із однозначними конкретними референтами, 

такими як власні імена. Ще більші обмеження застосовуються щодо молитовного 

жанру du‘ā
329

. З огляду на це важливо, якщо du‘ā містить деякі терміни, що 

співвідносяться з певними елементами поточної політичної дискусії, наприклад, 

коли в ній згадується поняття dawlat aẓ-ẓulm (держава ẒULM), пор.:  

… aḷḷāhumma ka-mā azalta dawlat aẓ-ẓulm wa aṭ-ṭuġyān.. fa-atimm ‘alā miṣr
a
 ni‘mat al-

amn wa al-īmān.. wa as-salāma wa al-islām.. wa asbiġ ‘alayhā ni‘amaka ẓāhirat
an

 wa 

bāṭinat
an

.. wa urzuqnā fīhā al-amn wa al-amān.. wa al-‘ayš fī salām..
330

 

                                                 
328

Пор. Briggs, Bauman 1992, див. також цікавий аналіз жанрових та функціональних 

особливостей молитов в Leydecker 2014. 
329

Du‘ā є різновидом мусульманської молитви, що виконується у зв’язку з якоюсь подією і яка 

на відміну від стандартної пятикратної молитви припускає варіювання.  
330

 Витяг з молитви (du‘ā) довжиною в 2 235 слів, яку промовляв шейх Мухаммад Джібріль на 

свято Ночі приречення (Laylat al-Qadr) у двадцять шостий день місяця Рамадана (26.08.2011), 

опубліковано на особистому сайті шейха http://jebril.com, див. https://goo.gl/tMEfx9[останнє 

звернення 15.04.2018]; існує повір’я, що гарні вчинки (зокрема й молитви), які здійснюються в 

цю ніч, мають більшу вагу ніж ті, які здійснюються протягом тисячі місяців, як про це 

говориться в Корані 97:3, laylatu-l-qadr ẖayr
un

 min alfi šahr
in

 (“ніч приречення краще, ніж тисяча 

місяців”). 

http://jebril.com/
https://goo.gl/tMEfx9
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…o Аллах, так, як ти усунув державуẒULM і деспотизму.. спусти на Єгипет милість 

безпеки і віри.. і здоров’я, і іслам.. і даруй йому милість твою видиму і сокровенну.. 

і даруй (букв. нагодуй) нам в ньому (тобто Єгипті. – О.Б.) безпеку й спокій… і 

життя в мирі.. 

Далі в цій молитві шейх благає Аллаха “зберегти армію” і перетворити її на 

інструмент “присоромлення ẒULM, кривдників і агресорів” (aẖḏil bihi aẓ-ẓulm wa 

aẓ-ẓālimīn wa al-mu‘tadīn), що представляє шейха як лояльного підданого уряду 

військової хунти (Вищої ради збройних сил).  

Молитовні тексти, які є потужним інструментом здійснення впливу на 

політичні переконання, не є темами новин, через що їх рідко цитують в 

загальному медійному дискурсі. Проте, в нову добу електронних ЗМІ тексти 

проповідей і du‘ā почали активно розповсюджуватися серед широкого загалу поза 

межами груп віруючих, які відвідують певні мечеті. Власне завдяки цьому люди, 

які продукують такі тексти, перетворюються на н'юсмейкерів, але здебільшого 

тоді, коли вони стають мішенню для органів влади через той вплив, який їхні 

промови здатні здійснити на громадську думку та політичну дискусію
331

.  

Не перетинаючись повністю ані в сенсі використання тих самих дискусійних 

майданчиків, ані в текстовому вимірі, але пов’язані спільними ключовими 

концептами, два типи дискурсів – релігійний (нормативний та молитовний) і 

політичний – можуть функціонувати в контрапункті один до одного як два різні, 

однак комплементарні способи публічного коментування тієї самої 

                                                 
331

 Див., наприклад, ‘Imād 2015; уряд ас-Сісі намагався стримувати непокірне духовенство 

шляхом “уніфікування змісту п’ятничної проповіді” (tawḥīd ẖuṭbat al-jum‘a), заборонивши 

особам, які не закінчили авторитетний проурядовий релігійний університет Аль-Азгар, 

виголошувати проповіді, та переслідуючи опозиційних імамів за здійснення ними 

“неліцензованої” релігійної діяльності. Одним з цих п’яти релігійних діячів був процитований 

вище шейх Мухаммад Джібріль, якого на цей раз звинуватили в закликах проти ẓālimīn 

(“кривдників, гнобителів”) у своїй наступній du‘ā, яка була так само, як й попередня, 

виголошена з приводу завершення священного місяця Рамадана.  
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соціополітичної реальності
332

, маючи при цьому різний склад мовців, але 

переважно тих самих адресатів. Комплементарність цих двох типів дискурсу 

походить від їхньої функціональної взаємодоповнюваності, а саме: релігійний 

дискурс відіграє значну регулятивну роль, він також відзначається більшою 

персуазивністю, однак його зона референції має більш обмежений характер 

порівняно з політичним дискурсом, і він не може слугувати засобом обговорення 

політичного процесу в усіх його деталях. 

Елементи релігійних субдискурсів вступають у тісну взаємодію з 

політичним дискурсом у спосіб, який можна було б описати як режим 

цитування
333

. Деякі похідні від кореня √𝑧̣ 𝑙𝑚 , які особливо часто трапляються саме 

в релігійному, а не сучасному світському дискурсі, можуть допомогти виявити 

випадки такої взаємодії між дискурсами. До такого типового випадку відносимо 

використання взаємної шостої форми дієслова taẓālama (“кривдити один одного, 

чинити несправедливість відносно один до одного”). Ужита граматична форма, 

яка вже за визначенням встановлює рівність між Агенсом і Пацієнсом концепту 

ẒULM, здебільшого характерна для текстів релігійних першоджерел (Корану і 

Сунни) та інших текстів, написаних класичною арабською. Зокрема, на перший 

погляд висока частотність уживання форми другої особи множини дієслова 

taẓālamū в єгипетському сегменті Інтернету
334

, при детальнішому аналізі 

виявляється наслідком цитування одного й того самого тексту Сунни yā ‘ibādī innī 

ḥarramtu aẓ-ẓulm
a
 ‘alā nafsī wa ja‘altuhu muḥarram

an
 fa-lā taẓālamū (“о раби мої, я 

заборонив ẒULM для себе і зробив його забороненим, тому не кривдьте одне 

одного”)
335

. У перспективі цього тексту, який є прикладом т. зв. священного (або 

                                                 
332

 Пор. поняття метакультурного коментаря в Carbaugh 2015: 566. 
333

 Пор. Haeri 2003: 25 –39. 
334

 82 ,7тис. результатів під час пошуку в Google 12.03. 2016 р. 
335

Див. хадис 24 в IbnRajab, т. 2: 32.  
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божественного) хадису
336

, і промовляє до людей від імені Аллаха, будь-які Агенс і 

Пацієнс ẒULM є по суті рівними, адже будь-яка відмінність у соціальному статусі 

нейтралізується в контексті комунікації з божеством. Соціопрагматичним 

наслідком цитування подібних текстів у сучасному політичному дискурсі, для 

якого типова значна нерівність між Агенсом і Пацієнсом ẒULM (Ẓālim і Maẓlūm) у 

сенсі їхнього владного статусу, є посилення позиції пригноблених (Maẓlūmūn) 

щодо гнобителів (Ẓālimūn) шляхом риторичного вирівнювання їхнього статусу. 

 

3.7 Концепт ẒULM у сучасному політичному дискурсі 

 

3.7.1 ẒULM і ВЛАДА 

 

Суб’єкти/соціальні актори, які представляють (політичну) владу – 

Правитель, Режим або Держава (ḥākim, niẓām, dawla)
337

 у дискурсі Січневої 

революції 2011 року в Єгипті та попередніх дискурсах політичної опозиції тісно 

пов’язані з концептом ẒULM, пор.:  

su’ālī yattajih ilā as-sāda aṣḥāb al-qirār wa an-nufūḏ fī niẓām al-ḥukm wa huwa bi-ẖtiṣar: 

li-māḏā tatamādawna fī ẓulm an-nās wa fī al-mumārasāt al-qam‘iyya al-mumanhaja ‘alā 

raġm min taṣā‘ud al-ġaḍb aš-ša‘bī (…)? da‘kum min ẖurāfat ‘al-qum‘ li-ḍamān al-amn 

…
338

 

моє питання адресоване (букв.“направляється”) панам можновладцям (особам, що 

приймають рішення) та впливовим людям у правлячому режимі (букв. “режим 

правління”), і воно, [якщо] коротко, таке: чому ви уперто тримаєтеся ẒULM [проти] 

                                                 
336

Священний, або божественний хадис (ḥadīṯ qudsī) – це тип хадиса, який містить пряму мову 

Аллаха; цим він відрізняється від інших хадисів, у яких описуються вчинки та цитують 

висловлювання пророка Мухаммада. 
337

 Це основні суб’єкти (соціальні ролі), які виступають у різних контекстах для конкретизації 

ширшого концепту (політична) ВЛАДА.  
338

Ḥamzāwī, ‘Amr. Bārānūyā al-Aẖ al-Kabīr, сайт www.madamasr.com, 25.02.2016 – 

https://goo.gl/oYqpZ5[останнє звернення 15.04.2018]. 

http://www.madamasr.com/
https://goo.gl/oYqpZ5
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народу і систематично застосовуєте репресивні дії, незважаючи на зростаючий гнів 

народу (…)? Звільніть нас від небилиць про репресії заради гарантування безпеки…  

ẒULM часто виступає як визначальна, ба навіть єдина, характеристика 

передреволюційної держави. Словосполучення dawlat aẓ-ẓulm (“держава ẒULM” у 

сенсі “несправедлива, репресивна держава”) дало близько 11, 5 тис. результатів на 

єгипетських сайтах станом на 25.03.2015. Саме на державуẒULM покликаються як 

на фактичну причину, яка зумовила революцію
339

, напр.: 

tilka ad-dawla allatī taẖnuq aš-ša‘b wa tata‘ālā ‘alayh ṯāra ḍiddahā aš-ša‘b al-miṣrī bi-

rummatihā fī yanāyir, lam takun aṯ-ṯawra ḍidd mubārak šaẖṣiyyan, wa lākin kānat ḍidd 

dawla ẓālima bi-jamī‘ mu’assasātihā wa ajhizatihā al-idāriyya, wa lan yuktamal intṣār aṯ-

ṯawra dūna hadm dawlat aẓ-ẓulm (…) ḥattā tastaṭī‘aṯ-ṯawra an tabnī dawlatahā al-

badīla…
340

 

Ця держава, яка душить народ і звеличується над ним, увесь єгипетський народ 

піднявся на революцію проти неї в січні, [це] була революція не проти Х. Мубарака 

особисто, а проти гноблячої (прикметник, спільнокореневий із ẓulm. – О.Б.) 

держави з усіма її інституціями та адміністративними органами, і перемога 

революції ніколи не буде повною без знищення державиẒULM(…), поки революція 

не зможе побудувати власну альтернативну державу… 

Саме використання конструкції dawlataẓ-ẓulm(“держава ẒULM”) допомагає 

конструювати ẒULM як концепт, що належить до домену політики, а не до 

первинного домену внутрішньої людини та моралі, про що ми вже писали вище. 

Цікаво відзначити, що графіки тенденцій в пошуковій системі Google (Google 

trends) для словосполучення dawlat aẓ-ẓulm (“держава ẒULM”) з використанням у 

                                                 
339

 Здається, що саме ця лексема є основним способом вираження зазначеної ідеї в дискурсі 

єгипетської Арабської весни, її частотність набагато перевищує кількість вживань другого за 

поширеністю синоніма – niẓām aẓ-ẓulm (“режим ẒULM”), який дав близько 2, 92 тис. результатів 

під час пошуку в Google, і an-niẓām aẓ-ẓālim – близько 1, 97 тис. результатів (станом на 

6.05.2016).  
340

 Редакційна стаття під назвою ad-Dawla wa al-Jayš … bayn al-Hadm wa al-Binā’ (“Держава та 

армія … між руйнуванням і будівництвом”), ресурс al-Yasār aṯ-Ṯawrī (“Революційні ліві”), 

31.01.2012 – https://elthawry.wordpress.com/2012/01/31 [останнє звернення 15.04.2018].  

https://elthawry.wordpress.com/2012/01/31
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запиті речення dawlat aẓ-ẓulm sā‘a (“держава ẒULM [це лише] одна година”, у сенсі 

“тимчасове, минуще явище”)
341

 позначене як таке, що зустрічається лише в 

єгипетському сегменті арабомовного Інтернету, інші арабські країни в пошуку не 

з’являються
342

.  

Відповідно до просторової метафори ВЛАДА –це ВЕРХ
343

державаẒULM 

представлена в політичному дискурсі як висока вертикальна конструкція (об’єкт, 

який стримить, але може захитатися і впасти), напр.:  

kull mā ḥadaṯ munḏu al-laḥẓa al-ūlā ḥattā at-tanaḥḥī lam yakun illā al-jawla al-ūlā fī al-

ma‘araka al-fāṣila, al-jawla allatī ḥusimat li-ṣāliḥ aṯ-ṯawra ‘indamā faqadat dawlat aẓ-

ẓulmittizānahāwa tarannaḥat…
344

 

все, що трапилося, починаючи із самого першого моменту і до відставки 

[Х. Мубарака], було нічим іншим, як першим раундом вирішальної битви, раундом, 

що був вирішений на користь революції, коли держава ẒULMвтратила рівновагуі 

похитнулася. 

У сучасному узусі концепт ẒULM також метафорично представлений як 

об’єкт, який падає зверху, напр.: 

su’āl yadūr bi-ḏihnī wa rubba-mā bi-aḏhān al-kaṯīrīn min al-mutābi‘īn li-mā yajrī bi-miṣr 

al-kināna wa as- su’āl huwa hal waqa‘ ẓulm ‘alā ar-ra’īs al-miṣrī muḥammad mursī?
345

 

                                                 
341

 Див. докладніше про цей вираз нижче в §3.7.2.  
342

 Словосполучення dawlat aẓ-ẓulm позначається в Google trends як зона “регіонального 

інтересу”, термін “регіон” при цьому система використовує не зовсім коректно, адже насправді 

в списку фігурують країни, в даному випадку – Єгипет; див. 

https://www.google.com/trends/explore#q=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9

%84%D8%B8%D9%84%D9%85 
343

 Див. Lakoff, Johnson 2003; у праці наведено низку метафор, які, імовірно, можна об’єднати в 

одну групу – метафори Влади, наприклад: СИЛА – це ВЕРХ (FORCEisUP – с. 15), ВИСОКИЙСТАТУС – 

це ВЕРХ (HIGHSTATUSisUP – с. 16), КОНТРОЛЬ – це ВЕРХ (CONTROLisUP – с. 17).  
344

 Стаття під назвою aṯ-Ṯawra Mustamirra (“Революція триває”), від 20.01. 2013 р. на сайті 

ісламського спрямування www.ansarportsaid.net – 

http://www.ansarportsaid.net/Visitors/349/Details.aspx [станом на 15.04.2018 сайт не функціонує]. 
345

 Публіцистична стаття Rātib ‘Ababna. bi-Tajjarud wa al-Mawḍū‘iyya… hal Ẓulima al-Mursī 

(“Неупереджено і об’єктивно: чи був аль-Мурсі скривджений?”), сайт Maqālātī, 25.07.2013 – 

http://www.maqalaty.com/41444.html[останнє звернення 15.04.2018]. 

https://www.google.com/trends/explore#q=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D9%85
https://www.google.com/trends/explore#q=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D9%85
http://www.ansarportsaid.net/
http://www.ansarportsaid.net/Visitors/349/Details.aspx
http://www.maqalaty.com/41444.html
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У мене в голові виникає питання (букв. “крутиться в моєму мозку”) і, можливо, в 

головах багатьох інших [людей, хто] стежить за тим, що відбувається в Єгипті аль-

Кінана (традиційний епітет, який застосовується до назви країни. – О. Б.), і питання 

полягає в тому, чи упав ẒULM на єгипетського президента Мухаммада Мурсі? 

Не лише ẒULM може впасти на людину, але й людина також може впасти 

під ẒULM (що все ще узгоджується з ідеєю ẒULM як об’єкта, який падає зверху), 

пор.:  

wa aḍāfa ad-dīb ẖilāl murāfa‘atihi amām maḥkamat jināyāt al-qāhira (…) anna mubārak 

waqa‘ taḥt aẓ-ẓulm al-bayyin wa lākin lam yahtazz īmānuhu li-l-laḥẓa wāḥida bi-anna 

aḷḷāha sawf yanṣuruhu wa anna al-qaḍā’ sawfa yunṣifuh
346

 

і Ад-Діб додав у ході свого виступу перед Кримінальним судом Каїра (…), що Х. 

Мубарак потрапив (букв. впав) під явний ẒULM, однак його віра не похитнулася 

[навіть ні] на одну хвилину в те, що Аллах підтримає його, та справедливість буде 

справедливою до нього.  

Причина ẒULM метафорично подається як ніби щось, що дає йому впасти, 

підштовхує його до падіння (як будь-який предмет, що знаходиться десь зверху, 

може впасти внаслідок випадкового чи необережного поштовху). Складається 

враження, що хоча ẒULM і пов'язаний з дією людського чинника, однак 

відношення між дією людини та глибинним джерелом ẒULM є непрямим, адже не 

вчинки людини є ẒULM в прямому значенні, а ẒULM є наслідком певних учинків, і 

трапляється (падає на когось як необережно посунутий предмет) внаслідок певних 

вчинків, пор.:  

fa-al-fi‘l nafsuh mumkin an yuqi‘ ẓulm
an

 wa mumkin an yuqi‘ ‘adl
an

, fa-qatl an-nafs 

awqa‘ aẓ-ẓulm ‘alā al-maqtūl wa qatl al-qātil awqa‘ al-‘adl ‘alā al-qātil
347 

Адже одна й та сама дія може спричинити (букв. “навалити” –каузативна форма від 

дієслова впасти) ẒULM і можуть навалитиСПРАВЕДЛИВІСТЬ, як, наприклад, 

                                                 
346

MuruwwaHaykal. “Ad-Dīb”:MubārakWaqa ‘ taḥtaẓ-Ẓulmal-Bayyinwaal-Qaḍā’ sawfYunṣifuh, сайт 

al-Fagr, 2.08.2014 – http://www.elfagr.org/654378[останнє звернення 15.04.2018]. 
347

al-Markaz 2015: 87, цит. за books.google.com – https://goo.gl/3mfxmS[останнє звернення 

15.04.2018]. 

http://www.elfagr.org/654378
https://goo.gl/3mfxmS
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людиновбивство (букв.“вбивство душі”) навалилоẒULM на вбитого, а вбивство 

вбивці навалилоСПРАВЕДЛИВІСТЬ на вбивцю.  

В арабській мові є позначення ще принаймні одного різновиду неприємності, 

яка може зачепити окрему особу або цілий колектив і метафорично описується як 

те, що падає на людину. Це такий випадок, коли падіння метафорично пов’язане з 

причиною, розташованою високо вгорі, тобто в позиції, яка метафорично 

визначена як місце, де перебуває ВЛАДА. Йдеться про покарання (‘uqūba), адже 

той, хто карає, має владу. Пор.: 

al-ahlī yūqi‘ ‘uqūba kabīra ‘alā ġālī ba‘d tajāwuzihi ma‘a ḥusayn as-sayyid
348

 

Аль-Аглі (назва спортивного клубу. – О. Б.) накладає (букв. “спричиняє падіння”) 

велике покарання на Галі через його порушення щодо Хусейна ас-Сеййіда. 

Те, що ẒULMметафорично локалізується на-ВЕРХ-у, звідки щось падає або 

йому допомагають впасти, хоча і не обов’язково пов’язує його з тим чи іншим 

різновидом ВЛАДИ, але все одно розміщує його у просторі поза зоною контролю 

людини (ми, як правило, не дивимося вгору, коли рухаємося, і ми не можемо 

дотягнутися вище, ніж дозволяє наш зріст), через це падіння зверху може 

метафорично позначати ФАТАЛЬНІСТЬ
349

. У нижче наведеному прикладі ситуація, 

описувана як ẒULM, вже сталася, і Пацієнс характеризується як такий, що опинився 

підним. Цікаво, що в цьому випадку лексему ẓulm в українському 

                                                 
348

 Стаття Jalāl, ‘A. al-Ġālī Yuqi‘ ‘UqūbaKabīra ‘alā “Ġālī” ba‘dTajāwuzihima‘aḤusaynas-Sayyid, 

al-Waṭan, 2.02.2016 – http://www.elwatannews.com/news/details/983506[останнє звернення 

15.04.2018]. 
349

 Є підстави вважати, що метафора ФАТАЛЬНИЙ – це ТОЙ, ЩО ПАДАЄ ЗВЕРХУ може бути ще 

однією концептуальною універсалієї, яка представлена в багатьох мовах світу (зокрема, серед 

них окрім арабської можна назвати такі, як українська, російська, англійська, фарсі, німецька 

тощо; пор. хоча б внутрішню форму англ. дієслова befall“трапитися з кимось (про якусь біду)”, 

від англ. fall“впасти”, укр. ідіоми впало в очі, впало на серце); тут йдеться про прояви втіленості 

(embodiment), тобто вплив фізичних властивостей людського тіла, в тому числі його положення 

в просторі, на концептуалізацію, див. Lakoff, Johnson 1999, пор. також Снитко 2008. 

http://www.elwatannews.com/news/details/983506
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“літературному”перекладі довелося б, напевно, або опустити, або передати 

лексемою гніт чи ярмо
350

, пор.: 

filasṭīn al-waḥīda bi-l-‘ālam allatī tarzaḥ taḥtẓulm al-iḥtilāl wa ‘unṣuriyyatihi… wa isrā’īl 

taẓunn annahā fawq al-jamī‘ wa yajib ijbāruhā ‘alā irjā‘ al-ḥaqq li-aṣḥābihā
351

 

Палестина [це] єдина [країна] у світі, яка знемагає підẒULM окупації та його расизму 

… і Ізраїль уважає себе над усіма і його потрібно примусити повернути право 

(ḥaqq) його власникам. 

Концепт ẒULM, який європейським перекладачам може здатися в цьому місці 

зайвим, для арабського тексту навпаки займає центральне місце і фактично 

непрямо визначає вибір багатьох інших семантичних елементів цього 

повідомлення. Так, расизм у цьому контексті конкретизує моральний аспект 

ẒULM
352

. ẒULM приходить згори, тобто з тих місць, над якими людина не має 

контролю. Обидва складники концепту – ідея морального болю, якого зазнає 

                                                 
350

 Подібні труднощі перекладу показові для дослідження функціонування культурно-

специфічних концептів; конструкція taḥtẓulmal-iḥtilāl доволі часто зустрічається в арабського 

Інтернеті (3, 43 тис. результатів під час пошуку в Google станом на 15.08.2017, а без займенника 

аж 67, 1 тис. результатів); натомість його повна англійська калька undertheinjusticeofoccupation 

дає тільки один результат, який можна пояснити впливом арабської мови (це текст оповідання 

палестинського в’язня про протестне голодування в ізраїльській в’язниці – див. Alsaafin, L. 

Hunger strike a signal to world's oppressed. Сайт www.aljazeera.com, 21.04.2012: 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/04/20124205447499671.html[останнє звернення 

15.04.2018]), при тому, що те саме словосполучення без прийменника доволі поширене (34, 9 

тис. результатів); цікаво, що англійські тексти на відміну від арабських не толерують складної 

побудови, що комбінує інформаційне повідомлення (Х є під окупацією) з моральною оцінкою 

(окупація є ẒULM); ці факти, на нашу думку, є ще одним яскравим свідченням салієнтності 

концепту ẒULM – формально кажучи, для концепту виявляються відкритими такі семантичні 

слоти, які не є доступними для його відповідників в іншій мові; з погляду арабської мовної 

спільноти виявляється важливим категоризувати певні вчинки або події суспільного життя як 

прояв ẒULM (український порівняльний матеріал у цьому зв’язку, на жаль, виявився 

непоказовим – словосполучення “несправедливість окупації”, введене без прийменника, дало 

лише 2 результати).  
351

 Ця фраза, яка приписується Генеральному секретареві Ліги арабських держав Набілю Арабі, 

фігурувала як назва статті на ресурсі al-Marṣadal-Maṣrī – http://www.marsadmasry.com/news/3610 

[станом на 15.04.2018 сайт недоступний]. 
352

 Він відноситься як причина до наслідку – морального приниження, пов’язаного зі станом, 

який описує арабська лексема maẓlūm, що ми обговорювали в §3.5.1 вище. 

http://www.aljazeera.com/
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/04/20124205447499671.html
http://www.marsadmasry.com/news/3610
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Пацієнс ẒULM, та зв’язок з владою/фатальністю як його першопричинами, 

увиразнюються ще й завдяки вибору для позиції присудка дієслова razaḥ, яке ми 

переклали тут як “знемагати” через відсутність кращого варіанта, але при цьому 

його семантика ґрунтується знову ж таки на просторовій метафорі ПОГАНЕ – це 

НИЗ
353

, що також відображено у використанні прийменника taḥt (“під”), який 

вживається разом з дієсловом. Цікаво, що ẒULM метафорично представлений як 

такий, що падає зверху, а ті, хто потерпають від нього, локалізуються внизу, Ізраїль 

же, який виступає як Агенс ẒULM, лише думає, що він над усіма. Це 

формулювання важливе в контексті тієї ж просторової метафори влади не лише як 

засіб риторичного приниження. Отже, як сутність, яка насправді не є на самому 

верху, тобто не має відповідної нездоланної влади, він може/має бути 

примушений повернути право (ḥaqq), тобто центральний елемент стандартного 

визначення ẒULM
354

. Метафоричним наслідком (у сенсі лакоффського entailment) 

такої просторової метафори, застосованої щодо ẒULM, є те, що для подолання 

цього стану, ẒULM необхідно підняти, наприклад:  

taḥt ši‘ār munāṣarat al-‘adl al-yūnīsīf tuṭliq ḥamla li-raf‘ aẓ-ẓulm ‘an al-aṭfāl al-akṯar 

faqr
an

 bi-mušārakat mašāhīr al-‘ālam…
355

 

Під гаслом “Підтримка Правосуддя” ЮНІСЕФ запускає кампанію, 

щобпіднятиẒULMз найбідніших дітей за участі світових знаменитостей …  

З огляду на те, що концепт ẒULMу межах аналізованого набору просторово-

механічних метафор представлений як важкий предмет, який падає зверху і може 

                                                 
353

 Див. тлумачення, які подає словник Е. Лейназ покликаннямна класичний словник Tāj al-‘Arūs 

для форми перфекта дієслова жіночого роду razaḥat: “вона (верблюдиця) впала, через втому, 

виснажена, або через втому чи виснаження (…) або припала до землі і не мала сил піднятися; 

коли говорять про людину: він став слабким, і те, що було в нього в руках, пішло від нього” – 

словникова стаття , Lane. 
354

 Адже ẒULM визначається як “забирання чийогось ḥaqq” (“майна, права”), що ми 

обговорювали в §3.4.1 вище; це визначення фактично експлікує певну культурну презумпцію, 

пов’язану з концептом ẒULM. 
355

 Назва статті на сайті газети al-Yawnas-Sābi‘, 5.12.2015 – http://s.youm7.com/2475989[останнє 

звернення 15.04.2018]. 

http://s.youm7.com/2475989
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притиснути Пацієнса, для його підняття необхідна якась потуга. Тому 

невипадково, Агенсом підняттяẒULM виступає певна влада (орган, офіційна особа 

тощо).  

 

3.7.2 Концепт ẒULM в темпоральному аспекті  

 

Поняття dawlat aẓ-ẒULM(“держава ẒULM”) відзначене значною салієнтністю в 

дискурсі єгипетської революції, воно передає ідею приголомшливої і тотальної 

політичної реальності, від якої неможливо сховатися. Держава ẒULM метафорично 

конструюється в просторових термінах, її референтом виступає також 

просторовий об’єкт – країна Єгипет, але є низка арабських ідіом, які локалізують у 

четвертому вимірі – часовому – можливість захисту від ẒULM. 

Декілька сталих колокацій вказують на те, що часовий вимір ẒULMстановить 

предмет уваги і свідомої суспільної рефлексії серед єгиптян
356

. Вони 

віддзеркалюють народні уявлення про минущий характер ẒULM, що, напевно, 

можна вважати наслідком загального уявлення про неминучий кінець страждань 

або тлінність усього земного. Подібні сталі виразичасто використовується як 

слова розради для тих, хто потрапив у біду. Наводимо тут деякі з таких ідіом. 

Зокрема: (dawlat) aẓ-ẓulm sā‘a
357

 (“[держава] ẒULM [це] одна година”), (kull) ẓālim 

lahu nihāya
358

 (“(кожний) Ẓālim [тобто Агенс ẒULM] має кінець”, тобто він “не є 

безсмертним” або “не можна завжди уникати покарання”), чи у формі множини – 

li-kull aẓ-ẓālimīn lahum nihāya (“усі кривдники мають кінець”), (aẓ)-ẓulm lahu 

                                                 
356

 Ще раз наголосимо на тому, що в аналізовану тут вибірку включено лише єгипетський 

матеріал, щоб забезпечити певну єдність соціополітичного контексту, який, як ми вважаємо, 

визначальний для способу функціонування концептів у політичному дискурсі.  
357

 3, 7 тис. загальних результатів і 3, 6 тис. результатів для розширеної фрази з головним словом 

dawla (“держава”) станом на 22.05.2016. 
358

 1, 84 тис. результатів пошуку в Google станом на 22.05.2016. 
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nihāya
359

 (“ẒULM має кінець”). Після контрреволюційного перевороту 2013 року 

фраза aẓ-ẓulm lahu nihāya стала частиною гасла єгипетською розмовною 

арабською, яке протестувальники скандували на вулиці – aẓ-ẓulm lahu nihāya wa 

al-ḥurriya gāyya gāyya
360

(“ẒULM має кінець і свобода приходить, приходить”). 

Цікаво відзначити, що концепту ẒULM у цьому контексті протиставлений не його 

антонім ‘adl (справедливість), а ḥurriya (свобода).Це ще один важливий концепт 

революційного дискурсу і частина найбільш цитованого в ЗМІ революційного 

гасла ‘ayš, ḥurriya, karāma insāniyya, ‘adāla ijtimā‘iyya (“хліб, свобода, людська 

гідність, соціальна справедливість”). Протиставлення концептів ẒULM і ḤURRIYAв 

цьому контексті ґрунтується не на формальній антонімії, а на контекстуально 

зумовленому контрасті між ẒULM як символом дореволюційного минулого та 

свободою як образом жаданого післяреволюційного майбутнього.  

Відзначену ідею про минущий характер ẒULM кваліфікуємо як 

переконанняне лише з огляду на відносну сталість (ідіоматичність) або частотність 

вищенаведених фраз. Висновок про те, що зазначена ідея становить переконання 

або стале уявлення, заснований на аналізі лінгвопрагматичних функцій, яких 

відповідні фрази набувають у тексті. Вони постійно присутні в аргументативній 

частині висловлювань і (майже) ніколи в асертивній частині, яку можна 

заперечувати або підтримувати аргументами
361

, тобто вони використовуються як 

доказ, а не те, що потребує доказів. Пор.: istamirrū fī ṭarīqikum – aẓ-ẓulm lahu 

nihāya (“продовжуй іти своїм шляхом [адже] ẒULM має кінець”)
362

. Якщо часові 
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 133 результати для неозначених форм і 699 – для означених за результатами пошуку в Google 

станом на 22.05.2016.  
360

 Новина під назвою aẓ-Ẓulm lahu Nihāya wa al-Ḥurriya Gāyya - Hitāf Mu‘āriḍī al-Ismā‘iliyya 

(“ẒULM має кінець і свобода приходить” – гасло опозиціонерів в Ісмаїлії»), сайт 

www.masralarabia.com,14.02.2015 –http://goo.gl/MuSish[останнє звернення 15.04.2018]. 
361

Пор. Green 2010. 
362

 Стаття Šāhid: RisālaWālidataṣ-Ṣuḥufī aš-ŠahīdAḥmad ‘Āṣimfī al-Yawnal-‘Ālimī li-ṣ-Ṣaḥāfa,сайт 

www.ansarportsaid.net, 4.05.2016 –http://www.ansarportsaid.net/News/139480/Default.aspx [станом 

на 15.04.2018 сайт недоступний]. 
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модифікатори вільно комбінуються з концептом ẒULM, просторові ж, які наче теж 

могли бути ще одним способом вираження тієї самої ідеї про існування обмежень 

щодо ẒULM, у такій функції не трапляються. Зафіксовано лише один приклад 

граматично правильного речення aẓ-ẓulm lahu ḥudūd (“ẒULM має межі”), структура 

якого відповідає поширеній ідіомі aṣ-ṣabr lahu ḥudūd (“терпіння має межі”). 

Існування такої вираженої лакуни є свідченням того, що принаймні в медійній і, 

можливо, у загальній публічній дискусії, ẒULM оцінюється з соціально-

песимістичного погляду як явище, з яким не можна впоратися hic et nunc, і яке 

може зникнути лише з часом. Знайдений єдиний приклад aẓ-ẓulm lahu ḥudūd лише 

підтверджує таке враження, оскільки в ньому відбита реальність поза межами 

Єгипту. Це така собі абстрактна країна Небувалія, створена в авторській уяві, пор.: 

‘afwan yā sayyidī ar-ra’īs… ašhadu annaka najaḥta fī an yakūna ḥulm bāqī abnā’ī al-

waḥīd huwa ar-raḥīl ilā ayy buq‘a fī al-arḍ illā al-waṭan… fa-ba‘duhu kull al-bilād 

sawā’… tatasāwī fīhā kull al-ašyā’.. aš-šams wa al-mā’ wa al-hawā’ wa lākin hunāka ajid 

mā lā ajiduh fī waṭanī: al-amal… furaṣ ‘ādila.. ijtihād muṯab.. ḥayā muḥfiza li-ṭ-ṭāqāt.. 

taḥaddiyāt yaqbiluhā al-minṭaq.. ẓulm lahu ḥudūd…
363

 

Вибачте, пане Президенте, я бачу, що ви досягли успіхів у тому, щоб мрією інших 

моїх синів стало виїхати в будь-яку іншу частину (букв. “пляма, місце”) світу, крім 

батьківщини… адже після неї усі інші країни є однаковими, у них є все таким 

самим, сонце і вода, і повітря, але я знаходжу там те, що я не знаходжу в моїй 

рідній країні: надію, справедливі можливості, винагороду за зусилля, життя, яке 

підживлює сили (букв. енергії), виклики, [які] сприймає логіка, ẒULM [який] має 

межі … 

Ідея минущості ẒULM також характерна для нового напрямку в єгипетській 

бульварній літературі, що з’явився і став популярним протягом десятиріччя, що 

передувало Січневій революції, який К. Юнге назвав риторикою kifāya 

                                                 
363

Hawla, A. ‘AfwanSayyidī ar-Ra’īs… li-t-Tārīẖ MuḥākamaUẖrā, сайт al-Waṭan, 18.12.2014 – 

http://www.elwatannews.com/news/details/622324[останнє звернення 15.04.2018]. 

http://www.elwatannews.com/news/details/622324
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(“досить”)
364

. К. Юнге вибрав гасло протестів проти Х. Мубарака kifāya! 

(“досить”!)
365

, яке “точно виражає тісну взаємодію між політичними вимогами та 

емоційним засобом вираження”, як позначення для цього нового літературного 

напрямку, ключовою характеристикою якого є те, що “в результаті страждання 

від соціальної або політичної несправедливості (курсив наш. –О.Б.; цей пасаж 

звучить як досить точне визначення ẒULM), протагоністи здебільшого 

спрямовують свої афекти та емоції назовні, на інших осіб або інші групи; вони 

більше не інтерналізують, а екстерналізують агресію”. Спостереження К. Юнге 

вказує на динаміку в емоційних реакціях і політичних очікуваннях єгипетської 

публіки протягом періоду, що передував революції, яка багато чого пояснює як у 

настроях громадськості, так і в модальності самої революції. Це відчуття 

несправедливості, що зростало в середовищі єгиптян, також відображене в 

графіку тенденцій на Google (Google trends) для лексеми ẓulm, що відбиває 

постійну висхідну динаміку за період після президентських виборів 2005 року до 

теперішнього часу (2016 рік), при цьому вищі точки на зазначеному графіку чітко 

корелюють з піками політичної активності або репресіями
366

.  

Інтерпретація ẒULM як постійного та всеохопного стану справ, з яким зараз 

нічого неможливо зробити, однак який неминуче закінчиться в невизначений 

момент у майбутньому, відбиває особливості інтерпретації часу та людських 

страждань у релігійному дискурсі, де профанний час як нескінченне зараз, 

сповнене страждань, прямує до своєї межі, де починається потойбічний світ (як 

математична функція прямує до безкінечності), в якому вірних очікують 

                                                 
364

 Junge 2015: 253 – 272. 
365

 Гасло використовувалося як неофіційна назва Єгипетського руху за зміни (al-Ḥarakaal-

Miṣriyyaminajlat-Taġyīr) в період президентських виборів 2005 року. 
366

 Напр., лютий 2011 року – місяць сидячого мітингу на площі Тахрір і відставки Х. Мубарака; 

серпень 2013 року – різня на мітингу на підтримку Мурсі та на площі Рабіа аль-Адавійя (Rābi‘a 

al-‘Adawiyya) в Каїрі; листопад 2013 року – у жовтні – листопаді ЗМІ рясніли повідомленнями 

про вбивство поліцією протестувальників у різних місцях по всьому Єгипту.  
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полегшення, нагорода і вічне задоволення
367

. Так само і для революційних 

дискурсів типовим є уявлення про те, що все зміниться після революції, прийде 

новий і кращий світ, який залишиться назавжди. Ці два погляди не виключають 

одне одного, вони обидва поєднувані у висловлюванні, яке часто повторювали в 

текстах єгипетських ЗМІ як заклинання
368

: dawlat aẓ-ẓulmsā‘a, dawlat al-ḥaqqilā 

qiyām as-sā‘a (“держава ẒULM [є на] годину, держава правди /справедливості [є] до 

судного дня”)
369

.  

Використання конструкції ilā qiyām as-sā‘a (“до судного дня”, букв.“до 

настання години”) як емфатичного часового модифікатора часто трапляється в 

єгипетському медійному політичному дискурсі, пор.: 

akkad ṣāliḥ sulaymān abu-qirma amīn ‘ām al-majlis al-miṣrī li-l-qabā’il al-‘arabiyya bi-

janūb sīnā’ anna miṣr lā yumkin an ya’tī ‘alayhā yawm wa tatajazza’ wa sa-taẓill nasīj
an

 

wāḥid
an

 muslimīna wa masīḥīyyīn li-anna maẓāhir al-ḥubb baynahumā mustamirra ḥattā 

qyiām as-sā‘a
370

 

Саліх Сулейман Абу-Кірма, генеральний секретар Єгипетської ради арабських 

племен на південному Сінаї, запевнив Єгипет, що не може прийти до нього день, 

[коли] він [буде] розділений, і [він] залишиться однією тканиною [з його] 

мусульманами і християнами, адже прояви любові між ними двома 

продовжуватимуться до судного дня.  

Частотні вкраплення релігійних термінів і кліше, що формують другий план 

висловлювань, які належать зазвичай до світського за своєю тематикою дискурсу, 

                                                 
367

 Про дихотомію профанного і священного часу див.Stirrat 1984: 202, про метафоричну 

репрезентацію категорії часу в Корані див. Libdeh, As’ad 2016b. 
368

Пор. Wray 2005 щодо прагматики подібних кліше.  
369

 Слово sā‘a (година) в першій частині фрази вжито в невизначеній формі, у другій – у 

визначеній, що є однією з номінацій, яка в ісламських текстах позначає момент кінця світу й 

початку Страшного суду; див. дискусію щодо “есхатологічного” вжитку терміна as-sā‘a в 

Корані в Izutsu 1964:15; пошук у Google для другої половини речення dawlat al-ḥaqq ilā qiyām 

as-sā‘a (“держава правди/справедливості [є] до судного дня”) проведений 13.05.2016, дав 1610 

результатів.  
370

as-Sināwī, Y. Abū Qirma: Miṣrsa-TaẓillNasīj
an

Wāḥid
an

ilā Qiyāmas-Sā‘a, сайт газети al-

Bawwāba, 16.02.2016 –http://www.albawabhnews.com/1774913[останнє звернення 15.04.2018]. 

http://www.albawabhnews.com/1774913
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можна вважати свідченням значної ролі, яку продовжує відігравати релігія як 

культурна система
371

.  

 

3.7.3 ВЛАДА і ẒULM у зворотній перспективі  

 

Аналіз концепту ẒULM у політичному дискурсі був би неповним, якби ми 

знехтували протилежною стороною дискусії, проти якої спрямована потужна та 

ефективна риторика, що ґрунтується на концепті ẒULM. Ця протилежна сторона не 

є однорідною, вона охоплюєвладні інститути, офіційних осіб та постаті, які 

керують єгипетською державою і символічно представляють її. Мета наступного 

розгляду – з’ясувати, як революційна риторика вплинула на публічну 

самопрезентацію єгипетської влади. Це питання в контексті дослідження 

революційного дискурсу найкраще розглядати на прикладі промов Х. Мубарака, 

які він виголосив протягом вісімнадцяти днів протестів на площі Тахрір у січні –

лютому 2011 року
372

. Ці тексти поєднують різноманітні компоненти: 

спростовуючи висунуті проти себе обвинувачення, які він не експлікує, Х. 

Мубарак приймає їх як пресупозицію
373

; при цьому він використовує деякі 

складники революційного дискурсу, зміст яких намагається переформатувати та 

перетлумачити (на рівні прагматики) на свою користь, намагаючись у такий спосіб 

виправдати своє подальше перебування на посаді
374

. Особливо характерна в цьому 

сенсі остання промова Х. Мубарака, яку він виголосив за день до відставки.  

                                                 
371

 Див. Geertz 1993: 87 – 125. 
372

 Х. Мубарак виступив з промовою 28.01.2011 р., тобто у розпал протестів, о 1.02.2011 р. – 

напередодні одного з найкривавіших епізодів під час вісімнадцятиденного сидячого страйку на 

площі Тахрір, т. зв. інциденту з верблюдами, і 10.02.2011 р. – якраз за день до його відставки, 

яка сталася 11.02.2011 р. і щодо якої стисле повідомлення від імені Х. Мубарака зробив віце-

президент Омар Сулейман; див. Al-Majali 2015, пор. також Mazraani 1995. 
373

Див. Atlas2004: 29 –52,Beaver2002, Kamp2001: 207 – 254,Horn 1995: 299–319,Grice, H. Paul, 

1981: 269 – 82, Carston1998: 309 – 50, Burton-Roberts1999: 347 – 64, 1989: 95 – 125. 
374

Пор. Ghazani 2016, Lahlali 2011, Mey1985: 19 – 85. 
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Послання, яке “революціонери” адресували Х. Мубараку, найкраще 

виражене в ключовому гаслі сидячого страйку 25 січня – 11 лютого – це irḥal 

(“йди”)
375

. Таке просте речення в наказовому способі не передбачає вербальної 

відповіді. У зазначеній промові Х. Мубарак намагається модифікувати 

комунікативний акт, започаткований “революціонерами”: він надає йому 

характеру кооперативного спілкування шляхом нав’язування поняття 

національного діалогу (al-ḥiwār al-waṭanī). У такий спосіб зазначена промова 

конструюється як реакція на вимоги (maṭālib) протестувальників, які експліцитно в 

тексті промови не сформульовані. У революційному дискурсі частотне поняття 

maṭālib, як правило, у складі словосполучення maṭālib aṯ-ṯawra(“вимоги 

революції”), яке чергується зі словосполученням ahdāf aṯ-ṯawra (“цілі революції”) 

в подібному контексті. У дискурсі революції пізнішого етапу ці два 

словосполучення розкривалися через низку ціннісних концептів, що сформували 

основне гасло революції ‘ayš, ḥurriya, ‘adāla ijtmā‘iyya, karāma insāniyya (“хліб, 

свободу, соціальну справедливість, людську гідність”), але й QIṢĀṢ (“відплату”)
376

. 

Отже, коли Х. Мубарак визнає, звертаючись, очевидно, до протестувальників, що 

“ваші вимоги є справедливими і законними вимогами” (maṭālibukum hiya maṭālib 

‘ādila wa mašrū‘a), а далі бере на себе зобов’язання “швидко” розслідувати “події 

вже наступного тижня” (останнє є непрямим покликанням на випадки 

застосування насильства щодо учасників сидячого страйку). Він таким чином 

непрямо реагує як на тему QIṢĀṢ, так і на тісно пов’язану з нею тему “мучеників 

революції” (šuhadā’aṯ-ṯawra), і в такий спосіб опосередковано зачіпає тему ẒULM, 

оскільки ці два концепти когерентні зі сценаріями, які становлять пресупозицію до 

концепту ẒULM. Пор.: aṣdartu ta‘līmātī bi-sur‘at al-intihā’ min at-taḥqīqāt ḥawl aḥdāṯ 

al-usbū‘ al-māḍī (“Я щойно видав ропорядження про швидке завершення 

                                                 
375

Сама форма імперативу однини, звичайно, несе загрозу втрати обличчя для адресата, пор. 

Brown, Levinson 1987: 65 – 67.  
376

 Про значення концепту QIṢĀṢ для дискурсу Січневої революції див. Розділ 5. 
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розслідування подій минулого тижня”). У цьому контексті перенесення логічного 

наголосу на “швидкість” не є риторичною прикрасою. Підкреслюючи цей момент, 

Х. Мубарак демонструє (мабуть, краще сказати, натякає на те, що має певну) 

емпатію до дедалі зростаючих популярних вимог “відплати” (QIṢĀṢ), хоча прямо й 

не називає цього поняття, адже відповідно до поширених уявлень QIṢĀṢ 

(“відплата”) повинна бути швидкою (sarī‘ або ‘ājil), а також повною (nājiz – тобто 

“результативною, повною”)
377

. Крім того, промовець ніби готовий визнати (чи 

вдає, що визнає) колективний моральний біль, що співвідноситься з психологічним 

і моральним аспектом семантики концепту ẒULM, про що вже йшлося вище. Ось 

так Х. Мубарак обґрунтовує своє рішення забезпечити “швидке 

розслідування”“подій”:  

izā’a mā faqadnāh min šuhadā’ min abnā’ miṣr fī aḥdāṯ ma’sāwiyya ḥazīna awja‘at 

qulūbanā wa hazzat ḍamīr al-waṭan aṣdartu ta‘līmātī … 

… перед обличчям тих мучеників, яких ми втратили (букв. того, що ми втратили з 

мучеників) серед синів Єгипту в [ході] сумних [і] трагічних подій, [які] завдали 

болю нашим серцям і шокували (букв. “потрясли”) свідомість батьківщини, я видав 

розпорядження …  

Передбачаючи звинувачення в ẒULM на свою адресу, Х. Мубарак імпліцитно 

покликається на культурну презумпцію про те, що рушійною силоюẒULMє 

внутрішня психологічна схильність, яка активізується за сприятливих умов (таких 

як владна позиція). Він недвозначно заперечує існування власного зацікавлення, 

прямо стверджуючи, що “поточний момент не стосується моєї особи, він не 

стосується Хосні Мубарака” (inna al-laḥẓa ar-rāhina laysat muta‘alliqa bi-ḥusnī 

mubārak). Промовець відкидає можливість того, що він або його уряд зіграли роль 

свідомого Агенса ẒULM, називаючи помилками те, що могло спричинити масове 

                                                 
377

 Про швидкість як визначальну рису поняття al-QIṢĀṢal-'ādil (“справедлива ВІДПЛАТА”) див. 

Розділ 5, особливо §5.4.5. 
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суспільне невдоволення (fa-l-aẖṭā’ wārida fī ayy niẓām siyāsī wa fī ayy dawla.. – “і 

помилки трапляються в будь-якій політичній системі і в будь-якій державі”).  

Для того, щоб замістити образ Ẓālim, Ṭāġiya (“несправедливого правителя, 

тирана”), який відповідає стандартним уявленням про постать єгипетського 

президента в ісламістському дискурсі, а тепер також і в дискурсі 

протестувальників на площі Тахрір, Х. Мубарак застосовує метафору Правителя 

як Батька. Цей спосіб застосування метафори спорідненості з метою символічної 

легітимізації політичного лідера, в рамках якої він уявляє себе як батька, а націю 

зображує як велику родину, поширений у лідерському стилі багатьох 

авторитарних правителів країн Третього світу
378

. Мубарак у промові прямо не 

застосовує парну до Правителя як Батька метафору Підданих як Дітей, але 

виокремлює Молодь, чию роль оцінено позитивно – “ті, хто закликав до змін” (це 

ми кваліфікуємо як виразний евфемізм революції). Обсяг значення концепту 

TAĠYĪR“зміни” в арабського політичному дискурсі, так само як і його очевидного 

прототипу CHANGE в англійському, майже повністю збігається з концептом 

РЕВОЛЮЦІЯ, крім акценту на ідеї насильницької зміни влади. Надаючи перевагу 

Молоді і розглядаючи її як агенса Революції, Х. Мубарак повністю слідує вже 

встановленим конвенціям революційного дискурсу
379

. Він промовляє у типовій 

авторитетній манері мудрої старшої особи, яка краще знає, що треба роботи, і 

бачить те, чого не бачать молоді люди:  

inna miṣra tajtāzu awqātan ṣa‘ba lā yaṣiḥḥu an nasmaḥa bi-stimrārihā fa-yazdādu 

mā alḥaqathu bi-nā wa bi-qtiṣādinā min aḍrār wa ẖasā’ir yawman ba‘da yawm, wa 

                                                 
378

Пор. у Charteris-Black 2006: 66 про образ Ганді як Bapu (“батька”) і його відповідь “уся Індія – 

моя родина” на стандартне етикетне запитання “як ваша родина?”, Н. Мандели – як “батька 

першої нації пригноблених” (Там само: 81), Ф. Кастро – як “батька” і революції як “дитини, яка 

потребує захисту” (Там само: 131), Лі Кван Ю як “батька – захисника” і Сингапуру як “родини з 

рідних і прийомних дітей” (Там само: 209). 
379

Пор. Lewis 1969. 
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yantahī bi-miṣra al-amr ilā awḍā‘ yuṣbaḥu ma‘ahā aš-šabāb allaḏīna da‘ū ilā at-

taġyīr wa al-iṣlāh awwal al-mutaḍarrarīn minhā380 

Єгипет переживає складні часи, [яким] було б неправильно з нашого боку 

дозволити продовжуватися,
381

 і шкода та втрати, завдані нам і нашій економіці, 

зростають день за днем, і це (букв. “справа”) призведе Єгипет до обставин, у яких 

молодь, яка закликала до змін і реформ, постраждає першою (букв.“зазнає шкоди”) 

від них.  

Використання метафор Правитель як Батько та Влада як Джерело Мудрості 

допомагає переформатувати те, що в іншому випадку могло бути сприйняте як 

погроза, у термінах знеособленого попередження. У своїй промові Х. Мубарак 

маніпулює різними соціальними ідентичностями, іноді виступає в ролі приватної 

особи, або ж використовує приватну ідентичність як своєрідний ключ, що 

дозволяє переходити від однієї публічної персони до іншої, напр.: 

inna al-laḥẓa ar-rāhina laysat muta‘alliqa bi-ḥusnī mubārak, wa inna-mā bāt
a
 al-amr 

muta‘alliq
an

 bi-miṣr
a
 fī ḥāḍirihā wa mustaqbal abnā’ihā. inna al-miṣriyūna jamī‘an fī 

ẖandaq wāḥid al-ān, wa ‘alaynā an nuwāṣil
a
 al-ḥiwār al-waṭanī allaḏī bada’nāh

u
 bi-rūḥ al-

farīq wa laysa al-furaqā’ wa ba‘īdan ‘an il-ẖilāf wa at-tanāḥur…
382

 

Теперішній момент не пов'язаний з Хосні Мубараком, однак ситуація (букв.“справа, 

річ”) стала пов’язана з Єгиптом у його сьогоденні та майбутньому його синів. Усі 

єгиптяни зараз в одному окопі, і ми повинні продовжувати національний діалог, 

який ми розпочали в командному дусі, а не [як] розділені, й уникаючи (букв. 

“далеко від”) розбіжностей і [взаємного] вбивства …  

Х. Мубарак переходить від імпліцитної публічної персони правителя (для 

якого існує ризик отримати звинувачення з боку своїх співрозмовників у тому, що 

                                                 
380

 Промова Х. Мубарака від 10.02.2011, сайт www.aljazeera.net – http://goo.gl/08p065[останнє 

звернення 15.04.2018]. 
381

 У цій частині імпліцитно ситуація подається як нагальна, тобто справи настільки погані, що 

влада просто повинна щось зробити.  
382

 Промова Х. Мубарака від 10.02.2011, сайт www.aljazeera.net – http://goo.gl/08p065[останнє 

звернення 15.04.2018]. 

http://www.aljazeera.net/
http://goo.gl/08p065
http://www.aljazeera.net/
http://goo.gl/08p065
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він є Ẓālim) до приватної особи – Хосні Мубарака – такої самої людини, що й ти, 

товариша по боротьбі, а пізніше до ролі сторони національного діалогу – тобто я 

vis-à-vis народ Єгипту.Перебуваючи почергово в цих ролях, він не перестає 

говорити голосом вищого авторитету, батька, який повчає своїх дітей. Імпліцитне 

протиставлення короткого людського життя Х. Мубарака як приватної особи та 

тривалості історії резонує з ідею про минущістьẒULM, яку вже обговорювали 

раніше. Попри його тактику маніпулювання декількома ідентичностями 

одночасно, вся промова Х. Мубарака в основному ґрунтується на концепті ẒULM, 

який при цьому прямо не вербалізується, і всі ідентичності, які Х. Мубарак 

приміряє до себе, є по суті запереченням Ẓālim/ Ṭāgiya. 

У своїй промові Х. Мубарак схарактеризував maṭālib (“вимоги”) 

протестувальників у спосіб, який корелює з конкретною комунікативною 

практикою, яка становить тип скарги, для вираження якої в арабській мові 

застосовується лексема, похідна від кореня √𝑧̣ 𝑙𝑚 – taẓallum, про що вже йшлося в 

§3.4.2 вище.Ця п’ята форма дієслова описує ситуацію прохання про заступництво, 

яке, згідно з арабським комунікативним протоколом, прийнято починати фразою: 

anā maẓlūm (“мене скривдили, я є жертвою ẒULM”). Х. Мубарак, надаючи своїй 

промові форми відповіді на імпліцитний taẓallum, використовує це власне як 

риторичний засіб закріплення своє позиції представника влади. Однак на момент 

його останньої промови революційні маси відчували в собі вже достатньо сили, 

щоб поставити під сумнів владний статус промовця, що відображено в 

популярному настінному графіті цих днів – anā bukra mubārak (“завтра я [буду] Х. 

Мубарак”)
383

.  

В останній промові Х. Мубарак обрав стратегію, в рамках якої він ніби 

приймає дискурс протестувальників, але змінює акценти й перекручує його 

                                                 
383

 За розповідями очевидців, його можна було побачити в багатьох місцях по всьому 

Єгипту.Насамперед йдеться про застінки поліцейських відділків після нападів 

протестувальників.  
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шляхом маніпулювання значеннями, належними до семантичної периферії 

декількох наріжних концептів, що сформували ядро революційного дискурсу: 

ẒULM (“пригноблення, кривда”), QIṢĀṢ (“відплата”), ŠAHĀDA (“мучеництво”).При 

цьому Х. Мубарак послідовно уникає прямих номінацій: він ніколи не 

використовує лексему ẓulm, однак докладає зусиль для того, щоб виглядати 

справедливим правителем (у протиставленні до провербіального sulṭān jā’ir – 

“жорстокого, несправедливого правителя” – з відомого хадису, одного з ключових 

прецедентних текстів, пов’язаних з концептом ẒULM), який забезпечує швидку 

справедливість, що, власне, і очікують від справжньої QIṢĀṢ (“відплати”). 

Застосовуючи таку стратегію, Х. Мубарак намагається применшити значення 

аргументів, які могли в завдати шкоди його публічній особі, він пропонує інше 

прочитання соціальної реальності, відмінне від інтерпретації його опонентів, що 

мало на меті змінити поведінку останніх. При всій майстерності спічрайтерів 

Х. Мубарака,його неспроможність прямо покликатисяна закиди 

протестувальників, є не стільки свідченням його слабкості, скільки 

підтвердженням сили тих концептів, які сформували ядро революційного 

дискурсу, зокрема концептаẒULM.  

 

3.8 Висновки до розділу 

 

Референційна зона концепту ẒULM охоплює широкий спектр досвіду людей, 

зокрема індивідуальні психологічні та моральні страждання, які вони 

переживають, коли їх скривдили, а також різноманітні прояви соціальної та 

політичної несправедливості. Він містить оцінні компоненти, що складаються з 

декількох підкатегорій, передусім психологічної, етичної і нормативної.  

Зміст концепту був значно збагачений унаслідок його використання в 

декількох типах важливих дискурсів, які характеризуються різним ступенем 

історичної глибини. Зокрема, йдеться про такі різновиди: (1) нормативний 
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релігійний дискурс, який ґрунтується на таких впливових авторитетних текстах, як 

Коран і Сунна, що залишаються важливою частиною культурного тезаурусу носіїв 

арабської мови, постійно відтворюються в режимі прямого цитування в 

мусульманських молитовних і гомілетичних практиках та є водночас джерелом 

багатого фразеологічного фонду; (2) політичні дискурси представників різних 

переконань, при цьому особливого значення концепту ẒULM надають два з них – 

лівий та ісламістський дискурси; (3) буденна світська публічна дискусія з 

особистих та соціальних справ. Надзвичайно багата історія використання та 

різноманітність лексико-граматичних форм представлення розгляданого концепту 

є свідченням його високого соціопрагматичного потенціалу.  

У дискурсі єгипетської Арабської весни концепт ẒULM відіграє основну роль 

у формулюванні обґрунтування РЕВОЛЮЦІЇ, яке схематично можна було б 

узагальнити так: “Єгипет за часів Х. Мубарака був Державою несправедливості 

(dawlat aẓ-ẒULM) – несправедливість такого масштабу підлягала виправленню 

шляхом Революції”. Очевидно, що в реальних текстах подібні розгорнуті 

твердження експліцитно не формулюється, представлені радше частково і 

приймаються як презумпція. У межах революційного дискурсу концепт ẒULM 

також виконує функцію інтерпретативної моделі для багатьох важливих подій, які 

відбулися після першого вісімнадцятиденного сидячого страйку на площі Тахрір і 

зробили свій внесок у подальше розгортання великої драми революції. Як засіб 

надання смислу тому досвіду колективної дії, що єгиптяни назвали “Січневою 

революцією”, розгляданий концепт застосовувався з низкою інших істотних 

концептів, які мали подібну історію використання в декількох суспільно важливих 

дискурсах (релігійному нормативному, політичному і в буденній світській 

публічній дискусії). Семантична когерентність цього набору концептів (велика 

подібність структури семантичного фрейму і, як наслідок, спільна зона 

референції) уможливили їхнє одночасне застосування і формування стрункої 

(можна навіть сказати – герметичної) наративної структури, яка створила 

позитивний ідеалізований образ Революції, виправдовувала її цілі, уславлювала її 

героїв і засуджувала її ворогів. Ще одним вартим уваги прикладом є глибоко 
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вкорінений в традицію концепт QIṢĀṢ (“відплата”), який виступає в парі з ẒULM. Ці 

два концепти підтримують послідовний наратив, у межах якого витлумачується 

значна кількість окремих епізодів боротьби за владу між революціонерами та 

їхніми ворогами, які отримали назву FULŪL (“уламки [старого режиму]”).  

Чітко означена фреймово-семантична структура концепту в поєднанні з 

визначеним набором різних оцінок, які приписуються кожній семантичній ролі – 

Агенс (Ẓālim), Пацієнс (Maẓlūm) і сам акт кривдження або пригноблення (Ẓulm), 

які можна протиставити більш абстрактним, а отже, і відносно більш 

розпливчатим поняттям, які походять із цього самого семантичного домену, 

зокрема таким, як ‘ADĀLA (СПРАВЕДЛИВІСТЬ), забезпечує унікальну можливість 

використовувати концепт ẒULM для чіткого структурування різновидів 

соціального досвіду шляхом витлумачення та представлення дійсності з погляду 

різних причетних до цього суспільних діячів. Концепт ẒULM, який має широку 

референційну зону та відзначається високою салієнтністю, перетворився в 

істотний елемент основних ідеологій та народних теорій суспільної дійсності та 

політики, для яких притаманний здебільшого чорно-білий погляд на суспільство 

як на розколоте між двома групами суспільних діячів: наділеними владою 

кривдниками, які отримують негативну оцінку, і позбавленими прав громадянами 

як жертвами ẒULM, які здобувають позитивну оцінку. Як ключовий елемент таких 

дискурсів, концепт ẒULM перетворився на важливий чинник підтримки неодмінно 

поляризованої арабської суспільної дискусії.  

Домінування концепту ẒULM у політичному дискурсі підтверджується тим, 

що попри те, що дискурси, у яких центральне місце займає ẒULM, з погляду 

прагматики спрямовані проти суспільних діячів, які представляють владу, концепт 

зустрічається також в мовленні правителів так само часто як і їхніх підданих, і є для 

них таким же незамінним засобом пояснення суспільної реальності. Могутній 

правитель, такий як Х. Мубарак, який є основним референтом лексеми Ẓālim у 

дискурсі Січневої революції, відчуває потребу виправдати свою поведінку через 

використання цього самого концепту, більше того, навіть прийняти на себе роль 

звичайної людини та зобразити себе як жертву ẒULM.  
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Соціопрагматичну силу таких концептів, як ẒULM і QIṢĀṢ, можна пояснити 

феноменом інтердискурсивності, коли семантичні структури, характерні для 

одного різновиду дискурсу (який можна описати як вихідний дискурс), впливають 

на їхні відповідники в іншому дискурсі, збагачуючи дискурс-реципієнт і надаючи 

йому більшої персуазивності. Така ситуація характерна для значень, 

породжуваних у ісламському нормативному дискурсі, які впливають на 

політичний дискурс та буденну світську дискусію. Джерелом унікальної 

персуазивності ісламських дискурсів щодо пересічних громадян, особливо 

дискурсу сучасного політичного ісламу, є відчуття власної сили й спроможності, 

яке вони в них викликають. А воно походить від уявлюваного скорочення 

дистанції влади між пересічними громадянами та можновладцями, що виникає 

завдяки проекції на сучасні соціополітичні реалії простого неієрархічного світу 

раннього ісламу, зображуваного в класичних текстах. 

Запропонований аналіз ґрунтується на ідеаційному аспекті у функціонуванні 

концепту. Однак таке методологічне викривлення реальності не повинно 

інтерпретуватися так, як наче ми говоримо лише про сприйняття, і ніщо в 

об’єктивній реальності не впливає на культурні преференції мовців, що знаходять 

ось таке вираження на вербальному рівні. Наприклад, той факт, що концепт ẒULM, 

як правило, асоціюється з адміністративною та політичною владою, можна справді 

розглядати як результат тривалого впливу лівих та ісламістських дискурсів, однак 

його також можна співвіднести з неймовірною за своїми розмірами та 

дисфункціональністю єгипетською державною машиною.  
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РОЗДІЛ 4. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРОТАГОНІСТІВ 

РЕВОЛЮЦІЙНОГОМЕТАНАРАТИВУ 

 

4.1 Протагоністи революційного наративу 

 

Наратив революції становить набір повторюваних від тексту до тексту 

трансакцій між групою протагоністів. І хоча він не представлений як 

відокремлений закінчений текст, однак може доволі легко бути відтворений у 

вигляді короткого оповідання на основі мінімально репрезентативного корпусу 

текстів революційного дискурсу. Оскільки концепт РЕВОЛЮЦІЯ відсилає до ситуації 

конфронтації, адже йдеться про боротьбу за владу, він передбачає наявність двох 

сторін. Сам наратив містить вбудований (у сенсі embedded) у нього погляд, і він 

ніколи не може бути нейтральним щодо оцінності: одна сторона – всі ті, хто так чи 

інакше асоціюється з концептом РЕВОЛЮЦІЯ (не лише самі революціонери, а й будь-

хто, хто принаймні співчуває їм), оцінюються позитивно, а інша сторона – всі ті, 

хто співвіднесені зі старим режимом, висвітлюються негативно
384

. До групи 

концептів, які представляють “революційну” сторону, належать такі: T ̱UWĀR 

(“революціонери”), ŠABĀB[aṯ-T ̱AWRA] ([революційна] молодь, букв. “молодь 

революції”) і ŠUHADĀ’ [aṯ-T ̱AWRA] (мученики [революції]). Безумовно, що обсяг 

значення, референційна зона або прагматика цих концептів повністю не 

збігаються. У наявних текстах вибір одного з цих концептів визначається 

ситуативним контекстом (наприклад, ŠUHADĀ’використовується для опису 

ситуацій, які охоплюють насильство і смерть) і фокусом (тобто тим, яка саме 

сторона конфронтації виводиться на перший план), а також міркуваннями 

прагматичного характеру. Тексти, у яких на першому плані фігурують вороги 

революції (FULŪL), часто не містять експліцитних згадок про “революційну” 

сторону, їх імплікатура охоплює презумпцію про те, що оповідач співвідносить 
                                                 
384

 Пор. Ochs, Taylor 1992. 



149 

 

себе з РЕВОЛЮЦІОНЕРАМИ, на що вказує вже самий вибір оцінних лексем для 

позначення іншої сторони
385

. Концепт із ширшим обсягом значення ŠA‘B (НАРОД) в 

революційному дискурсі також може представляти “революційну” сторону, в 

подібному контексті імпліцитно передбачатиметься, що народ “підтримує 

революцію” чи навіть більше – народ сам родить революціію, пор. aš-ša'b ṯāra 'alā 

aẓ-ẓulm wa aṭ-ṭuġyān (“народ піднявся проти ẒULM та тиранії”). Покликання 

наНАРОД є також типовим риторичним прийомом, який застосовується лідерами 

для легітимізації своїх дій, він часто використовувався в офіційному дискурсі 

старого режиму до періоду Січневої революції. Останній факт до певної міри 

пояснює, чому власне в революційному дискурсі надавалася перевага іншій 

номінації: у текстах, де [єгипетському] народу приписується роль дієвої сили в 

різних видах революційної діяльності (мітинги, вимоги, революція в цілому), як 

правило, використовується не лексема ša‘b (“народ”), а irādat aš-ša‘b (“воля 

народу”). Така модифікація не має чисто формального характеру (тобто не є 

зміною лише на рівні плану вираження), однак вона також характеризується 

семантичним зсувом, що буде продемонстровано нижче. Вибір між декількома 

концептами також відбиває різні рівні гранулярності
386

 в представленні революції 

і/або її окремих епізодів, у яких НАРОД перебуває у найбільш грубозернистому 

сегменті шкали, відведеному для позначення найбільш масштабних явищ, а ŠABĀB 

(молодь) та ŠUHADĀ’ (мученики) – на точках, відзначених нижче по цій шкалі. 

Тексти, у яких використовуються здебільшого “грубозернисті” концепти, 

набувають дещо епічного звучання, а ті, у яких використовувалися 

                                                 
385

У подібних текстах РЕВОЛЮЦІОНЕР представлені особою імпліцитного автора (impliedauthor), 

див. Schmid 2009: 161; він проявляє себе в тексті через вибір концептів та відтворення елементів 

революційного наративу; щодо різних моделей участі наратора у наративі пор.: Prince 1982: 7 – 

15. 
386

 Короткий та добре ілюстрований нарис теорії гранулярності (granularity) див. у Mulkar-Mehta 

etal. 2011; Р. Ленекер використовує інший термін (рівень) конкретизації або специфічність 

(specificity) і також згадує роздільну здатність (resolution), див. Langacker 2008: 55 – 89.  
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“дрібнозернисті” терміни – звучатимуть як новинний репортаж. Проте і ті й інші 

відсилають до одного й того самого революційного наративу.  

Для позначення “ворогів революції”
387

 використовуються такі номінації: 

baqāyā (“залишки, пережитки”), ḏulūl an-niẓām as-sābiq (“хвости старого 

режиму”), abnā’ an-niẓām as-sābiq (“сини старого режиму”) і rumūz an-niẓām as-

sābiq («видатні діячі [букв. “символи”] старого режиму») і розмовне єгипетьке 

слово balṭagiyya (одн. balṭagī – “негідник, дрібний злочинець”)
388

. Крім того, 

вживалося також слово fulūl, до пояснення походження і значення якого 

повернемося пізніше. Остання лексема невдовзі набула найбільшої салієнтності і 

майже витіснила решту, увібравши в себе та поглибивши семантику всіх інших 

альтернативних номінацій. Відзначимо, що вона має дещо архаїчний характер і 

мало використовувалася до повстання 25 січня, проте зіграла центральну роль у 

формуванні нового концепту соціально-політичного іншого, який став одним із 

визначних маркерів нового революційного дискурсу. Надалі позначатимемо цей 

концепт як FULŪL.  

Усі вищенаведені лексеми на позначення ворогів революції попри їхні 

відмінності об’єднує те, що всі вони переносять акцент на агенса-людину на 

відміну від концепту NIẒĀM ([старий] режим), який є більш “грубозернистим” 

позначенням протилежної сторони
389

, він метафорично представляє державну 

владу як вертикальну структуру (споруду)
390

. Це відображено в ключовому 

революційному гаслі: aš-ša‘b yurīd isqāṭ an-niẓām (“народ хоче повалення 

режиму”). Саме від цього гасла, очевидно, і походить зазначений вище концепт 

                                                 
387

Пор. Fabiszak 2010. 
388

 Останнє слово використовувалося в дискурсі революції на позначення асоціальних 

елементів, найнятих режимом, щоб дошкуляти протестувальникам (аналог укр. “тітушок”).  
389

 Однією з найбільш частотних серед номінацій, які використовувалися в ранньому 

революційному дискурсі, було словосполучення an-niẓām al-bā’id (“зниклий режим”). 
390

 У наших матеріалах багато прикладів, які засвідчують, що ВЛАДА переважно метафорично 

позначається як статична вертикальна структура.  
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IRĀDA(t) aš-ŠA‘B (“воля народу”), який на відміну від статичногоРЕЖИМУ постає як 

динамічна сутність (Сила).  

 

4.2 РЕВОЛЮЦІЯ як ціннісний концепт і предмет суперечки 

 

Після того як протестувальники досягли успіху на площі Тахрір, по всьому 

Єгипту прокотилася хвиля соціального оптимізму, внаслідок якої концепти 

РЕВОЛЮЦІЯ і (справжній) РЕВОЛЮЦІОНЕР почали асоціюватися з високим 

моральним авторитетом і навіть політичною владою, що перетворило їх на 

символічний актив, за який варто було боротися. Змагання між різними 

політичними діячами за те, кому належить РЕВОЛЮЦІЯ, надало революційному 

дискурсу полемічного спрямування. У самому дискурсі змагальний характер 

післяреволюційної політики не вплинув на той вигляд наративу революції, який 

сформувався після падіння Х. Мубарака, проте полеміка навколо спадщини 

революції, яка в текстах ЗМІ має радше імпліцитний, аніж експліцитний характер, 

набула форми антагоністичного застосування окремих протагоністичних ролей.  

Отже, ті ролі, які революційний дискурс приписує різним діячам, видаються 

в ряді випадків амбівалентними та контекстуально зумовленими. Це передусім 

стосується двох сильних соціополітичних дійових осіб: армії та Братів-мусульман. 

Концепт JAYŠ (“армія”) під час подій 25 січня позначав сильний інститут, який 

перебував на периферії заворушень як нейтральна в політичному сенсі 

патріотична сила, більше того – навіть як гарант миру. Коли після падіння Х. 

Мубарака військові фактично захопили владу, ліві групи провели акції протесту, 

використовуючи перифраз процитованого вище ключового гасла революції – 

yasquṭ yasquṭ ḥukm al-‘askar (“хай упаде правління військових”)
391

. Ці протести не 

                                                 
391

 Збірний іменник ‘askar (“військові”) на противагу нейтральній лексемі jayš (“армія”) має 

негативні конотації, найбільш позитивним терміном, натомість, є al-quwāt al-musallaḥa 

(“озброєні сили”).  
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призвели до будь-яких практичних наслідків, а в панівному революційному 

дискурсі концепт JAYŠ залишався нейтральним щодо опозиції T ̱UWĀR 

(“революціонери”) – FULŪL (“посіпаки старого режиму”), що відображало 

поширене популярне розуміння військових як сили, яка стоїть осторонь від битви і 

навіть над нею. Військові практично ніколи не включалися в революційному 

дискурсі в референційну зону FULŪL
392

. Такий нейтральний статус дозволяв 

військовим час від часу на свій розсуд збільшувати або зменшувати у своєму 

офіційному дискурсі присутність революційної тематики в залежності від власних 

стратегічних інтересів. 

Брати-мусульмани, чий внесок у повстання на площі Тахрір був практично 

нульовим, пізніше доклали зусиль для того, щоб привласнити собі спадщину 

революції, особливо після того як їхній представник виграв президентські вибори. 

Члени цього руху та їхні прихильники послідовно дотримувалися “революційної” 

перспективи та використовували наратив революції у своєму дискурсі. В 

єгипетському сегменті Інтернету досі можна знайти датовані тим періодом 

зображення людей у традиційному мусульманському вбранні з бородою, які 

подавалися як втілення типового образу революціонерів
393

. Пізніше, під час 

протестів проти Мурсі, які отримали назву Tamarrud (“повстання”), світські 

опоненти дедалі частіше почали включати Братів-мусульман до референційної 

зони FULŪL
394

.  

У §§4.4 – 4.6 пропонуємо проаналізувати три концепти на позначення 

протагоністів революційного наративу, що відзначенінайбільшою салієнтністю: 

                                                 
392

 Наприклад, станом на 16.09.2015 пошук в Google в єгипетському сегменті Інтернету для 

словосполучення fulūl al-‘askar (“FULŪL військових/вояччини”) дав лише 345 результатів, які 

датуються переважно коротким періодом військового правління напередодні президентських 

виборів 2012 року. 
393

 Див. малюнок 5. 
394

 Спочатку цей концепт стосувався виключно прислужників старого режиму. 
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IRĀDA(t) aš-ŠA‘B (“воля народу”), ŠABĀB [aṯ-T ̱AWRA] (“[революційна] молодь”) і 

FULŪL (“вороги революції, залишки старого режиму”)
395

. 

 

4.3 Відображення способів політичної боротьби в дискурсі 

 

Наратив революції, який водночас відображає і формує відповідну 

діяльність, визначається не лише образами його протагоністів та цілями, яких 

вони намагаються досягти, але також тим способом, у який вони мають діяти, 

формами їхньої діяльності, яким надається перевага в революційному дискурсі
396

. 

Нижче, у §§4.4 – 4.6, буде продемонстровано, що ця модальність завкладена в 

семантиці концептів, що представляють протагоністів. Різниця між поняттями 

протагоніст, як ми його розуміємо в цій роботі,та семантичної ролі (агенса, 

пацієнса тощо) полягаєв тому, що перший має чітко визначений спектр способів 

функціонування, який включає й культурні презумпції, тобто настанови, які не є 

предметом свідомої рефлексії, але лежать в основі оцінок і дій
397

. Однак концепти 

не є ні лише контейнерами, ні джерелом походження цих настанов, які 

проявляються на різних рівнях у дискурсі і знаходять своє вираження у різних 

засобах. Серед останніх, мабуть, найбільш експліцитний характер мають ідіоми, 

адже саме прислів’я та короткі цитати з релігійних та інших впливових текстів є 

ключовим засобом трансляції культурних презумпцій щодо того, як треба діяти
398

. 

Вибір ідіоматики й того, який саме текст потрібно цитувати, у межах кожного 

різновиду дискурсу узгоджений з домінантною модальністю тексту, а в 

результаті – і з модальністю дискурсу. Далі проаналізуємо дискурсивні функції 

однієї такої ідіоми, яка відзначалася високою салієнтністю в дискурсі єгипетської 

                                                 
395

Цікаво порівняти повний набір протагоністів революційного наративу зі схемою в Halverson 

etal. 2011: 184 (табл. 14.1), яка узагальнює 13 базових наративів ісламізму.  
396

Щодо репрезентації соціальних акторів у дискурсі див. van Leeuwen 1996. 
397

 Про визначення культурних презумпцій (cultural premises)див. Carbaugh 2005: 5. 
398

 Пор. Moreno 2005. 



154 

 

революції і яка є ключем до розуміння тієї модальності, якій надають перевагу в 

стосунках між протагоністами революційного наративу.  

 

4.3.1 Ідеоматичні засоби вираження деонтичної модальності в революційному 

дискурсі 

 

Ідіоматикастановить один з характерних засобів вираження деонтичної 

модальності, покликаним викликати у свідомості адресата образи певних 

поведінкових моделей. Прислів’я lā yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd (“лише залізо 

точить залізо”), яке передає значення, близьке до української ідіоми клин клином 

вибивати (виганяти)
399

 або англійського сталого вислову one nail drives out 

another (“один цвях виганяє інший”), відзначена високою частотністю в 

політичному медійному дискурсі, особливо після 25 січня 2011 року. 

Під час аналізу текстів ЗМІ, у яких представлено період єгипетської 

революції після повстання 25 січня 2011 року до протестів проти президента 

М. Мурсі в червні 2013, спостерігаємо стійку схему взаємодії між граматичною 

структурою, вбудованою прагматикою і семантикою прислів’я та більшими 

сегментами тексту, які містять це прислів’я. Пропонуємо розпочати аналіз із 

витлумачення декількох типових прикладів того, що, вірогідно, є стандартним 

вживанням прислів’я в політичному дискурсі останніх років, розглядаючи зокрема 

й випадки трансформації цього прислів’я з використанням засобів мовної 

гри.Спробуємо пояснити виявлені закономірності, спираючись на фреймову 

семантику Ч. Дж. Філлмора, представлену в проекті FrameNet
400

. 

 

4.3.2. Граматична структура і ядерна семантика прислів’я  

 

Прислів’я у тексті функціонує за посередництвом механізму концептуальної 

метафори, семантика якої охоплює два рівні: (1) рівень вихідного домену простої 

                                                 
399

 Стаття “Клин”, СУМ.  
400

 Див. FrameNet. 
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ситуації1, коли невизначений предмет завдає шкоди невизначеному металевому 

предмету – із цього випливає, що твердий предмет (залізо є прототипом твердості) 

може бути зруйнований лише інструментом, виготовленим із настільки ж твердого 

матеріалу, тобто тут спостерігаємо застосування принципу similia similibus; (2) 

вищезазначена проста ситуація1, чи радше наслідки, що випливають з неї (у сенсі 

entailments Лакоффа), проектується на складнішу ситуацію2 із домену стосунків 

між людьми. Проектування простого фрейму та його супровідної модальності на 

значно складніший домен прислів’я в евристичному плані спрощує складність 

реального світу, нав’язуючи йому вузький набір обмежень. У такий спосіб будь-

яка проблематична ситуація в цільовому домені, до якої застосовується прислів’я, 

по суті витлумачуються як зіткнення між двома сторонами. Однак роль 

прислів’я в тексті не обмежується лише когнітивною функцією категоризації 

ситуацій реального світу. Прислів’я також має вбудоване прагматичне значення, 

що також є істотним: воно виступає як аргумент на користь конкретного способу 

розв’язанняширокого спектру проблемних ситуацій.Зведення всього розмаїття 

таких ситуації до фрейму зіткнення дозволяє застосувати принцип similia similibus, 

одним із наслідків якого в цьому контексті є надання значної переваги силі як 

методу вирішення проблем. Уживання цього прислів’я відображає певну 

культурну презумпцію, адже описана метафорична репрезентація зовсім не 

видається єдиною логічно можливою, а становить результат певного вибору. 

Наприклад, в іншому культурному або ситуаційному контексті могла би бути 

застосована альтернативна щодо заснованого на зіткненні двох сторін фрейму 

інтерпретація, яка полягає в застосуванні таких фреймів, як Головоломка або 

Таємниця, згідно з якими для вирішення проблеми треба докласти додаткових 

інтелектуальних зусиль або сподіватися на втручання вищої сили, тобто діяти в 

цілковито ненасильницький спосіб. 

Хоча прислів’я і звучить дещо тавтологічно, проте наявна в ньому лексема 

ḥadīd використовується на позначення двох різних елементів. З позиції граматики 
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ḥadīd1є об’єктом, а ḥadīd2 – суб’єктом, і їхні референти різні. Ця відмінність стає 

доволі чіткою, коли подивимося, як ḥadīd1 і ḥadīd2 проектуються на дві різні, часто 

протиставлені, речі в цільовому домені.  

Прагматичне значення прислів’я як елементу аргументативного дискурсу 

вже вбудоване в його структуру. Роль рамкової конструкції lā…illā, яка є 

складником його структури і яку, мабуть, найкраще можна описати як дискретний 

сполучник, полягає в посиленні асерції
401

. Без нього фраза лише описувала би 

звичайний хід подій, натомість з додаванням компонента lā…illā вона звучить як 

відповідь на приховане питання: чи є щось, що може завдати шкоди ḥadīd1? У 

цьому не висловленому експліцитно питанні, яке є у пресупозиції
402

 до 

відповідних тверджень, присутня ідея нагальності, натяк на те, що так чи інакше 

завдання шкоди ḥadīd1 має імперативний характер. Парний сполучник lā…illā 

також спричиняє пермутацію порядку слів від стандартного VSO до більш 

рідкісного VOS
403

, що також можна зіставити з більшим звичним інверсивним 

порядком слів SVO, який здійснюється за допомогою часток, які арабські 

граматисти називають “inna та її сестри”. Метою застосування інверсії є 

висування на перший план об’єкта (або Пацієнса в термінах семантичних ролей). 

Аналізоване прислів’я можна розглядати як випадок більш загальної 

конструкції з двома слотами lā X illā Y, де X позначає щось дуже бажане, Ціль, а 

                                                 
401

 Підтвердженням ілокутивної сили висловлювань із конструкцією lā…illā є її присутність у 

ключових релігійних формулах lā ilaha illā allāh (“нема Бога, крім Аллаха”) і lā ḥawl
a
 wa lā 

quwwat
a
 illā bi-llāh (“немає влади і сили, окрім як у Аллаха”), lā ‘ilm

a
 lanā illā mā ‘allamtanā 

(“немає знань у нас, крім тих, яких ти нас навчив”) (Коран, 2:32), а також низка сучасних гасел, 

таких як lā ‘izz
a
 lanā illā bi-l-islām (“немає величі у нас, окрім як через іслам”). У термінах Ч. 

Філлмора конструкцію lā…illā можна описати як формально або лексично відкриту ідіому, 

тобто як певну “синтаксичну модель, призначену для семантичних і прагматичних цілей, які не 

є зрозумілими (knowable) лише з їхньої форми” на відміну від того, що можна описати як 

сутнісні або лексично наповнені ідіоми, див. Fillmore et al. 1988: 505 – 506. 
402

Caffi 2009. 
403

 Парний сполучник lā… illā є, мабуть, єдиною конструкцією, здатною спричиняти таку 

модель інверсії в арабській мові. 
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Y вказує на унікальний, за певними ознаками, Інструмент досягнення Цілі
404

. 

Отже, конструкція “генерального заперечення”lā + X, яка означає “X не існує, не є 

можливим”, разом із часткою зі значеннями виключення illā формують модальний 

фрейм зі значенням Ціль X не може бути досягнута, якщо тільки не буде 

застосовано Інструмент Y. Щодо нашого прислів’я, зону Цілі представляє фраза 

yafullu al-ḥadīd1, яка вказує на те, що пошкодження ḥadīd1 (заліза1) є бажаним 

результатом, а зону Інструмента представляє інший “залізний предмет”, ḥadīd2 

(залізо2). І агенс і пацієнс дії з нанесення пошкодження залишаються 

невизначеними, їх через механізм метафори представляє їхня характерна 

властивість – вони обидва “міцні як залізо”. У цьому випадку тавтологія передає 

ідею глибинної подібності за ознакою міцності/сили між агенсом і пацієнсом (які 

перебувають у цільовому домені метафори), що також представлено як необхідна 

умова для того, щоб Інструмент міг досягти Цілі.  

Ключовий змістовний елемент прислів’я ḥadīd (“залізо”) має численні власні 

метафоричні застосування, передаючи в єгипетському варіанті арабської мови ідеї 

сили, могутності, а також труднощів. У статті, де проаналізовано значення цього 

прислів’я, наведено декілька цікавих прикладів такого використання: 

‘indamā yurīd al-miṣri an yaṣif quwwat šaẖṣ yaṣifuhu bi-qawlihi ḥadīd ‘alā ḥadīd, wa 

indamā yarġab fī waṣf ḥālatihi aḍ-ḍank yaqūl laka anā ‘alā al-ḥadīda
405

… 

                                                 
404

Зверніть увагу на процитовані в покликанні 402 вище фрази, зокрема, таку: lā ‘ilm
a
 lanā illā 

mā ‘allamtanā (“у нас немає іншого знання, ніж те, якого ти нас навчив”) і lā ‘izz
a
 lanā illā bi-l-

islām (“немає величі у нас, окрім як через іслам”), не важко знайти й інші приклади подібного 

вживання, зокрема й оказіонального. Формулу lā X illā Y можна узагальнити, включивши до неї 

цілий комплекс складніших прикладів, які засновуються на моделі lā X illā wa huwa/hiya Y, де X 

і Y можуть бути представлені іменником або дієсловом; остання модель представлена в 

багатьох популярних афоризмах, таких як al-‘aql al-insāniy ka-miẓalla lā ya‘mal illā wa huwa 

maftūḥ (“людський розум як парасолька – не працює, якщо не відкритий (букв. крім коли 

відкритий)”). 
405

H̱alīl, M. al-ḤadīdwaṮaqāfatal-‘Abīd, сайт www.masress.com, 30.06.2012 –

http://www.masress.com/elwatan/22087[останнє звернення 15.04.2018]; у статті наявні також інші 

приклади метафоричних фраз із цим самим ключовим словом, що застосовуються щодо 

ситуацій, які можна витлумачити як різноманітні труднощі. 

http://www.masress.com/
http://www.masress.com/elwatan/22087
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Коли єгиптянин хоче описати силу людини, то [він] описує це, кажучи залізо на 

залізі, а коли [він] хоче описати свій стан (тобто ситуацію, у якій він перебуває. – О. 

Б.) як злидні, [він] каже тобі “Я на залізі”… 

Хоча в семантичних межах вихідного домену прислів’я і позначає фізичні 

об’єкти, однак уже на цьому рівні закодована ідея про агенса-людину, так само як 

дієслово руйнування falla (“зарубати”),
406

 передбачає існування агенса-істоти: 

зарубування зазвичай є цілеспрямованою дією, яку вчиняє людина. Вторинне 

значення falla“завдавати поразки”, приглушене на рівні вихідного домену, ще 

більш виразно відсилає до ситуації взаємодії між людьми
407

. 

Хоча прислів’я й застосовується в тексті шляхом проекції ситуації вихідного 

домену, який належить до світу фізичних об’єктів, на ситуацію в цільовому домені 

взаємин між людьми, видається, що прислів’я вже на базовому рівні містить 

елементи, які полегшують їхнє співвіднесення з різними складниками цільового 

домену. Більше того, у нього вбудований сильний прагматичний компонент. А 

тепер пропонуємо розглянути декілька недавніх конкретних прикладів із 

єгипетських ЗМІ, які продемонструють, як саме це прислів’я функціонує в 

реальних текстах.  

 

4.3.3 Конвенційний вжиток  

 

Приклад 1 

ḥīnamā kānat al-umūr bi-yad al-jayš, istajāba li-š-ša‘b wa kāna ar-radd ‘alā an-nidā’āt 

qawiyan wa ‘azala mursi bi-kull šujā‘a wa ḥarfiya, wa al-ān al-amr bi-yad as-siyāsiyīn wa 

naḥnu na‘lam māhiyata ha’ulā’ as-siyāsiyīn, li-ḏālika atawaqqa‘ anna ad-dawla sa-taġīb 

                                                 
406

 До цієї групи входить дієслово kasara (“ламати”), яке часто використовується як у побутових 

дискусіях, так і в класичних словниках для пояснення лексеми falla; характерно, що форма fulūl 

побудована за тією ж моделлю, що й похідна від kasara – форма kusūr (“крихти, уламки”), яка 

передає значення результатущодо відповідної дії (ламання). 
407

 Детальніше про це значення див. §4.6.1. 



159 

 

wa taḍī‘ al-muktasabāt, wa a‘taqid anna al-balṭaja wa al-irhāb sa-yantaṣirān ‘alā ayya 

muḥāwalāt siyāsiya, li-annahu bi-bisāṭa lā yafullu al-ḥadīd siwā al-ḥadīd
408

 

Коли речі були в руках армії, [вона] відповідала людям, і відповідь на заклики була 

сильною, і [вона] ізолювала Мурсі з усією мужністю та буквальністю (тобто 

недвозначно. – О. Б.), а тепер справа в руках політиків, і ми знаємо сутність цих 

політиків (тобто, що собою являють ці політики. – О. Б.), тому я очікую, що 

держава зникне, і досягнення [будуть] втрачені, і я вважаю, що свавілля та терор 

переможуть будь-які політичні зусилля, тому що просто лише залізо точить залізо.  

У цьому уривку стверджується не лише те, що сильний суб’єкт, а саме армія, 

може впоратися із тими викликами, з якими зараз стикається Єгипет, адже ці 

виклики представлено як такі, що за своєю природою становлять прояви 

насильства (тероризм і balṭaja – тобто агресивні дії, здійснені за вказівкою влади 

напівкримінальними елементами – т. зв. balṭagiya – з метою залякування учасників 

політичних акцій). У порівнянні з армією політики виглядають слабкими, 

“політичні зусилля (букв. навіть спроби)” представлено як слабку тактику перед 

обличчям “терору та balṭaja”. Армія вже засвідчила свою здатність діяти 

ефективно: вона ізолювала президента Мурсі (якого, очевидно, можна вважати 

сильним суб’єктом) і в ході цих дій продемонструвала силу (“відповідь … була 

сильною”). Прислівникове словосполучення bi-l-bisāṭa (“просто”) указує на 

джерело іллокутивної сили прислів’я – позірну простоту (і, відповідно, 

безгрішність та універсальність) цього зразка народної мудрості
409

. Тут потрібно 

особливо наголосити на тому, що як правило це прислів’я ставиться наприкінці 

абзацу, що підкреслює його роль як остаточного аргументу
410

. 

Приклад 2 

                                                 
408

 Стаття має характерну назву ‘ad-Dawla allatī Tatafāwaḍ ma‘a Irhābiyīn Fāšila’ (“Держава, яка 

веде перемовини з терористами, [є] невдалою”), і вона датована 8.05.2013 р., тобто періодом, 

коли президента Мурсі вже змістили, а армія ще не повністю перебрала на себе владу, сайт 

www.masress.com – http://www.masress.com/elwatan/241493[останнє звернення 15.04.2018]. 
409

Пор. Green 2000, Baicchi, de Mendoza 2010. 
410

 Прислів’я також часто використовується у вступних абзацах статей у ЗМІ і в заголовках. 

http://www.masress.com/elwatan/241493
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fa-iḍā kānat al-iẖwān tukālib ‘alā as-sulṭa wa muḥāwalatuhum aẖwanat an-niẓāmhuwa 

ẖaṭar ‘alā al-umma fa-inna hāḏā al-ẖaṭar sawfa yazdād ma lam yakun hunāka quwwa 

tujābihuhu wa taḥadd min taġawwul afrādihi
411

 wa sayṭaratihim ‘alā kull manāḥī al-hayā, 

naḥnu fī ḥāja ilā jubha waṭaniya dimuqrāṭiya, kutla qawiya nabda’ fī i‘dādihā min al-ān 

wa ḥattā maw‘id al-intiẖābāt al-qādima, fa-t-taġyīr al-qādim yajib an yabda’ min aṣ-

ṣundūq wa hāḏihi qanā‘a lā budda an tasūd, wa man yaqif fī wajh al-asad lā budda an 

yakūn asad
an

 miṯluhu aw ašadd, fa-lā yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd
412

 

…тому що, якщо Брати [-мусульмани] нападають (букв.“поводяться наче собаки”) 

на органи влади, а їхня спроба переробити на свій манер (ця ідея передається одним 

віддієслівним іменником, утвореним від слова брати, якому не можна знайти 

еквівалента в українській мові. – О.Б.) [політичний] режим, становить небезпеку 

для нації, ця небезпека буде зростати, якщо тільки не знайдеться сила, яка зможе їй 

протистояти та обмежити перетворення на демонів (це значення також передано 

одним віддієслівним іменником, утвореним від слова ġūl“демон, злий дух”. –О. Б.) 

його членів та їхній контроль за усіма аспектами життя, нам потрібен національний 

демократичний фронт, сильний блок, [який] почне готуватися з цього моменту і до 

дати наступних виборів, і наступні зміни повинні розпочатися з [виборчих] 

скриньок, і це переконання повинно домінувати, і будь-хто, хто стоїть перед 

обличчям лева, повинен бути левом, таким як він або сильнішим, адже лише залізо 

точить залізо. 

Хоча критика в цьому абзаці спрямована проти конкретної політичної 

організації, у ньому також міститься пряма згадка про нагальну широкомасштабну 

                                                 
411

 Видається, що тут автор помилково вживає енклітичний займенник -hi (чол. р. одн. непрямий 

відм.) у поєднанні з лексемою afrād (“члени”), який з погляду граматики може стосуватися лише 

ẖaṭar як найближчого іменника ч. р. одн., але словосполучення “члени небезпеки”не має сенсу; з 

позиції логіки afrād (“члени”) можуть стосуватися лише iẖwān (“брати”, ч. р. мн., у значенні 

“Брати-мусульмани”) і тому потрібно було вжити займенник -him (ч. р. мн. непрямий відм.). 
412

 Стаття з прислів’ям ‘lāyafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd’ (“лише залізо точить залізо”), винесеним 

у заголовок, вийшла 28.08.2012, тобто через два місяці після того, як представника Братів-

мусульман Мухаммада Мурсі було обрано президентом, сайт www.masrawy.com –

http://www.masrawy.com/ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=179168 [станом на 15.04.2018 стаття на 

сайті відсутня]. 

http://www.masrawy.com/
http://www.masrawy.com/ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=179168
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загрозу (“незебпека для нації, і ця небезпека зростатиме”), пов’язану (мабуть, 

через причинно-наслідкові відношення) з діями об’єкта критики. 

Приклад 3 

hāḏā huwa Obama allaḏī turāhinūna ‘alayhi wa hāḏihi hiya amrīka allatī turāhinūna 

‘alayhā, yajib ‘alaynā an nastayqiẓ kafānā hawānan wa lā yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd
413

 

Ви ставите саме на Обаму, ви ставите саме на Америку, нам потрібно прокинутися, 

досить з нас приниження, адже лише залізо точить залізо.  

Цей уривок побудований на пресупозиції
414

 про те, що існує певна загальна 

проблема (яку можна було б описати словами “ми всі потрапили в біду” або “уся 

країна потрапила в біду”), хоча в самому тексті складно знайти якісь експліцитні 

відсилки до цієї проблеми. Натяк на біду ґрунтується принаймні на двох фреймах, 

які можна описати як Азартна_гра та Безчестя.Вони входять до семантичного 

наповнення абзацу через дієслово, що повторюється два рази ( …turāhinūn ‘alayhi; 

… turāhinūn ‘alayhā (“ви ставите на нього, … на неї”)), і через словосполучення 

kafānā hawān
an

 (“досить з нас приниження”). Фрейм Азартна_гра передбачає, що є 

Нагорода, для отримання якої роблять ставки, що мають бути співмірними з 

предметом (річчю або людиною), на який роблять ставки (у цьому випадку Обама, 

США). Однією із презумцій цього фрейму є те, що Гравець чекатиме якийсь 

невизначений час позитивного результату ставок, крім того, фрейм також 

передбачає наявність Ризику, адже чим вища ставка, тим більший ризик програти. 

Фрейм Безчестя передбачає, що є Причина у формі певної негативної суспільно 

вагомої дії або бездіяльності. Разом ці два фрейми примушують читача зробити 

висновок, що “за кадром” є щось більше за безпосередньо описану в тексті 

ситуацію, якась подія чи процес, який вже завдав шкоди (навіть якщо йдеться 

лише про моральну шкоду) адресату повідомлення, поставив його в неприємну 

                                                 
413

 Коментар на статтю Niyūzwīk: Ūbāmā Zawwadal-Kiyānaṣ-Ṣahyūnī bi-55 QunbulaH̱āriqali-l-

Maẖābi’ al-Muḥaṣṣana, сайт www.masress.com, 24.08.2011 –

http://www.masress.com/alshaab/36307[останнє звернення 15.04.2018]. 
414

Пор. Бацевич 2010b. 
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ситуацію, з якої він шукає виходу, розраховуючи на якесь втручання (імовірно, 

допомогу, але не обов’язково) того, хто наділений силою чи владою. Частиною 

імплікатури є презумпція про те, що лише силою може подолати проблему, від 

якої потерпає адресат повідомлення. Автор просуває ідею, що замість того, щоб 

покладатися на зовнішні сили (адже США розуміється як сильна сторона), бажано 

покладатися передусім на власні. У прагматичному сенсі цей текст є закликом до 

дій, він адресований співвітчизникам (“нам потрібно прокинутися, досить з нас 

приниження”) і спирається ще на одну презумпцію: принизливо бути слабким
415

.  

У нашому корпусі медійних текстів наявні приклади, коли прислів’я 

використовується як виразний аргумент для застосування сили: 

Приклад 4 

lan yanjaḥū bi-iḏni-llah, li-anna eḥna sāḥiyīn lahum jiddan, wa na‘mal bi-mabda’ anna 

jamī‘ al-iḥtimālāt mawjūda ḥattā as-sayyi’a, wa lan nasmaḥ lahum bi-isqāṭ aš-šar‘iyya fa-

lā yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd, law istaẖdamū al-quwwa sa-nastaẖdamuhā, ka-ḥaqq šar‘ī 

li-d-difā‘ ‘an in-nafs, wa ‘an ar-ra’is allaḏī jā’at (sic!
416

) bi-intiẖābāt hiya al-a‘dal fī tārīẖ 

miṣr, wa min wājib aš-ša‘b an yaḥmīhi
417

 

вони не досягнуть успіху, якщо Бог дасть, тому що ми весь час стежимо за ними, і 

діємо за принципом, що є різні можливості, навіть погані, ми ніколи їм не 
                                                 
415

 Зверніть також увагу на покликання на єгипетську Січневу революції як на ṯawrat al-karāma 

(“революцію гідності”) – див., наприклад, опис офіційної церемонії її відзначення в статті al-

YawmṮawratal-Karāma ‘alā Masraḥ QaṣrṮaqāfatṬawrSīnā’, сайт газети al-Bawwāba, 24.01.2014 – 

http://www.albawabhnews.com/349016[останнє звернення 15.04.2018]. 
416

 Очевидно, це помилка, бо замість форми ж. р. jā’at доречнішою тут була б форма ч. р. jā’a, 

проте більш імовірно, що малося на увазі таке формулювання allaḏī jā’at bihi al-intiẖābāt (якого 

привели [до влади] вибори), з якого випала займенникова енклітика –hi (його), через що 

прийменник bi- сполучився з наступним словом, у перекладі виходимо саме з цього тлумачення. 
417

 Це фрагмент статті, опублікованої 2.02.2013 р., тобто за чотири місяці до перевороту, який 

повалив пов’язаного з Братами-мусульманами президента М. Мурсі, автор якої висуває ідею 

запровадження “революційної гвардії” для захисту “законності і Шаріату”; отже, вперше у 

зв’язку з режимом М. Мурсі з’являється термін šar‘iyya“законність”, який пізніше, після 

перевороту, почав широко застосуватися як евфемістичне позначення як самого щойно 

поваленого режиму, так і його прихильників, цит. за Aš-Šamsī, A. Ṣāḥib Fikrat “Al-Ḥaras aṯ-

Ṯawrī” li-l-Waṭan: al-Iẖwān Raḥḥabat bi-l-Fikra wa Tantaẓir Muwāfaqat Mursī […], газета al-Waṭan, 

2.02.2013 –http://www.masress.com/elwatan/124672[останнє звернення 15.04.2018]. 
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дозволимо скасувати (букв.“повалити”) законність, тому що лише залізо точить 

залізо, якщо вони використають силу, то ми також використаємо її як законне право 

захищати себе і Президента, якого привели [до влади] вибори, найбільш 

справедливі в історії Єгипту, і [це є] обов’язком народу захищати його.  

Однак сила не завжди розуміється як фізична сила, це прислів’я також може 

вживатися як аргумент для передачі не настільки відкрито насильницьких засобів 

примусу: 

Приклад 5 

bayna-ma al-mutaḥarriš āmin muṭma’inn li-iḥsāsihi bi-annahu aqwā min ad-dawla, min 

al-qanūn, min al-amn al-munšaġil bi-hirāsat karāsī as-sulṭa, min al-qiyam wa al-‘ādāt wa 

at-taqālīd, min al-mujtama‘ kullihi, wa law taṣawwara marrat
an

 annahu sa-yuḥāsab iḏā 

aẖṭa’a fa-lan yajru’ ‘alā irtikāb al-ẖaṭa’, wa law ya‘raf anna li-d-dawla hayba fa-sa-yahāb 

ad-dawla. inna quwwat al-mutaḥarriš fī-ihsāsihi li-ḍu‘f al-āẖarīn, wa ‘inda-ma kān an-nās 

aqwiyā fī al-ḥaqq lam yakun li-hāḏihi aṭ-ṭabaqa wujūd, wa lā sabīl li-waqf ẓāhirat at-

taḥarruš wa al-mutaḥarrišīn illā iḏā adraknā annā jamī‘
an

 ‘urḍa (target, object) li-l-ẖaṭar, 

wa lā sabīl li-muḥāsibat ha’ulā illā bi-l-qanūn, li-annahu lā yafullu al-ḥadīd illā al-

ḥadīd
418

 

Поки провокатор [перебуває] у безпеці і має спокійні відчуття (тобто 

“впевнений”. – О. Б.), що він сильніший ніж держава, ніж закон, ніж органи 

безпеки, [які] зайняті захистом владних крісел, [сильніший], ніж цінності, звичаї та 

традиції, ніж усе суспільство, і якщо [він] одного разу уявить, що його покличуть 

до відповідальності, якщо [він] зробить помилку, [він] ніколи не наважиться 

зробити помилки, і якщо [він] знатиме, що держава має авторитет, то [він] 

шануватиме державу. Сила провокатора у відчутті ним слабкості інших, і коли 

люди були сильними в правоті (можливий натяк на дні революції. –О. Б.) цей клас 

                                                 
418

 Стаття в газеті “al-Miṣrī”, назва якої повторює розглядане прислів’я lā yafullu al-ḥadīd illā al-

ḥadīd, сайт www.masress.com,25.09.2010 – http://www.masress.com/almasryalyoum/160280[останнє 

звернення 15.04.2018]. 
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не мав існування, і немає способу, як зупинити явище провокації
419

 і провокаторів, 

крім якщо [ми] не зрозуміємо, що ми всі є об’єктом небезпеки, і немає іншого 

способу, як можна притягнути до відповідальності цих [людей], крім закону, адже 

лише залізо точить залізо. 

У цьому уривку відстоюється ідея, яку можна було описати як верховенство 

права, у пресупозиції міститься припущення про те, що держава, мабуть, втратила 

авторитет (hayba), і “провокаторів” можна примусити поважати
420

 державу, лише 

притягнувши їх до відповідальності за законом. У тексті експліцитно згадується 

Сила як водночас [небезпечна] характеристика ворога (“сила провокатора у 

відчутті ним слабкості інших”) і [позитивна] характеристика, яка очікується від 

дружньої сторони (“коли люди були сильними в своїх правах”). У цьому фрагменті 

міститься експліцитна згадка величезної Загрози (“ми всі є об’єктом небезпеки”). 

Іллокутивна сила прислів’я як вираження народної мудрості спрямована на 

усунення будь-яких подальших дискусій, не кажучи вже про можливість повного 

заперечення сказаного
421

. Видається, що навіть за допомогою свідомої 

трансформації не можна подолати силу впливу ядерної семантичної структури 

ідіоми та тих наслідків (у сенсі entailments Лакоффа), які з неї випливають. Нижче 

наводимо приклад застосування стратегії мовної гри та трансформації прислів’я у 

статті, в якій пропагується єгипетська м’яка сила. 

                                                 
419

 Лексемі taḥarruš складно підібрати гарний відповідник в інших мовах; в даному контексті 

вона позначає широкий спектр провокаційних і здебільшого насильницьких дій, спрямованих 

проти органів влади та на підривання громадського порядку; активний дієприкметник від тієї 

самої основи mutaḥarriš перекладається тут як “провокатор”; пор. Wehr 1976 для вихідного 

дієслова taḥarraša –to pick up a quarrel, start a brawl, provoke (“розпочати сварку, бійку, 

провокувати”). 
420

 Іменник hayba (“авторитет”) і однокореневе дієслово hāba, яке ми в цитованому прикладі 

переклали як “шанувати”, позначають почуття поваги, в основі якого лежить страх, тобто такої 

поваги, яку слабка сторона демонструє перед сильною. 
421

 Контраргумент до тверджень, які підкріплюються прислів’ями, як правило, виступає в формі 

іншого прислів’я або прецедентного тексту, який відображає альтернативну думку або точку 

зору; однак нам не вдалося знайти матеріал, для того щоб проілюструвати цей момент стосовно 

розгляданого прислів’я. 
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Приклад 6 

fa-l-quwwa an-nā‘ima laysat funūn
an

 wa ādāb
an

 wa qawānīn
a
 madaniya faqaṭ, innahā mā 

yafīḍ ‘an ḥāṣil jam‘ hāḏihi al-anšiṭa wa huwa ar-rūḥ, li-anna rā’iḥat al-warda qad lā tajid 

lahā makān
an

 fī tašrīḥihā wa i‘ādatihā ilā mukawwinātihā. wa hāḏā al-fā’iḍ ar-rūḥīy wa al-

ma‘nawiy lahu al-qudra ‘alā ‘ubūr al-āfāq wa al-ḥudūd wa la yasta’ḏin aḥad
an

 fī nufūḏihi 

as-silmiy an-nā‘im, fa-l-ḥarīr qad yafullu al-ḥadīd wa laysa al-‘aks kamā yuqāl, wa li-

hāḏā kānat ẖuyūṭuhu tustaẖdam fī aš-šanq fī ba‘ḍ al-‘uṣūr
422

 

Оскільки м’яка сила – це не лише мистецтво та етика (тобто “моральні норми”. – 

О. Б.) та громадянські закони, вона – це те, що перевищує (букв. “переливається 

через”) суму цих дій, і це дух, адже запах троянди може не знайти собі місця в її 

анатомії і при розкладанні (букв. “поверненні до”) на її компоненти. І цей духовний 

і нематеріальний надлишок має здатність переходити горизонти та межі, і він 

нікого не звільняєвід свого мирного та м’якого впливу, тому що шовк може 

зробити зарубку на залізі, а не навпаки, як кажуть, і саме через це його нитки в 

деякі періоди використовувалися для повішання. 

Порівнюючи м’яку силу та звичайну тверду силу шляхом заміни в прислів’ї 

іменника залізо на шовк
423

, автор вживає чимало епітетів, щоб підкреслити її 

нематеріальний, нечутливий характер (духовний, нематеріальний, який 

переходить горизонти та межі, і найголовніше, мирний). Проте коли автор 

намагається довести, що м’яка сила все ж таки становить різновид сили, він 

покликається на ефективність шовку як знаряддя руйнування та насильства, тобто 

потрапляє в сферу дії смислів, імплікованих первинним прислів’ям
424

.  

                                                 
422

 Стаття під назвою ‘Hadīd Miṣr wa Ḥarīruhā’ (“Залізо Єгипту та його шовк”), сайт al-Mašhad, 

2.03.2013 – http://www.masress.com/almashhad/184124[останнє звернення 15.04.2018]. 
423

 Метафорична проекція м’яка сила шовк має прозорий характер: м’яка сила м’яка 

тканина, контраст між цією метафорою та залізом посилюється завдяки застосуванню алітерації: 

ḥadīd (“залізо”) – ḥarīr (“шовк”). 
424

 Щодо понять імплікатури та експлікатури див. Grice 1989, Meibauer 2009, Carston 1988. 

http://www.masress.com/almashhad/184124
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Вище наведені приклади, які є типовими в нашому корпусі, їх можна 

порівняти з декількома іншими випадками, які в семантичному плані є дещо 

збідненими, пор.: 

Приклад 7 

rafa‘at wizārat al-iskān ši‘ār lā yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd fī muwājahat šarikāt taqsīm 

al-arāḍī allatī tabī‘ al-wahm li-l-muwāṭinīn min ẖilāl i‘lānāt kāḏiba li-bay‘ arāḍī ad-dawla 

bi-as‘ār 50 junayhan li-l-mitr fī al-mudun al-jadīda wa yaqa‘ ḍaḥiyatahā alāf al-muwāṭinīn 

al-busṭā’. al-wizāra qarrarat taṭbīq al-uslūb ḏātahu wa takṯīf ḥamalātahā al-i‘lāniya li-

taḥḏīr al-muwāṭinīn min at-ta‘āmul ma‘a šarikāt taqsīm al-arāḍī ḥayṯ tatawālī i‘lānāt 

hay’at al-mujtama‘āt al-‘imraniya bi-ṣuḥuf li-taḥḏīr al-muwāṭinīn min širā’ arāḍī fī al-

mudun al-jadīda
425

… 

Міністерство будівництва скористалося гаслом “лише залізо точить залізо”у 

протистоянні з компаніями з розподілу землі, які продають мрію громадянам через 

брехливі оголошення про продаж державної землі за ціною в 50 [єгипетських] 

фунтів за метр у нових містах, і тисячі пересічних громадян стають їхніми 

жертвами. Міністерство вирішило скористатися тим самим підходом і посилити 

свої рекламні кампанії для попередження громадян, щоб вони не мали справу з 

компаніями з розподілу землі, й тоді у пресі почали з’являтися оголошення 

організації житлових товариств, щоб попередити громадян не купувати землю в 

нових містах. 

Тут прислів’я використано для того, щоб обґрунтувати або ж лише 

риторично підкреслити випадок застосування підходу similia similibus: 

шахрайській інформаційній кампанії протиставили іншу інформаційну кампанію, 

щоб попередити громадян про шахрайство. В абзаці немає ні згадок про Силу, 

Владу або Насилля, ні натяків на якусь катастрофічно небезпечну ситуацію. Однак 

при цьому все ж таки є протистояння (уряд протистоїть нечесним компаніям). У 

його межах у тексті на перший план виведені Інструменти, які використовують 

                                                 
425

 Стаття al-IskānTarfa‘ Ši‘ār “lā yafullual-ḥadīdillā al- ḥadīd”, газета al-Waṭan, 8.06.2012 – 

http://www.masress.com/elwatan/13303[останнє звернення 15.04.2018]. 

http://www.masress.com/elwatan/13303
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обидві сторони. Ідеться про тактику, яку застосовує компанія, та тактику протидії, 

яку застосовує міністерство, які співвідносяться з елементами X і Y прислів’я. 

Приклад 7 відрізняється від попередніх (1 – 6) комунікативною метою. В 

останньому прикладі лише описується ситуація, натомість у прикладах 1 – 6 

відстоюється певна ідея, аргументація спрямовується на те, щоб мотивувати 

адресата підтримати цю дію
426

. Можемо зробити висновок, що в прикладі 7 

прагматичний фокус, характерний для вихідного прислів’я, приглушений.  

Силові методи, застосування яких виправдовує це прислів’я, можуть бути 

прямо протиставлені вербальним способам розв’язання суперечки (наприклад, 

перемовинам)
427

: 

Приклад 8 

niẓām yurīd al-baqā’ bi-kull al-wasā’il al-jahannamiya wa bi-tāli mā al-‘amal: hal 

tuwājihuhu bi-nafs al-asālīb wa akṯar ‘alā mabda’ lā yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd am 

tufāwiḍuhu
428

 

Режим хоче залишитися за допомогою всіх пекельних засобів, а відтак, що робити? 

Увійти в конфронтацію з ним із [застосуванням] тих самих методів або сильніших 

(букв. “більших”) відповідно до принципу лише залізо точить залізо
429

, або вести з 

ним [тобто режимом. – О.Б.] перемовини.  

 

4.3.4 Ідіома в контексті мовної гри  

 

Насамкінець пропонуємо розглянути незвичний випадок, який допомагає 

висвітлити певні семантичні характеристики аналізованого прислів’я, які в 

                                                 
426

 Про роль мотивації у прагматиці та зв'язок між смислом та іллокутивною силою див. Leech 

1983: 24 – 35. 
427

 Див. також приклад 1; протиставлення між “словом” та “ділом” видається універсалією 

політичного дискурсу, див. Яворська 2012: 224 – 237. 
428

 Саття al-Qāsim: Amrīkā Tuḥarriḍ an-Niẓāmas-Sūrī ‘alā Qatlaš-Ša‘b, газета al-Miṣriyūn, 

20.10.2012 – http://www.masress.com/almesryoon/148872 [останнє звернення 15.04.2018]. 
429

 Зверніть увага на дуже точний опис ключових компонентів семантики прислів’я. 
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загальному узусі не здаються настільки очевидними. Трансформовані версії 

прислів’я регулярно з’являються в мові арабських ЗМІ, для якої характерна 

стратегія мовної гри, що застосовується зокрема в заголовках, а це можна вважати 

ще одним свідченням популярності прислів’я. Механізми мовної гри по суті 

засновані на повторенні у скороченому вигляді того самого алгоритму, який читач 

застосовує під час декодування прислів’я в його первісній формі у тексті. Замість 

того, щоб співвідносити елементи прислів’я з іншими семантичними структурами, 

експліцитно репрезентованими деінде у тексті або імплікованими
430

, ключові 

елементи прислів’я (ḥadīd1 та ḥadīd2) лише заміщаються відповідними лексемами. 

Розглянемо декілька подібних прикладів:  

1) wa la yafullu al-i‘lām illā al-i‘lām – і ЗМІ точать лише ЗМІ
431

; 

2) la yafullu al-mu’āmara al-ḫabīṯa illā at-ta’āmur al-ḫallāq – лише креативна змова 

точить зловмисну змову
432

 ; 

3) la yafullu al-adib illā al-adib – лише літератор точить літератора
433

; 

4) la yafullu al-iḫwān illā an-nūr – лише Ан-Нур (Єгипетська релігійно-

консервативна партія. – О.Б.) точить Братів [-мусульман]
434

; 

5) lā yafullu an-niẓām illā an-niẓām al-anfa‘ minnuh – лише більш корисний 

(ефективний) режим точить режим
435

;  

                                                 
430

Див. Почепцов 2009: 392 – 430. 
431

Badārīn, B. Dā‘iš waAwwalSayyārafī al-Islāmwa la yafullu al-i‘lām illā al-i‘lām,сайт газети al-

Qudsal-‘Arabī, 31.03.2014 – http://www.alquds.co.uk/?p=149515, стаття доступна через кешовану 

версію за покликанням https://goo.gl/Yi92t4 [останнє звернення 16.04.2018]; цит. фраза також 

використана як назва замітки від 26.03.2013 на блозі єгипетського поета М. Хамді Ганема за 

покликанням – http://mhmdhmdy.blogspot.com/2013/03/blog-post_26.html [останнє звернення 

16.04.2018]. 
432

 Назва статті ar-Raẖāwī, Y., газета “al-Yawmas-Sābi‘”, 29.09.2013 –

https://www.masress.com/youm7/1273583 [останнє звернення 16.04.2018]. 
433

 Назва статті на сайті газети al-H̱abar –

http://www.elkhabar.com/ar/autres/makal/286987.html[останнє звернення 11.05.2014]. 
434

Ḥijāzī, S. al-Islāmiyūnyastaẖdimūnasliḥatal-jamā‘afī al-ḥašdli-t-ta’yīdad-dastūr:la yafullu al-iḫwān 

illā an-nūr, електронний портал al-Waṭan, 15.01.2014 –

http://www.elwatannews.com/news/details/396411[останнє звернення 16.04.2018]. 

http://www.alquds.co.uk/?p=149515
https://goo.gl/Yi92t4
http://mhmdhmdy.blogspot.com/2013/03/blog-post_26.html
https://www.masress.com/youm7/1273583
http://www.elkhabar.com/ar/autres/makal/286987.html
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6) lā yafullu al-jamā‘a al-ḫā’ina wa maḥẓūra ġayr ḥizb muḫliṣ li-waṭanihi – лише 

віддана батьківщині партія точить віроломну та заборонену громаду (йдеться про 

Братів-мусульман. – О. Б.)
436

; 

7) lā yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd, la yufallu an-niẓām illā fi-dimašq – лише залізо 

точить залізо, і лише в Дамаску [можна] підточити режим
437

. 

У трансформованій версії в обох частинах прислів’я лексема ḥadīd 

заміщається іншим іменником або навіть іменниковим словосполученням, при 

цьому незмінними залишаються синтаксична структура прислів’я та предикат. 

Стратегія мовної гри ще раз підкреслює нерівний статус правої та лівої частин 

прислів’я. Хоча і ліва, і права частини фразеологізму можуть бути значно 

розширені, як ми бачили в прикладі (7), однак права частина демонструє вищу 

структурну варіативність
438

. Відносно вища варіативність правої частини 

фразеологізму вказує на його більшу семантичну глибину. Саме в цій частині 

вводиться важлива нова інформація, і вона є прагматичним фокусом 

висловлювання. У всіх прикладах трансформацій, за винятком одного, Агенс 

виразно представлений як свідома істота. У всіх трансформованих випадках 

Пацієнс також представляє мислячу істоту. У пресупозиції зафіксоване розуміння 

наявності Протистояння між ними двома.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        
435

Elalfi, A. ‘Al-Ḥurriyali-l-BaṭlNabīl Šukrī’, Facebook Post, 14.11.2012 –

https://www.facebook.com/elbatalnabilshokry/posts/485687191453354 [останнє звернення 

16.04.2018]. 
436

Там само.  
437

https://www.facebook.com/hraaralgeashalhoor/posts/309625709129439[останнє звернення 

11.05.2014]. 
438

 Вона також може містити прислівникові обставини, як у випадку (8), які навряд чи можливі в 

лівій частині. Метою цього речення є закликати опозицію воювати за Дамаск, що є єдиним 

способом знищити режим Башшара Асада. 

https://www.facebook.com/elbatalnabilshokry/posts/485687191453354
https://www.facebook.com/hraaralgeashalhoor/posts/309625709129439
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4.3.5 Фреймово-семантичний аналіз  

 

Тексти, які містять це прислів’я, мають у своєму складі певну сукупність 

елементів, які можуть бути або експліцитно виражені з різним рівнем деталізації, 

або бути частиною пресупозиції: 

1) Серйозна проблема певного роду (P) – (часто: нависла загроза); 

2) Aгенс1, мисляча істота (A1) (наприклад, Брати-мусульмани, провокатори тощо) – 

цільова зона, на яку проектується елемент X (ḥadīd1) прислів’я;  

3) Aгенс2, ще одна мисляча істота (A2)
439

 – цільова зона, на яку проектується 

елемент Y (ḥadīd2) прислів’я; 

4) Дія, яку вчиняє A2 проти A1, що, як передбачається, повинна вплинути на 

розв’язання (усунення) P.  

A1 і P пов’язані між собою причиново-наслідковими відношеннями, а A1 і 

A2 – відношеннями подібності, при цьому вони протиставлені. В імплікатурі 

фрейму лежитьтакий сценарій: A2 має знищити A1, який, як вважається, є 

причиною P, і внаслідок цього P буде розв’язано. На особливу увагу заслуговує 

дія, здійснена A2 щодо A1. Хоча дієслово falla (“точити”) буквально можна 

витлумачити як позначення шкоди, завданої частині об’єкта (краю клинкової зброї 

або різного інструмента), однак цьому прислів’ю радше відповідає фрейм 

Руйнування, а не Завдання_шкоди. Як чітко видно із застосування прислів’я в 

тексті
440

, будь-яка дія, яку A2 вчинятиме щодо A1, призведе до знищення 

останнього або припинить його дію назавжди як причину проблеми
441

. Зручність 

застосування фрейму Руйнування в цьому випадку полягає в тому, що він 

припускає існування такого неядерного елемента, як Подія-контейнер (Containing 

                                                 
439

 Подеколи (приклад 1) на перший план замість Інструмента виходить Агенс. 
440

 Крім дескриптивних випадків (приклад 7), де звичайна прагматична сила прислів’я дещо 

послаблена. 
441

 Що швидше відповідає визначенню “негативно впливає на Пацієнса, внаслідок чого Пацієнс 

більше не існує”, яке співвідноситься з фреймом Руйнування (Destroying) а не визначенню 

“набуття неканонічного чи небажаного стану”, яким описується результат 

Завдання_шкоди (Damaging), див. FrameNet. 
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event)
442

, що відповідає змінній P у нашому описі семантичної структури текстів, 

які містять розглядане прислів’я. Останнє вживається з чіткою прагматичною 

метою: маркувати A2 щодо набору гаданих характеристик, які вважаються 

достатніми для ефективних дій проти A1: подібність з A1 і сила (A1 є таким самим 

сильним чи навіть сильнішим від A2). Останню властивість можна визначити як 

здатність застосовувати фізичну силу або насилля. Семантична структура 

сегментів тексту, які містять прислів’я, може охоплювати також інші неядерні 

елементи, наприклад, позначення конкретних дій і властивостей, які 

приписуються A1 і A2 і введення яких дозволяє деталізувати репрезентацію 

ситуації і таким чином надати аргументації більшої переконливості.  

У термінах FrameNet загальну семантичну структуру сегментів, які містять 

прислів’я, можна описати як накладення декількох фреймів. Зокрема, йдеться про 

такі фрейми: Вирішення_проблеми (Resolve_problem), Руйнування (Destroying) та 

Подібність (Similarity), як вони описані на FrameNet. Два останні об’єднуються в 

щось дуже подібне до фрейму Ворожого_зіткнення (Hostile_encounter)
443

. 

Подібність закодована вже в самій тавтологічній структурі прислів’я, і її не можна 

вилучити навіть у крайніх випадках, як це було при дескриптивному вживанні 

(приклад 7) та під час застосування стратегії мовної гри. Фрейм Руйнування, який, 

вважаємо, є істотним для більшості з розглянутих прикладів, пов’язаний з 

конкретною прагматичною метою та корелює із фреймом Вирішення_проблеми, 

що фігурує на задньому плані. Інші фрейми також можуть бути інкорпоровані в 

                                                 
442

 Див. опис елемента Подія-контейнер (ContainingEvent) фрейму Руйнування (Destroying) на 

FrameNet: “цей Ф[реймовий] Е[лемент] позначає подію, яка відбувається, або стан справ, який 

має місце у певний проміжок часу, який охоплює період, коли відбувається [основна] подія або 

[фіксується певний] стан справ, про які повідомляє ціль, частиною якої/якого вона/він (в обох 

випадках займеник позначає подію або стан справ – О. Б.) уважається (наголос наш. – О. Б.)”. 
443

 До ядерних елементів фрейму належать такі: дві Сторони, при цьому на першому плані 

перебуває Сторона_1, які зіткнулися “з приводу спірного Питання і/або для досягнення 

конкретної Цілі”, що, очевидно, відповідає семантиці розгляданих сегментів, які містять 

прислів’я, пор. опис фрейму Hostile_encounter на FrameNet. 
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семантичну структуру сегментів, які містять прислів’я, однак такі випадки є 

факультативними, і їхня функція обмежується підтвердженням ядерного фрейму. 

До двох таких випадків належать фрейм Азартної_гри та Безчестя (приклад 3), які 

посилюють фрейм Вирішення_проблеми. Фрейми пов’язані один з одним і 

утворюють зв’язану аргументативну структуру шляхом поєднання ядерних 

елементів у різних фреймах. Наприклад, ядерний елемент Проблема фрейму 

Вирішення_проблеми співвідноситься з Подією-контейнером фрейму Руйнування, 

Суб’єкт 1 і Суб’єкт 2 фрейму Подібність співвідносяться з Руйнівником 

(Destroyer) та Пацієнсом фрейму Руйнування та Сторона_1 (Side_1) і Сторона_2 

(Side_2) фрейму Вороже_зіткнення (Hostile_encounter). Зрештою Руйнівник, 

співвіднесений з елементом Сторона_1 фрейму Вороже_ зіткнення, а також з 

елементом Агенс фрейму Вирішення_проблеми
444

, на чому й завершується 

побудова аргументативної структури.  

Лінію аргументації в розгорнутому вигляді можна представити так. Там, де 

виникає велика проблема, там є сильна сторона, яка її спричиняє, цю сторону 

потрібно зруйнувати, щоб остаточно вирішити проблему. Ким би не була дружня 

сторона, яка захоче знищити кривдника, вона повинна дорівнювати йому за 

силою, щоб його зруйнувати і в результаті цього розв’язати проблему. У 

прагматичному плані цей аргумент використовується для того, щоб вказати на 

конкретну мислячу істоту чи увиразнити потребу в її швидкій появі або також 

вказати на особливі умови, необхідні для досягнення успіху
445

.  

 

4.4 Концепт IRĀDA(t) aš-ŠA‘B (“воля народу”) 

 

IRĀDA(t) aš-ŠA‘B (“воля народу”) виступає як один з визначальних концептів 

революційного дискурсу. Словосполучення irādat aš-ša‘b
446

 є по суті 

                                                 
444

 Що описується як “мисляча істота” (sentient), яка “знаходить вирішення або пояснення 

нерозв’язаної загадки або Проблеми”, див. FrameNet. 
445

 Див. трансформовані прислів’я, випадок (7). 
446

До номінацій, які представляють концепт, також належить al-irāda aš-ša‘biyya (“народна 
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трансформацією ключового спільного гасла Арабської весни (ši‘ār), яке єгипетські 

революціонери успадкували від своїх туніських попередників: aš-šaʻb yurīd isqāṭ 

an-niẓām(“народ хоче повалення режиму”). Це гасло зіграло настільки велику 

роль, що йому було присвячено спеціальну статтю як в арабській Вікіпедії, так і в 

семи інших національних Вікіпедіях
447

. В арабській Вікіпедії процитовано цілий 

список похідних гасел, що починаються словами aš-šaʻb yurīd (“народ хоче”). Цю 

фразу було використано як назву для серії телевізійних та радіопрограм, 

наприклад програми Тоні Халіфи (Ṭonī H̱alīfa) на єгипетському телеканалі al-

Qāhira wa an-Nās (“Каїр та люди”), яка виходила в ефір з серпня 2011 року, та 

радіопрограми на туніському радіо Шемс FM. Своєю силою це гасло, а пізніше і 

сам концепт ВОЛЯ НАРОДУ, багато в чому завдячують картинкам безпрецедентних 

масових демонстрацій на площі Тахрір в Каїрі та аналогічним подіям по всьому 

арабському світу, які в графічній формі продемонстрували одностайність та силу 

волі народу. Трансформація з непрямого перлокутивного акту, який становив 

непряму вимогу, в іменникове словосполучення знаменує собою формування 

концепту. Така структурна зміна збагатила семантику новоутвореного концепту за 

рахунок додавання набору культурних презумпцій, пов’язаних як з концептом 

НАРОД, так і з концептом ВОЛЯ, що відображає низка колокацій із цим 

словосполученням, яке засвідчене в різних контекстах революційного дискурсу, 

пор.: 

la-qad rawāt aš-šuhadā’ bu̱ḏūr al-irāda aš-ša‘biya, fa-namāt šajarat al-ḥurriya, wa aṣbaḥat 

‘asiyyat
an

 ‘alā al-iqtilā‘ aw al-iltifāf ‘alayhā aw muḥāwalāt al-ẖidā‘ bi-ġayrihā, fa-‘alaynā 

jamī‘an al-lā nastahīn bi-irādat šu‘ūbinā, wa an nanṣā‘ lahā, wa an nataḥarrak fi-iṭārihā, 

                                                                                                                                                                        

воля”), irāda(t) al-miṣriyīn (“воля єгиптян”), irāda(t) al-jamāhīr (“воля мас”) і al-irāda al-

jamāhīriyya (“масова воля”), словосполучення irāda(t) aṯ-̱ṯawra також з’являється в подібних 

контекстах. 
447

 Англ. версію див. на https://en.wikipedia.org/wiki/Ash-shab_yurid_isqat_an-nizam[останнє 

звернення 16.04.2018]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ash-shab_yurid_isqat_an-nizam
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wa al-lā yuḥāwil ayyu faṣīl mahmā i‘taqada fī-nafsihi al-qudra ‘alā mujābahat aš-šu‘ūb, 

an yasbaḥa ‘aks al-tayyār, wa li-yakun lahu ‘ibrat
an

 fī-man sabaqūhu
448

. 

мученики полили насіння народної волі, і виросло дерево свободи, і стало [воно] 

опиратися вириванню або обходу навколо нього, або спробам обману іншим [по 

відношенню] до нього (у літ. перекладі: обману шляхом підміни. – О.Б.), і ми усі не 

повинні легковажити волею наших народів і підкорятися їй, і рухатися в її рамках, і 

щоб не пробувала [якась] група, якою б не була її здатність, яку вона уважає, що в 

собі [має], протистояти народам, плисти проти течії, і хай буде урок для неї 

(групи. – О.Б.) у тих, хто їй передували.  

Концепт ВОЛЯ НАРОДУ зображується як автономна політична і соціальна 

влада, яка вимагає повного підкорення; вона така ж неуникна, як і природна сила 

водної течії (tayyār). Ніякий суб’єкт, навіть найсильніший, не може плисти проти 

течії. ВОЛЯ НАРОДУ також протиставлена фізичній силі та й перевершує її, пор.: 

inna irādat aš-ša‘b lā tuhzam wa hiya qādira ‘alā kasr irādat al-quwa allatī tumārisuhā 

sulaṭāt al-inqilāb
449

 

воля народу непереможна, і вона здатна розбити волю сили, яку реалізує влада 

перевороту.  

Хоча образність, яка асоціюється з концептом ВОЛЯ НАРОДУ і 

протиставляється фізичній силі, якою володіють інститути, вона все ж таки 

витлумачується в термінах фізичної сили як властивості дикої природи, а не 

людини, напр.:  

awḍaḥa inna al-qānūn ṣadara fī-waqt akkadat fīhi al-jamāhīr annahu la majāla li-kabḥ 

irādatihim wa annahu laysā bi-l-imkān al-intiqāṣ min ḥaqqihim fī-t-taẓāhur mahmā ṭāla 

                                                 
448

Badī‘, Muḥammad. Irādataš-Šu‘ūbṢāni‘atan-Nahḍa, сайт http://www.ikhwanwiki.com, 

15.12.2011 – http://bit.ly/1jx5892 [останнє звернення 16.04.2018]. 
449

Цей уривок взято зі статті, яка датується періодом після військового перевороту, що призвів 

до повалення президента М. Мурсі Ḥābīb: Irādataš-Ša‘blā Tuhzam.. waal-Ḥarākaṯ-Ṯawrī Qxadir 

‘alā Kasral-Inqilāb, газета aš-Ša‘bal-Jadīd, 27.01.2014 – 

http://linkis.com/www.elshaab.org/news/yQNiS [останнє звернення 16.04.2018]. 

http://bit.ly/1jx5892
http://linkis.com/www.elshaab.org/news/yQNiS


175 

 

al-waqt wa anna ayyu niẓām mahmā baliġat quwatuhu al-amniya wa al-qam‘iya lan 

yastaṭī‘ kabt irādat al-jamāhīr
450

 

[він] пояснив, що закон вийшов у час, коли маси підтвердили, що немає місця 

приборканнюїхньоїволі і що неможливо применшити їхнє право на демонстрацію, 

скільки б часу не пройшло (букв. “скільки б не тривав час”), і що будь-який режим, 

якою б великою не була (букв. “скільки б не досягла”) його безпекова і репресивна 

сила, не зможе подавити волю мас 

Дієслово kabaḥ (“стримувати, тримати в узді”)
451

, яке тут виступає в формі 

масдара, свідчить про те, що концепт ВОЛЯ [НАРОДУ] розуміється як норовиста 

тварина (наприклад, кінь). Дієслово kabat (“розгромлювати, подавляти, 

пригнічувати”), як правило, вживається з прямими додатками, що виражають 

сильні некеровані емоції, такі як злість (напр. kabata ġayẓahu fī jawfihi – букв. 

“притлумив злість усередині себе”
452

). Отже, такі метафори витлумачують ВОЛЮ 

людини як ірраціональну некеровану силу. Саме поєднання концепту ВОЛЯ, або 

краще сказати, множення його на інший концепт – НАРОД, який по суті репрезентує 

нескінченну множину, перетворює цю силу на нездоланну, непереборну.  

У єгипетському політичному дискурсі (як, мабуть, і в інших арабських 

політичних дискурсах) концепт ВЛАДА метафорично представлений як 

вертикальна структура (будівля), що є частковою реалізацією загальної 

концептуальної метафори ВЛАДА – це ВЕРХ, яка, ймовірно, має універсальний 

характер. Свідченням цього виступають високочастотні колокації цілої низки 

номінацій, які представляють концепт ВЛАДА з дієсловами qawwaḍ (“руйнувати, 

знищувати”), asqaṭ (“повалити”, як у вищезгаданому революційному гаслі), anša’ 

(“створювати, установлювати”, букв. “ставити”; напр. anša’ ḥizb
an

 – “створювати 

                                                 
450

Стаття Ḥurriyātal-Muḥāmīn: Qānūnat-TaẓāhurMuẖālifli-d-Dastūr[…], сайт Ṣadā al-Balad, 

3.04.2014 http://www.el-balad.com/884082 [останнє звернення 16.04.2018]. 
451

 Зверніть також увагу на поширену ідіому kabaḥ jamāh (букв. “тримати вуздечку [чого/кого-

небудь]”), що означає “стримувати”, “подавляти”, напр., чиюсь непокору чи порив, див. Wehr 

1976.  
452

 Там само.  

http://www.el-balad.com/884082
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партію”). Варто відзначити, що ВОЛЯНАРОДУ також з’являється в подібних 

контекстах, вказуючи на притаманну революційному дискурсу тенденцію 

витлумачувати цей концепт як (певного типу) ВЛАДУ, пор.: (1) Mursī: al-wāhimūna 

yurīduna al-inqiḍāḍ ‘alā ṯawrat yanā’ir wa taqwīḍ irādat aš-ša‘b (Мурсі: ті, хто 

помиляються (букв.“ті, хто уявляють”), хочуть накинутися на Січневу революцію і 

зруйнувати волю народу)
453

; (2) inna al-hadaf min hādihi al-ḥarb al-irhābiyya huwa 

kasr irādat aš-ša‘b alladī ṣaḥaba ṯiqqatahu min hā̱ḏā al-ra’īs (“мета цієї 

терористичної війни –розбити волю народу, який позбавив довіри (букв. забрав 

довіру від) цього президента”)
454

. У наступному прикладі ВОЛЯНАРОДУ навіть 

зображується як об’єкт, проти якого був спрямований переворот, адже її 

поставили на один рівень з офіційними державними інститутами і таким 

центральним для революційного дискурсу концептом, як NIẒĀM (“режим”), про 

який йшлося вище пор.:  

inna i‘lān taršīḥ as-sīsī li-r-ri’āsa kašafa bi-wuḍūḥ anna mā ḥadaṯa laysā faqat inqilāb ‘alā 

aš-šar‘iyya al-muntaẖaba wa inna-mā ayḍan inqilāb ‘alā al-irāda aš-ša‘biyya
455

. 

Оголошення про висування Сісі кандидатом на президентство продемонструвало з 

ясністю, що [те], що трапилося, не є тільки переворотом проти обраної законності, 

але також переворотом проти народної волі.  

Проте зв'язок між концептами ВОЛЯНАРОДУ та ВЛАДАвиявляється 

нетривалим, минущим. Після перевороту, проте не раніше ніж у 2014 році, 

ВОЛЯНАРОДУ раптом з [різновиду] ВЛАДИ перетворилася на об’єкт захисту з боку 

Армії, а, отже, на жертву/слабкий суб’єкт, пор.: 

                                                 
453

Заголовок газетної статті в газеті al-Miṣrī al-Yawm, 15.06.2013 – 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/221937# [останнє звернення 16.04.2018]. 
454

 ‘Isā, Ṣ. al-Ḥarbḍiddal-Irhāb […], газета al-Miṣrī al-Yawm 4.04.2014 – 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/422786 [останнє звернення 16.04.2018]. 
455

 Матеріал на сайті Bawwābatal-Qāhira – http://www.cairoportal.com/talk-show/25388 [останнє 

звернення 16.09.2015]. 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/221937
http://www.almasryalyoum.com/news/details/422786
http://www.cairoportal.com/talk-show/25388
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ḏakara maṣdar anna ‘abd al-fattāḥ as-sīsī … šaddada … ‘alā ḍarūrat waḍ‘ fī-l-i‘tibār inna 

ḥimayat irādat aš-ša‘b al-miṣrī hiya min al-muqaddasāt allatī taqūm bihā al-quwat al-

musallaha...
456

 

Джерело зазначило, що Абд аль-Фаттах ас-Сісі… підкреслив … необхідність 

урахування того, що захист волі єгипетського народу є [однією] із святинь 

(очевидно, у сенсі священних обов’язків. – О.Б.), які виконують збройні сили… 

Таку різку зміну значення та прагматичного наповнення концепту, на нашу 

думку, потрібно витлумачувати як один з ранніх симптомів колапсу революційного 

дискурсу або втрати ним позицій у медійному просторі на користь авторитарного 

дискурсу. Варто також відзначити, що останній упродовж цього перехідного етапу 

все ще продовжує використовувати елементи революційного наративу, вносячи 

корективи до їхньої семантики та інкорпоруючи їх в авторитарний наратив, що 

відбувається шляхом розміщення їх у семантично подібних слотах у фреймах, на 

яких ґрунтується авторитарний наратив. Отже, у вищенаведеному прикладі 

концепт ВОЛЯНАРОДУ був розміщений у фреймі АРМІЯ як ЗАХИСНИК НАРОДУ, який 

вже впродовж багатьох десятиліть актуальний в єгипетському політичному 

дискурсі. Ще один крок у цьому напрямі, і ВОЛЯНАРОДУ перетворюється з 

норовливої сили і грози диктаторів на аргумент, за допомогою якого легітимізують 

відновлений авторитарний режим: 

inna ta’yīd as-sīsī fi-l-intiẖābāt ar-ri’āsiyya wa at-taraššuḥ lahā huwa irāda ša‘biyya 

ẖālisa nātija ‘an mawāqif as-sīsī al-waṭaniyya allatī ẓaharat jaliyyan fi-ṯawrat yūniyū
457

 

Підтримка Сісі на президентських виборах і його висування [як] кандидата на них – 

це справжня (букв. “чиста”) народна воля, яка є результатом патріотичних позицій, 

[які займає] Сісі, які ясно проявились у [ході] червневої революції 

                                                 
456

 Стаття As-Sīsī: Ḥimayat Irādat aš-Ša‘b al-Miṣrī min al-Muqaddasāt (“ас-Сісі: Захист волі 

єгипетського народу [це одна] зі святинь”), сайт Miṣr-11, 09.02.2014 – http://www.masr11.com): 

http://www.masr11.news/article/68159 [останнє звернення 16.04.2018]. 
457

Стаття al-Aḥrārad-DastūeiyūnYaltaqūnMunassiqḤamlatas-Sīsī, портал Ṣadā al-Balad, 3.04.2014 –

http://www.el-balad.com/884728 [останнє звернення 16.04.2018]. 

http://www.masr11.com/
http://www.masr11.news/article/68159
http://www.el-balad.com/884728
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Як і концепт FULŪL, про який див. §4.6 нижче, концепт ВОЛЯНАРОДУ – це не 

тільки один з елементів революційного наративу, сценарій РЕВОЛЮЦІЇ вписується в 

саму структуру цього концепту в процесі розгортання революційного дискурсу 

(тема НАРОДУ як творця РЕВОЛЮЦІЇЇ та НАРОДУ, який стає ВЛАДОЮ). Різниця між 

концептами НАРОД і ВОЛЯНАРОДУ виявляється в масштабі та модальності 

приписуваних їм дій. ВОЛЯНАРОДУ виступає лише в контексті дій та подій, які 

узгоджуються з фреймом РЕВОЛЮЦІЯ, тобто по суті тими діями, які відповідають 

цілям революції (ahdāf aṯ-ṯawra) або вимогам революції (maṭālib aṯ-ṯawra). Отже, 

якщо концепт НАРОД в офіційному дискурсі може використовуватися для 

легітимізації будь-якого режиму, у межах революційного дискурсу концепт 

ВОЛЯНАРОДУ може використовуватися лише для легітимізації революційних дій. 

Концепт ВОЛЯНАРОДУ також розуміється як рушійна сила РЕВОЛЮЦІЇ. Крім того, 

концепт ВОЛЯНАРОДУ інтерпретується як певна природна, ба навіть дика сила, яку 

складно стримувати. Глибинна ідея того, що все може бути змінено раптово одним 

волінням, узгоджується з фреймом РЕВОЛЮЦІЯ як ЧУДО, описаний у Розділі 2. 

Концепт ВОЛЯНАРОДУ слід віднести до домену ВЛАДА, адже він побудований в 

такий спосіб, наче в його основу свідомо покладено класичне визначення 

феномену влади М. Вебера як “здатності людей або груп досягати своїх цілей 

попри спротив інших”
458

. У даному випадку інші – це формальна влада, тобто 

РЕЖИМ або Державанесправедливості, які володіють реальними, 

матеріалізованими, владними ресурсами, натомість ВОЛЯНАРОДУ має радше 

моральну природу. 

 

4.5 Концепт ŠABĀB (МОЛОДЬ): мрійники та улюблені сини Єгипту 

 

4.5.1 Творці РЕВОЛЮЦІЇ 

 

                                                 
458

 Пор. Kendall 2011: 252. 
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У дискурсі революції ŠABĀB(молодь) актуалізується поряд з іншими 

ключовими протагоністами революційного наративу, пор.:  

‘askar.. iẖwān.. fulūl.. šabāb aṯ-ṯawra, matā nufakkir jiddiyan fī jawhar al-‘adāla al-

intiqāliya? wa anna al-āẖar lan yaẖtafī ‘an al-wujūd?
459

 

Військові … Брати [-мусульмани]... молодь революції, коли ми будемо серйозно 

думати про сутність перехідної справедливості? І що “інший”не перестане існувати 

(букв. “не зникне з існування”)? 

Сурядний зв'язок між членами цього списку вказує на те, що ŠABĀB в 

уявленні мовця розміщений на тому ж самому таксономійному рівні у структурі 

єгипетського суспільства, що й Брати-мусульмани (релігійно-політична 

організація) і військові (потужна соціополітична інституція). Таке впорядкування 

може здатися дещо суперечливим з погляду суспільних наук. Проте в межах 

єгипетського політичного дискурсу воно виглядає цілком узгодженим і видається 

осмисленим з погляду всіх учасників подій, згаданих у цьому абзаці. 

Докладний розгляд колокацій з іменником šabāb, до аналізу якого 

повернемося пізніше, продемонстрував існування декількох ідей та культурно-

специфічних уявлень, які асоціюються з цим концептом, зокрема й деяких 

прихованих соціальних категорій, що виводять цей концепт за межі поняття, 

денотат якого обмежується певною віковою групою. Саме цей семантичний 

надлишок, який нашаровується на очевидну семантику віку, впливає як на 

ідентичність тих, хто описує себе як частину (єгипетської) молоді, так і на 

сприйняття цієї групи суспільством у цілому в різних контекстах, у тому числі під 

час Січневої революції
460

. 

Кількісні дані щодо єгипетського революційного дискурсу засвідчують 

салієнтність концепту ŠABĀB як його ключового маркера. Словосполучення šabāb 

                                                 
459

 Стаття Aḥmad Māhir. Hal min al-Mumkin an Naṯiq fī al-Iẖwān Marratan Uẖrā (“Чи можемо 

повірити Братам [мусульманам] ще раз?”), сайт www.masralarabia.com, 6.01.2015 – 

http://goo.gl/E7o5sA [останнє звернення 16.04.2018]. 
460

Пор. Szanto2016. 

http://goo.gl/E7o5sA
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aṯ-ṯawra (“молодь революції”) дало 314 тис. результатів
461

, словосполучення з 

переставленими тими самими складниками (“революція молоді”) також частотне, 

хоча і менш вживане. Невизначена форма ṯawrat šabāb дала 25, 6 тис. результатів 

за пошуком у Google, натомість означена форма – ṯawrat aš-šabāb – 30, 1 тис. 

результатів, а ṯawrat šabāb 25 yanā’ir (“молодіжна революція 25 січня”) – 8, 34 тис. 

результатів. Той факт, що іменники šabāb і ṯawra в революційному дискурсі 

можуть легко поєднуватися з генітивною конструкцією, яка розгортається як 

справа наліво, так і зліва направо, вказує на здатність цих двох концептів 

функціонувати для взаємного визначення. Інші категорії віку та статті в подібних 

контекстах мають значно нижчий рейтинг, а саме: словосполучення rijāl aṯ-ṯawra 

(“мужі/чоловіки/діячі революції”) дало 6, 48 тис. результатів і лише 691 результат 

за період між 25 січня 2011 року та 3 липня 2013 року
462

, у той час як 

словосполучення nisā’aṯ-ṯawra (“жінки революції”) нарахувало лише 564 

результати.  

Ціла низка політичних організацій, які зробили помітний внесок до 

революції або сформувалися вже в контексті постреволюційної політичної 

боротьби, мають молоде обличчя, а членів і прихильників таких організацій, як 

правило, позначають як šabāb (“молодь, молоді люди”), а не як членів, наприклад, 

šabāb ḥarakat imsak fulūl(“молодь руху “Злови fulūl”
463

). Деякі з груп, які 

ідентифікували себе як молодіжні, навіть сформували спільну парасолькову 

організацію під назвою Коаліція революційної молоді (i’tilāf šabāb aṯ-ṯawra)
464

, яка 

                                                 
461

 Усі процитовані в цьому абзаці кількісні показники датовані 5.08.2015. 
462

 Тобто в період між початком революції та поваленням “революційного” президента 

Мухаммада Мурсі – коли революліційний дискурс домінував у публічній дискусії (в тому числі 

медійній). 
463

fulūl – залишки старого режиму, вороги революції, дет. про походження лексеми див. §4.6.1. 
464

 На сторінці в арабській Вікіпедії перераховано вісім організацій-членів, які описано або як 

молодіжні рухи, або як šabāb (“молодь”) певної партії чи групи, див. статтю i’tilāf šabāb aṯ-ṯawra 

на сторінці ar.wikipedia.org 
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була розпущена в 2012 році, коли єгиптяни обрали свого першого 

постреволюційного президента.  

Молоді люди та різні молодіжні організації претендують на провідну роль у 

подіях Січневої революції, і суспільна думка підтримує їх у подібних претензіях, 

пор: 

wa šaddadat al-ḥaraka fī da‘watihā ‘alā annahum lan yatrakū majāl
an

 li-rijāl mubārak an 

yasta‘īdū miṣr marrat
an

 ṯāniya mu’akkid
an

 anna aš-šabāb allaḏī ṣana‘ aṯ-ṯawra huwa man 

sa-yaḥmī aṯ-ṯawra wa yukammiluhā
465

 

І в своєму заклику рух підкреслив, що вони не залишать місця людям 

(букв.“чоловікам”) Мубакара, щоб ще раз повернути [собі] Єгипет, запевнивши, що 

молодь, яка зробила революцію,буде тими, хто захистить революцію та завершить її.  

Варто відзначити, як опозиція між старим режимом і революцією тут 

позначається за допомогою двох протиставлених лексем із значенням стать/вік – 

чоловіки та молодь. Однак навряд чи ця пара слів була спеціально вжита у функції 

тропа для посилення контрасту, вона радше відображає інший базовий погляд на 

соціальні ролі двох гендерних/вікових груп, які ми розглянемо нижче.  

ŠABĀB (МОЛОДЬ) не лише прославляється за їхню роль у революції, однак їх 

також звинувачують у її поразці. Див.: 

la-qad addā ḍayq al-ufuq al-fikrī li-l-qāda al-maydāniyīn al-bārizīn li-ṯawrat 25 yanāyir 

2011 min aš-šabāb ilā natā’ij ma’sāwiyya ḥaqqan…
466

 

Вузькість ментальних горизонтів видатних польових командирів революції 25 січня 

2011 року з [числа] молоді призвела до справді трагічних результатів … 

                                                 
465

Стаття під назвою Jum‘at al-‘Azl aš-Ša‘bī Da‘wa li-Tamzīq Lāfitāt al-Fulūl dūna Muẓāharāt fī 

Mayādīn (“П’ятниця народної ізоляції”– заклик розривати плакати FULŪL [йдеться про 

кандидатів на виборах, пов’язаних зі старим режимом]без демонстрацій на площах”), газета al-

Yawmas-Sābi‘, 18.05.2012 –https://goo.gl/F4qXdS [останнє звернення 16.04.2018]; лексема al-

ḥaraka (“рух” означ. форма) тут відсилає до словосполучення ḥarakat imsak fulūl (рух “Злови 

Fulūl”), який також описувався як “молодіжний рух”. 
466

‘Īsā, Muḥammad ‘Abd aš-Šafī‘.Hayya’ Nuḥākim ‘an-Niẓām al-Maẖlū‘ (“Нумо судити скинутий 

режим”), газета al-Ahrām, 26.08.2014 – http://www.ahram.org.eg/NewsQ/318479.aspx[останнє 

звернення 16.04.2018]. 

https://goo.gl/F4qXdS
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/318479.aspx
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Хоча єгиптяни, загалом араби, вважають, що саме ŠABĀB (МОЛОДЬ) була 

основним протагоністом революції як в позитивному, так і негативному аспектах, 

лише тому, що вони її зробили, або, як сформулював більш обережний місцевий 

спостерігач, запустили (triggered)
467

, така думка вже не здаватиметься настільки 

очевидною, якщо порівняти ситуацію в Єгипті з аналогічними випадками. 

Наприклад, у двох українських революціях 2004 і 2013 – 2014 рр. групи людей 

молодшого віку зіграли істотну роль як у тому, щоб дати поштовх протестному 

руху, так і в тому, щоб і надалі його підтримувати. Однак у дискурсі обох 

українських революцій окремо не визначена роль жодної конкретної вікової 

групи. Крім того, жодна конкретна група, яка брала участь у протестах, не 

заявляла про те, що вона виступає від імені або складається з осіб певного 

віку/статті, за винятком 39-ї жіночої сотні в самообороні Майдану
468

. 

Парадоксальне й те, що на молодий вік українських протестувальників звернула 

увагу російська пропаганда, яка зневажливо сформулювала це так: “там лише 

діти”. Це формулювання засвідчене в перших репортажах у ЗМІ і мало на меті 

дискредитувати українську революцію
469

.  

У різних суспільствах панують різні уявлення про свою власну структуру. 

Деякі ж подібні елементи можуть мати різне значення, якщо дивитися на них 

зсередини конкретної культури або мовної спільноти. На відміну від коротко 

схарактеризованої вище ситуації в Україні, не лише в контекстах, пов’язаних з 

Революцією, але також у низці інших ситуацій в арабських суспільствах 

                                                 
467

 Див. ElBaradei 2011 – англомовний виступ М. аль-Барадаї, який, описуючи революцію, 

сказав, що вона була triggered by the youth (букв.“спущена з курка молоддю”). 
468

Див. статтю 39 жіноча сотня самооборони Майдану на ресурсі uk.wikipedia.org [останнє 

звернення 16.04.2018]. 
469

 Автор вдячний Г. М. Яворській за звернення уваги на таке характерне вживання риторики, яка 

апелює до віку, в російській антимайданній пропаганді в 2013 – на поч. 2014 рр.; від цієї тактики 

зображення українських протестувальників як дітей невдовзі відмовилися, очевидно, з огляду на 

її неефективність, і російські ЗМІ почали називати українських протестувальників нацистами і 

фашистами.  
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ŠABĀBвиділяється як окрема та самосвідома група. У подібних контекстах у 

сучасних європейських мовах аналогічна категорія, наскільки нам відомо, окремо 

не виділяється
470

. Наприклад, величезна кількість найрізноманітніших організацій 

у Єгипті кваліфікує себе як молодіжні: ḥarakāt šabābiyya (“молодіжні рухи”), 

munaẓẓamāt šabābiyya (“молодіжні організації”), hay’āt šabābiyya (“молодіжні 

органи”), marākiz šabābiyya (“молодіжні центри”)
471

, Міністерство молоді (та 

спорту)
472

 і, починаючи з 2005 року, навіть політична партія – Партія єгипетської 

молоді (ḥizb šabāb miṣr)
473

. Концепт ŠABĀB можна зустріти в численних 

контекстах, де в європейських мовах вікові маркери, мабуть, не були б 

релевантними. Зокрема, ця лексема часто поєднується з топонімами, наприклад 

šabāb būr sa‘īd (“молодь Порт-Саїда”), або назвами колективів людей різних за 

кількісним складом та статусом, як-от урядові заклади, навіть структурні 

підрозділи в межах таких закладів. Особливу увагу привертає те, що МОЛОДЬ як 

складник таких утворень описується як така, що має принаймні мінімальну 

автономію в межах соціального інституту, до складу якого вона входить. Але для 

того, щоб її голос почули, потрібно, щоб представник влади дав їй можливість 

говорити, напр.: kamā nāqaš wazīr aṯ-ṯaqāfa al-mašrū‘āt al-ẖāṣṣa bi-l-majlis al-a‘lā li-

ṯ-ṯaqāfa al-muqaddama min šabābal-majlis wa ‘aqqab ‘alayhā (“міністр культури 

                                                 
470

 Тут вжито прикметник сучасний, оскільки в діахронії ситуація в цьому плані може значно 

відрізнятися, проте обговорення таких випадків і будь-які наслідки такого обговорення виходять 

далеко за межі та завдання цього дослідження. 
471

 Цікаво відзначити, що з цих чотирьох категорій найчастіше згадується в мережі marākiz 

(“центри”) – 11, 4 тис. результатів під час пошуку в Google станом на 12.08.2015; на другому 

місці ḥarakāt (“рухи” ) – 3, 71 тис. результатів, натомість munaẓẓamāt (“організації”) дало 981, а 

hay’āt (“органи”) – 279 результатів.  
472

 Див. офіційну вебсторінку міністерства: youth.gov.eg  
473

 Хоча на початку партія подавала себе як опозиційна, проте зараз вона перетворилася на 

проурядову і публікує улесливі матеріали про президента Сісі у своїй офіційній 

газеті/вебсторінці Šabāb Miṣr (“Молодь Єгипту”), наприклад “Секрет генія Абд-аль-Фаттаха ас-

Сісі” (sirr ‘abqariyat ‘abd al-fattāḥ as-sīsī), сайт партії Šabāb Miṣr, 4.08.2015 – 

http://www.shbabmisr.com/t~114332[останнє звернення 17.04.2018]. 

http://www.shbabmisr.com/t~114332
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також обговорив проекти, пов’язані з Верховною радою культури, подані молоддю 

ради, та прокоментував їх”)
474

.  

Словосполучення šabāb al-wizāra (“молодь міністерства”) за пошуком в 

Google дало 1, 18 тис. результатів станом на 20.06.2015
475

. Пошук подібних 

контекстів для українських еквівалентів дав 10 результатів, які, за винятком двох, 

можна відкинути як непридатні з різних причин (повтори, тексти автоматичного 

перекладу тощо). Зі 167 результатів для російського еквівалента більшість також 

можна не брати до уваги (здебільшого колокації виникають на стику сусідніх, 

однак різних синтаксичних одиниць), натомість обмежена кількість на перший 

погляд вдалих відповідників представляє непитомий, тобто периферійний, 

російський узус (один приклад походить з Киргизстану, один – з автономного 

регіону Північного Кавказу)
476

. У народних уявленнях категорія віку відіграє дуже 

                                                 
474

 Новинне повідомлення під заголовком an-Nabawī Yuṭālib Šabāb al-Wizāra bi-Qawā‘id Bayānāt 

wa bi-Dirāsa Mustafīḍa li-Mašrū‘ātihim(“Набаві вимагає від молоді міністерства [виконання] 

правил представлення даних і ретельного аналізу своїх проектів”), газета al-Yawm as-Sābi‘, 

1.04.2015 – http://goo.gl/6wUumQ[останнє звернення 17.04.2018]; у тексті перелічено низку 

інших структурних підрозділів і відділів міністерства, і в складі кожного з них окремо виділено 

молодь, наприклад, šabāb jihāz at-tansīq al-ḥaḍārī (“молодь апарату цивілізаційної координації”), 

šabāb al-markaz al-qawmī li-t-tarjama (“молодь Національного центру перекладів”), šabāb al-

hay’a al-‘āmma li-l-quṣūr (“молодь Генерального управління палацами”) тощо.  
475

 Вік навряд чи можна розглядати як релевантну ознаку для виконання офіційних обов’язків 

працівниками міністерств і відомств, і тому не викликає здивування те, що тематика новини, у 

яких пошук за Google знайшов словосполучення šabāb al-wizāra, не стосується питань поточної 

діяльності цих органів: у цих текстах переважно йдеться про якусь наділену владою особу, яка 

звертається до молоді, щоб продемонструвати батьківську турботу чи особливу увагу до неї 

(напр., міністр зустрічається з молоддю свого міністерства, щоб призначити деяких з них своїми 

помічниками, або інший міністр вживає заходів, “щоб вони могли отримати досвід лідерства в 

майбутньому” (li-iksābihim ẖibra qiyādiyya fī al-mustaqbal) – див. новинне повідомлення, портал 

Ṣadā al-Balad, 27.07.2014 –http://www.el-balad.com/1020002[останнє звернення 17.04.2018]. 
476

 Все ж таки молодь поєднується з декількома колективними іменниками в європейських 

мовах – у російській, наприклад, пошук аналогічного словосполучення молодежь завода 

(“молодь заводу”) дав 2, 53 тис. результатів, а словосполучення рос. молодежь театра (“молодь 

театру”) дало ще більше – цілих 3, 11тис. результатів, в українській, відповідно, молодь заводу – 

165 результатів, молодь театру – 510 результатів; словосполучення factory youth 

(англ.“заводська молодь”)також виявилося актуальним для англійської мови (22, 8 тис. 

http://goo.gl/6wUumQ
http://www.el-balad.com/1020002
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важливу роль у структуруванні різних установ та інститутів переважно через те, 

що великі колективи людей в арабській мові концептуалізуються як сім’ї
477

. 

Розгляньмо, наприклад, таке стандартне вживання, як abnā’ al-madīna/al-balad і 

под. (мешканці міста, країни тощо, букв. “сини міста, країни”), usrat al-barnāmaj 

(букв. “сім’я програми”, тобто колектив програми, стандартний термін мови 

арабського телебачення). 

Підсумовуючи, можна сказати, що ту виняткову роль, яку в Січневій 

революції було приписано єгипетським суспільством саме МОЛОДІ, складно 

пояснити лише демографічними чинниками, і в жодному разі її не можна віднести 

на рахунок відносно більшої активності єгипетської молоді порівняно до ситуацій 

в інших країнах. Це радше має стосунок до соціальної семіотики та 

функціонування концептів, пов’язаних із тлумаченням віку, які відіграють велику 

роль у структуруванні соціального простору в (єгипетській) арабській культурі
478

. 

У подальшому детальніше обґрунтуємо цю загальну ідею.  

 

4.5.2 МОЛОДЬ, РЕВОЛЮЦІЯ та владні відносини  

 

У революційному дискурсі МОЛОДЬ часто зображується як єдиний 

легітимний суб’єкт, який може претендувати на владу після завершення 

революції. Нижче наводимо текст, у якому проілюстровано такі погляди: 
                                                                                                                                                                        

результатів після виключення лексеми zone“зона” з пошуку, оскільки словосполучення factory 

youth zone“молодіжна зона заводу” відзначається значною частотністю, при цьому деякі інші 

результати пошуку можуть бути відкинуті як нерелевантні з інших причин). 
477

 Ми не хочемо сказати, що метафори спорідненості не застосовується щодо різних типів 

колективів людей в інших мовах; проте видається, що в арабській мові концептуальній метафорі 

ГРУПА –це СІМ’Я надається перевага, якщо не виняткове значення в формуванні самого поняття 

колективу людей.  
478

 Ми повністю усвідомлюємо, що в інших країнах Арабської весни молоді також було 

приписано подібну роль, а лексема šabāb (“молодь”) демонструє таку саму здатність 

сполучатися з термінами, які позначають різні форми колективів людей, в інших національних 

варіантах арабської мови, проте у межах цієї праці з міркувань забезпечення максимальної 

однорідності даних ми обмежилися розглядом саме єгипетського матеріалу. 
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hāḏā laysa taḥrīḍ wa lākin ḥuqūq lā budda an ya‘lam bihā kull man šārak fī aṯ-ṯawra al-

miṣriya al-‘aẓīma wa lā tantaẓirū min allaḏīna yajlisūn fī ġuraf at-takyīf at-taġyīr bi-ma‘nā 

annahu yajib ‘alā šabāb aṯ-ṯawra fī miṣr an yaqūmū bi-ilġā’ jamī‘ al-ittifāqiyāt ma‘a man 

hum fī as-sulṭa al-ān, hā’ulā’ ba‘d aṯ-ṯawra laysa lahum sulṭa wa innamā as-sulṭa al-ān 

hiya min ḥaqq šabāb aṯ-ṯawra as-sulṭa al-ān min ḥaqq aṯ-ṯawra
479

 

Це не підбурювання, а права, про які повинні знати всі, хто брав участь у великій 

єгипетській революції, і не очікуйте від тих, хто сидить в офісах з кондиціонерами, 

змін, що означає, що революційна молодь Єгипту повинна здійснити скасування 

всіх домовленостей з [тими], хто зараз при владі, [адже] ті після революції не мають 

влади, але влада тепер по праву [належить] молоді революції, влада тепер по праву 

[належить] революції. 

Автор тексту описує себе як революціонера у вигнанні, метою якого є не 

“диктувати свій погляд” [сучасним] революціонерам, а лише допомогти їм 

усвідомити те, що саме вони уповноважені робити [політичні] зміни,і в цьому 

вони мають переваги в порівняннні до інших єгиптян: 

…wa mā a‘nīh li-šabāb aṯ-ṯawra huwa antum aṣḥāb al-ḥaqq bi-t-taġyīr wa antum aṣḥāb al-

faḍl ‘alā al-miṣriyīn wa min ḥaqqikum an taqūmū antum bi-t-taġyīr wa laysā man 

yajlisūna fī ġuraf at-takyīf
480

. 

…і ось, що я маю на увазі [сказати] молоді революції: ви є тими, хто має право 

змінювати, і ви є тими, у яких є заслуга перед єгиптянами,
481

 і ваше право здійснити 

зміну, а не тих, хто сидить в офісах з кондиціонерами.  

                                                 
479

Матеріал ‘Abd ar-Raḥmān, R. Risāla ilā Šabāb aṯ-Ṯawra fī Miṣr (“Послання молоді революції в 

Єгипті”), опубліковано 10.09.2011 на ісламістському вебресурсі Ahl al-Qur’ān –

http://www.ahlalquran.com/arabic/show_article.php?main_id=8609 [станом на 17.04.2018 вебресурс 

недоступний]. 
480

 Там само. 
481

 faḍl (“заслуга, чеснота”) у цьому контексті дещо складно перекласти, найближчим 

українським еквівалентом фрази huwa ṣāḥib al-faḍl fī šay (букв.“він є власником заслуги в 

чомусь”), мабуть, є “йому слід віддати належне за щось”, йдеться про те, що коли певна особа 

зробила щось цінне, то інші люди тепер будуть у боргу перед цієї людиною.  

http://www.ahlalquran.com/arabic/show_article.php?main_id=8609
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Очевидно, що автора взагалі не цікавить, як молоді люди повинні 

перетворити притаманні їмчесноти (faḍl) у щоденну реальність.Видається, що на 

думку автора, вже самий факт здійснення такої незвичної послуги для Єгипту, як 

РЕВОЛЮЦІЯ, відразу надає МОЛОДІ владні повноваження ніби за допомогою якоїсь 

магічної сили. Тут спостерігаємо ще один приклад прояву фрейму РЕВОЛЮЦІЯ як 

ЧУДО, який обговорено в §2.1. Разом із тим, починаючи свій виступ з фрази hāḏā 

laysa taḥrīḍ (це не підбурювання), автор демонструє цілком реалістичну оцінку 

того, до якого типу комунікативних актів
482

 його заклик міг би бути віднесений 

потенційними опонентами. 

Щодо реальної здатності утримувати владу та робити внесок в політичні 

зміни варто зазначити, що ніхто з ŠABĀB aṯ-T ̱AWRA (“революційної МОЛОДІ”) ніколи 

не піднявся так високо сходами влади після Січневої революції, як Мухаммад аль-

Барадаї, який мав шанси зайняти пост президента після падіння Х. Мубарака та 

який отримав посаду віце-президента після перевороту проти президента 

Мухаммада Мурсі. Проте Барадаї ніколи не заявляв жодних претензій на 

належність до T ̱UWAR (“революціонерів”), і ніхто йому такої ролі не приписував
483

. 

У революційному наративі є чітко визначений набір протагоністів, владні 

відносини між якими витлумачуються не на базі фактичної політичної реальності, 

а на підставі заслуг, які наратив приписує ним, і які бути здобуті ними під час 

повстання 25 січня. У межах цього наративу саме ŠABĀB користуються високим 

моральним авторитетом, на відміну від лібералів або тих, кому формально 

належить влада. Ліберали взагалі не займають окремої позиції серед протагоністів 

революційного наративу.  

                                                 
482

 Пор. Kurzon D.,1998. 
483

Попри те, щоБарадаїбув одним із засновників Національної асоціації за зміни (al-jam‘īya al-

waṭaniya li-t-taġyīr), загальнонаціональної парасолькової структури, яка активно просувала ідею 

демократичних перетворень після повалення режиму Мубарака. 
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4.5.3 Молодіжна революція проти старого режиму 

 

Постійне зображення революціонерів як молодих чоловіків наводить на 

думку, що на противагу ним ворогів революції можна описувати як старих людей. 

І справді, застосування метафори віку для протиставлення старого режиму і 

революції дає плідні результати, коли йдеться про обговорення Арабської весни в 

англомовнійекспертній дискурсі та міжнародних ЗМІ, пор.:  

І нарешті, перед будь-яким новим народним демократичним режимом постане 

надскладне завдання забезпечити соціальну справедливість та швидке економічне 

зростання, що є необхідним для надання гарних робочих місць, достойного житла, 

якісної освіти, такої необхідної інфраструктури та рівних можливостей. Саме ці 

речі старий режим не зміг забезпечити, і їхня відсутність дала поштовх революції 

молоді, яка охопила регіон. (…) Протягом декількох десятиліть після 1960-х 

склеротичні авторитарні режими контролювали всі арабські країни, за (частковим) 

винятком Лівану та Кувейту
484

. 

Однак наявність лише двох випадків використання найближчого арабського 

еквівалента слова склеротичний в єгипетських джерелах, пов’язаних з Січневою 

революцією, які ми змогли знайти, свідчить про те, що метафора віку людини для 

опису невдач старого режиму в революційному дискурсі не застосовується. Навіть 

якщо деякі автори і вирішують її використати, їм видається, що лише її 

недостатньо, і вони відчувають потребу додати для її посилення інші метафоричні 

засоби, наприклад, метафори, побудовані на основі реалій фізичного світу, пор.: 

(1) an-niẓām al-mutaṣallib al-mutajammid ar-rāfiḍ li-t-taġyīr wa at-taṭwīr 

(“склеротичний, замерзлий режим, який відмовлявся від змін і розвитку”)
485

; 

                                                 
484

 Khalidi 2011. 
485

 Стаття al-Mahdī, ‘Imād. Tasā’ulāt al-Laḥẓa ar-Rāhina (“Завдання поточного моменту”), al-

Ahrām, 17.04.2013; кешовану версію статті можна було знайти за адресою http://goo.gl/9Qy9js 

[останнє звернення 19.05.2017]. 

http://goo.gl/9Qy9js
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(2) an-niẓām al-mutaṣallib ḏāt al-‘aqliyya al-mutaḥajjira (“склеротичний режим, який 

мав скам’янілу ментальність”)
486

. Ейджизм (дискримінація людей похилого віку), 

звичайно, не належить до пороків Близького Сходу, де похилий вік людини 

користується повагою, і аргумент про те, що Х. Мубарак або старий режим взагалі 

повинні піти лише тому, що це група старих людей, які втратили контакт із 

сучасним світом, навряд чи спрацьовує в арабській аудиторії в цілому. Отже, сама 

по собі молодість революціонерів не сприймається як конкурентна перевага.  

 

4.5.4 МОЛОДЬ і ґендер  

 

Хоча іменник šabāb може позначати як вік індивіда, так і період життя 

(наприклад, fī ayām šabābihi – “у дні його молодості”), водночас він функціонує як 

збірний іменник із значенням “молодь” або як форма множини від іменника ч. р. 

šābb (“молода людина, хлопець”)
487

. Видається, що останній граматичний нюанс 

відіграє важливу роль у семантичній структурі концепту, як ми побачимо пізніше. 

До одиночного члена класу, який описують іменником šabāb, застосовують 

позначення šābb, іншими словами обидві форми, і šābb, і šabāb, є лексемами, які 

представляють один і той самий концепт. В авторитетному сучасному словнику 

арабської мови
488

šabāb описується як період життя min sinn al-bulūġ ilā aṯ-ṯalāṯīn 

taqrīban (“з віку повноліття до приблизно тридцяти”); у ньому також згадується 

метафоричне значення awwal aš-šay’ (букв. “перша [частина від] речі”, тобто 

початок чогось). Хоча існує також і жіноча форма šābba (“дівчина, молода 

жінка”), у реальному узусі в комбінації з прикметником ж. р. miṣriyya (єгипетська) 

                                                 
486

 Коментар датований 23.10.2010 і стосується статті ‘Amr az-Zanṭ. al-Ḥukūma aḏ-Ḏakiya wa al-

Qiyāda al-Ġabiya (“Розумний уряд і дурне керівництво”), сайт газети al-Miṣrī al-Yawm – 

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=274392 [останнє звернення 17.04.2018]. 
487

 Остання форма є особливо типовою для арабського просторіччя, натомість в літературній 

арабській мові вживається інша форма множини – šubbān.  
488

 al-Munjid: 371. 

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=274392
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її синонім fatā(t) зустрічається набагато частіше (58, 9 тис. порівняно до 6, 67 тис. 

результатів
489

), другим за частотністю синонімом є bint (“донька, дівчина”, 33, 9 

тис. результатів), для кількісних показників щодо форм множини спостерігаємо 

такий рейтинг: banāt miṣriyyāt – 7, 57 тис. результатів, fatayāt miṣriyyāt – 2, 49 тис. 

результатів, šābbāt miṣriyyāt – 1, 73 тис. результатів
490

. Для лексики, що 

вживається на позначення молодих громадян Єгипту чоловічої статі (у множині та 

однині), характерний протилежний розподіл частотності кореневих морфем, 

причому вживання лексеми ч. р. fatā
n
(“хлопець”) парної до ж. р. fatā(t) за даними 

пошукової системи Google (дані на 04.10.2017 р.) становить менше 4% у 

порівнянні з šābb у визначеній формі і 0,4% в невизначеній. Похідні від 

кореня√š𝑏𝑏попри формальну граматику в реальному вжитку, а відтак і в 

свідомості мовця, здебільшого пов’язані з референтами чоловічої статі.  

Лексема šabāb охоплює як молодих чоловіків, так і молодь загалом, так само 

як до початку феміністичної критики мови слово men у традиційному 

англійському використанні позначало множину як для чоловіків, так і для людей 

взагалі. В обговоренні молодих жінок як соціальної категорії в сучасній 

єгипетській арабській мові вибір лексеми вказує на тенденцію до іконічного 

підкреслення відмінностей двох груп за статтю. Отже, коли обговорюють молодих 

жінок як колектив або множину, їх не розуміють як підкатегорію МОЛОДІ, а радше 

як окремий концепт
491

. Наскільки можна судити, ці висновки про реальну 

дистрибуцію лексем у дискурсі також підкріплюються візуальним 

                                                 
489

 У цьому абзаці використовуємо дані з пошуку в Google, датованому від 28.10.2015, 

проведеному на єгипетських вебресурсах для різних версій еквівалента словосполучення 

“єгипетські дівчина/дівчата”; повторний пошук, здійснений 3.10.2017, виявив значне збільшення 

кількості результатів при збереженні практично того самого співвідношення показників 

частотності.  
490

 Екзотичні форми множини, які також зазначено в словнику, – šawābb і šabā’ib – під час 

пошуку в Google не дали результатів.  
491

 У термінах структуралізму в парі молоді жінки –молоді чоловіки перша категорія є 

маркованою, а остання – немаркованою, натомість МОЛОДЬ представляє нейтральну позицію.  
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представленням: пошук у Google Images для лексеми šabāb дав близько 450 

одиниць, і лише на 6 з них було зображено жінок
492

. Підсумовуючи можна 

сказати, що прототипом ŠABĀB (МОЛОДЬ) в арабській мові є група молодих 

чоловіків
493

. 

 

4.5.5 МОЛОДЬ і соціальна активність  

 

Порівнявши профілі на Вікіпедії двох особистостей, які стали відомими 

завдяки своїй ролі в єгипетському протестному русі, ми з’ясували, що концепт 

МОЛОДЬ може функціонувати як вичерпна соціальна характеристика на рівні з 

такими маркерами, як професія, політична належність тощо. Єгипетська жінка-

активіст Магінур Аль-Масрі (Māhīnūr al-Maṣrī) (нар. 1986) схарактеризована як 

muḥāmiya (“адвокат”), nāšiṭa siyāsiyya ḥuqūqiyya (“політичний активіст і 

правозахисник”), ‘uḍw bi-ḥarakat al-ištirākiyīn aṯ-ṯawriyīn (“член Руху соціалістів- 

революціонерів”). Натомість Халід Саїд (H̱ālid Sa‘īd) (нар. 1982), жертва 

поліцейського насильства, який став іконою потужного протестного руху, що 

зрештою призвів до Січневої революції, описується як šābb miṣrī min madīnat al-

iskandariyya (“єгипетський юнак з міста Александрія”) у першому абзаці профілю і 

як aš-šābb al-iskandarī (александрійський юнак) в останньому рядку. Два 

інформатори єгипетської поліції затримали Халіда Саїда, коли той входив до 

інтернет-кафе, і спробували його обшукати, він учинив опір, тоді вони почали 

його бити і вбили. Якби цих двох агентів запитали, хто він такий, то вони, 

вірогідно, також схарактеризували б Халіда, якого вони раніше не знали, як šābb 

                                                 
492

 Пошук проведений 28.10.2015.  
493

 Термін прототип вживається у значенні відповідно до Rosch Heider 1973; Е. Рош описує 

структуру категорії як розмиту множину, організовану навколо прототипу, який описується як 

найкращий член класу, при цьому інші члени множини мають різний ступінь “родинної 

подібності” з прототипом; наприклад, малинівка в англійській мові є прототипом птаха, 

натомість в інших мовах це може бути інший вид птаха, див. також сучасну дискусію навколо 

поняття прототипу в Violi 2000.  
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(“юнак”). Ці дві характеристики, молодий вік і зацікавлення Інтернетом, 

виявилися достатніми, для того щоб викликати в поліції підозру, що, зрештою, 

вирішило долю молодої людини, адже згідно з профілем у Вікіпедії за роки, які 

передували цьому випадку в Єгипті, мало місце tanāmī inẖirāṭ qiṭā‘āt wāsi‘a min aš-

šabāb fī al-‘amal as-siyāsī wa… ṣaḥāfat al-muwāṭinīn rāṣidīna… fasād al-ḥukūma wa… 

intihākāt ḥuqūq al-insān… (“зростання участі значної кількості молодих людей у 

політичний роботі і … журналістиці громадян [тобто громадській 

журналістиці. – О.Б.], які стежать за корупцією в державі та … порушеннями прав 

людини …”)
494

. Порівняння цих двох випадків, а саме історії юнака, чия 

присутність у публічному просторі пояснюється не тим, що він зробив, а тим, як 

він загинув, та історії жінки-активістки, яка була на чотири роки від нього 

молодша, уможливлює висновок, що не вік як такий, а характер соціальної 

активності людини визначає, чи буде вона віднесена до категорії ŠABĀB (молодь). 

Концепт ŠABĀB тут функціонує як частина множини визначень, у основі яких 

лежить оцінка діяльність, а не множини, яка ґрунтується на категоріях віку та 

статі. Практично нікого в публічному профілі не схарактеризують як *rajul miṣrī 

min al-qāhira (“єгипетський чоловік з Каїру”) або *imra’a miṣriya min al-iskandariya 

(“єгипетська жінка з Александрії”). Іншими словами, ŠABĀB, очевидно, становить  

єдину групу, яка в домені соціальної активності може бути визначена без вказівки 

на будь-який конкретний вид діяльності, адже саме віднесення когось до ŠABĀB 

вже є певною оцінкою об’єкта з погляду його соціальної активності.  

 

4.5.6 МОЛОДЬ і соціальний клас  

 

Автор статті у Вікіпедії про Халіда Саїда зазначає, що Халід був не першою 

молодою людиною, яка померла від рук поліції в Єгипті часів Х. Мубарака, але 

                                                 
494

 Основним знаряддям діяльності цих активістів, спрямованої на викриття нездатності уряду, 

був, звичайно, Інтернет.  
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його впізнаваність та ta‘ātuf al-jamāhīr al-wāsi‘a (“співчуття з боку широкої 

громадськості”) до нього можна пояснити належністю Халіда до середнього класу. 

Це спостереження примусило нас звернути більшу увагу на відношення між 

поняттями МОЛОДЬ і КЛАС у сучасному єгипетському медійному дискурсі. 

Результати нашого аналізу свідчать, що вищенаведене пояснення не є лише 

випадковою точкою зору дописувача Вікіпедії або думкою анонімних muḥallilūn 

(“аналітиків”), на яких він покликається, а радше поглядом чи культурним 

стереотипом, закодованим на глибшому концептуальному рівні. Відштовхуючись 

від формулювання вказаної енциклопедичної статті та трохи розширивши його, 

ми встановили, що словосполучення: šabāb aṭ-ṭabaqāt aš-ša‘biyya (“молодь 

демократичних класів”) дало лише 7 результатів під час пошуку в Google
495

, šabāb 

aṭ-ṭabaqāt ad-dunyā (“молодь нижчих класів”) – 4 результати, šabāb ṭabaqat al-

‘ummāl (“молодь робочого класу”) – 0 результатів. Тим часом словосполучення 

šabāb aṭ-ṭabaqa al-wusṭā (“молодь середнього класу”) дало 1, 79 тис. результатів, а 

šabāb aṭ-ṭabaqāt al-mutawassita (“молодь середніх класів”) – 78 результатів. Проте 

є, як мінімум, один масив даних, який, як видається, може применшити значення 

нашого висновку на підставі цих підрахунків, який полягає в тому, що існує 

сильна кореляція між вищим класовим статусом та належністю до категорії ŠABĀB, 

коли остання визначається як однорідна соціальна група. Результати для 

словосполучення šabāb ‘ummāl (“робітнича молодь”, чи“молоді робітники”) 

виявилися на рівні аж 5, 17 тис. Проте, на нашу думку, ці результати треба 

вилучити з розрахунків з двох причин. По-перше, більшість результатів (як 

мінімум, 2, 79 тис. для ‘ummāl з означеним артиклем і 378 для неозначеної форми) 

стосуються філій однієї і тієї самої організації – Союзу молодих робітників (ittiḥād 

šabāb al-‘ummāl), дуже розгалуженої групи, яка також є підрозділом іншої 

організації, Національної молодіжної ради (al-majlis al-qawmī li-š-šabāb) при 

                                                 
495

 Вираз aṭ-ṭabaqāt aš-ša‘biyya («демократичні [букв. “народні”] класи») ми запозичили з мови 

того самого профілю у Вікіпедії, усі дані, наведені в цьому абзаці, було зібрано 24.10.2015. 
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Міністерстві молоді та спорту
496

. По-друге, здається, що інші приклади у списку 

не стосуються класу як соціальної категорії, а радше робітників як професії, пор.: 

maṭlūb fawran šabāb ‘ummāl intāj bi-rātib 2000 junayh šahriyan
497

 (“терміново 

потрібні молоді промислові робітники із місячною зарплатою в 2000 єгипетських 

фунтів”). Варто наголосити, що в останньому випадку šabāb використовується 

швидше як форма множини від šābb, а не збірний іменник, підтвердженням чого є 

узгодження в числі, відмінку та роді між šabāb і ‘ummāl. У словосполученні šabāb 

‘ummāl його члени можна поміняти місцями без втрати значення, 

словосполучення із зворотнім розташуванням компонентів ‘ummāl šabāb (“молоді 

робітники”) під час пошуку дало 494 результати, див.: maṭlūb ‘ummāl šabāb min al-

jinsayn li-l-‘amal fī silsilat fanādiq 5 nujūm (“потрібні молоді робітники обох статей 

для роботи в мережі п’ятизіркових готелів”)
498

. 

 

4.5.7 МОЛОДЬ: мрійники і “каталізатори майбутнього”
499

 

 

З усіх вікових груп МОЛОДЬ має привілейовані відношення з концептом 

МАЙБУТНЄ, а МАЙБУТНЄ – це те, що має “для нас усіх” неабияке значення, адже всі 

“мріють” про гарнеМАЙБУТНЄ, напр.: 

wa aḍāf šādī: aš-šabāb hum faras ar-rihān wa niṣf al-ḥāḍir wa kull al-mustaqbal wa hum 

bi-fikrihim al-jadīd wa ḍamīrihim an-naqiyy qādirīna (sic!
500

) ‘alā binā’ miṣr al-
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 У нашому корпусі також є багато прикладів, коли словосполучення šabāb al-‘ummāl (“робоча 

молодь або молоді робочі”) використовується як скорочена форма назви Спілки молодих 

робітників.  
497

 Оголошення на рекламному вебсайті al-Wasīṭ http://goo.gl/4FoUe7 [останнє звернення 

17.04.2018]. 
498

 Оголошення на рекламному вебсайті al-Wasīṭ http://goo.gl/4yeC79 [останнє звернення 

17.04.2018]. 
499

 Останню частину цього підзаголовка (мовою оригіналу: the catalyst for the future) взятом з 

виступу Мухаммада аль-Барадаї на церемонії відкриття щорічної конференції Міжнародної 

асоціації юристів (IBA), Дубай, 2011, див. El Baradei2011. 

http://goo.gl/4FoUe7
http://goo.gl/4yeC79
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mustaqbal allatī naḥlam bi-hā jamī‘an wa la budda min tamkīnihim wa tawfīr furaṣ ‘amal 

lahum fa min ajl hāḏā al-balad ḍaḥḥā wa qaddam al-ālāf min aš-šabāb anfusahum fidā’
an

 

li-miṣr wa ša‘b miṣr
501 

І Шаді додав: молодь – це біговий кінь і половина теперішнього та всемайбутнє, і 

вони зі своїм новим мисленням та своїм чистим сумлінням здатні побудувати 

Єгипет майбутнього, про якийми усі мріємо, і необхідно дати їм можливість і 

забезпечити їм робочі місця, адже заради цієї країни тисячі [осіб] з [числа] молоді 

пожертвували своїм життям як спокутою за Єгипет і єгипетський народ. 

Мрії часто в такому типі текстів виконують роль основної прив’язки до 

МАЙБУТНЬОГО, і з усіх соціальних груп саме молоді приписується унікальна 

здатність мріяти. Здається, що МОЛОДЬ є єдиною групою, якій цілком серйозно 

можна поставити запитання “про що ти мрієш?”, напр.: 

wa tawajjahat ḥawā’ ilā aš-šabāb li-ma‘rafat aḥlāmihim wa ru’yatihim li-n-nuhūḍ wa at-

tanmiya wa al-iṣlāḥ al-iqtiṣadī wa al-ijtimā‘ī…
502

 

і [журнал] “Хава” (ар. відповідник імені Єва. – О.Б.) звернувся до молоді, щоб 

дізнатися про їхні мрії (типова для арабської літературної мови передача у непрямій 

мові запитання на кшталт “про що ви мрієте, або які ваші мрії?” – О. Б.) та їхнє 

розуміння зростання і розвитку, економічних і соціальних реформ … 

Носієві європейських мов у цих мріях може здатися незвичним їхній дещо 

практичний і неособистий характер, напр.:  

wa ba‘d aṯ-ṯawra aṣbaḥ aš-šabābyaḥlum bi-ziyādat al-intāj li-n-nuhūḍ bi-l-iqtiṣād al-miṣrī 

wa muwājahat irtifā‘ al-as‘ār wa azmat al-miyāh wa ḍarūrat i‘ādat al-amn wa al-amān ilā 

aš-šawāri‘…
503

 

                                                                                                                                                                        
500

 Це розмовна форма називного відмінка множини, правильною літературною арабською 

формою було б qādirūna. 
501

 Стаття Ṣāliḥ, A. Šabāb aṯ-Ṯawra Yuṭālib ar-Ra’īs bi-Waḍ‘ aš-Šabāb ‘alā ra’s Awlawiyyātihi 

(“Молодь революції просить президента зробити молодь своїм головним пріоритетом”), сайт 

газети al-Yawnas-Sābi‘,10.09.2014 –http://goo.gl/VwQgbY [останнє звернення 17.04.2018]. 
502

Стаття Ṣaqr, A. Aḥlām aš-Šabāb ba‘d Ṯawrat 25 Yanāyir(“Мрії молоді після революції 25 січня”), 

журнал Ḥawā’, 14.05.2011 – http://hawaamagazine.com/posts/261420 [останнє звернення 

17.04.2018]. 

http://goo.gl/VwQgbY
http://hawaamagazine.com/posts/261420
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і після революції МОЛОДЬ почала мріяти про зростання виробництва і про 

просування єгипетської економіки та протистояння зростанню цін і кризі води 

(тобто водних ресурсів. – О.Б.), і [про] потребу у відновленні безпеки та спокою 

на вулицях …  

Відповіді молодих людей на процитовані вище питання про їхні мрії також 

виявилися досить практичними, наприклад, aḥlum bi-muwājahat ġišš wa talā‘ub at-

tujjār bi-l-as‘ār (“Я мрію про протистояння обманам та маніпулюванню цінами з 

боку торговців”). 

Подібна схильність до мріяння, а через неї привілейований зв’язок з 

майбутнім, в радянському офіційному дискурсі також зазвичай приписувалася 

молоді. Пісні, що звеличували МОЛОДЬ, описували її в ідеологічних термінах, 

можна розглядати як окремий жанр радянської пропаганди. У текстах таких пісень 

часто зображується МОЛОДЬ, яка мріє про майбутнє, як-от у такому типовому 

прикладі: рос. “кто верит крылатым как песня мечтам, тот цели своей 

добьется”
504

. Навіть саме слово мрійники (рос. мечтатели) іноді могло 

використовуватися як поетичний синонім молоді.  

Уважається, що МОЛОДЬ є джерелом інновацій, будь чого нового, 

креативності
505

, адже, вважається, що їй притаманні продуктивність та 

енергійність. Характерно, що зазначені характеристики можуть бути виражені 

особливим набором поетичних та культурно-специфічних фразеологічних виразів, 

таких як rūḥ waṯṯāba (букв. “стрибаючий дух”)
506

, напр.: 

                                                                                                                                                                        
503

 Там само. 
504

 Пісня “Надо мечтать”, слова С. Гребенникова, М. Добронравова, музика О. Пахмутової. 
505

 Пор. рос. “Единство народов содружество муз, талантлив и молод Советский Союз” – пісня 

“По первому зову”, слова М. Добронравова, музика О. Пахмутової. 
506

 Ми переклали цю ідіому в нижче наведеному прикладі як палкий, що, звичайно, є ще одним 

метафоричним виразом, чий вихідний домен відрізняється від оригіналу (температура замість 

основних фізичних рухів); у подібному контексті в єгипетському матеріалі ми також зустрічали 

ще один метафоричний вираз, у якому, навпаки, вихідним доменом була температура, що 
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kamā nāqaš wazīr aṯ-ṯaqāfa al-mašrū‘āt al-ẖāṣṣa bi-l-majlis al-a‘lā li-ṯ-ṯaqāfa al-

muqaddama min šabāb al-majlis wa ‘aqqab ‘alayhā qā’ilan: innahu kāna yataṣawwar an 

yakūn amāmahu mašrū‘ madrūs bi-‘ināya li-taṭwīr al-jihāz al-idārī li-l-majlis bi-fikr jadīd 

wa ru’ya jadīda taḥmil malmaḥ ibdā‘iyya mustamidda min rūḥ aš-šabāb al-waṯṯāba…
507

 

Міністр культури також обговорив проекти, пов’язані з Радою культури, які подала 

МОЛОДЬ Ради, і прокоментував їх, зазначивши, що він очікував (букв. “уявляв”), що 

він [побачить] перед собою ретельно опрацьований проект розвитку 

адміністративного апарату Ради з новим мисленням і новим баченням,[що] несе 

нотку креативності, [яка] походить від палкого (букв. “стрибаючого”) духу 

молоді… 

Той факт, що мовець цитує вищенаведені характеристики як підставу для 

критичного нападу на проект, поданий його молодшими підлеглими, лише ще раз 

підкреслює нормативний характер цих якостей, які розглядаються як типові 

властивості МОЛОДІ. Отже, уже в саму семантику концепту включене уявлення про 

те, що МОЛОДЬ має зв’язок з майбутнім, а тому саме від молодих революціонерів 

суспільство має очікувати ЗМІНИ, які й наблизять майбутнє. У консервативному 

суспільстві МОЛОДЬ може розглядатися як єдина група, для якої змінюватися – це 

природно, оскільки очікується, що в процесі дорослішання вони зазнають 

природних змін. Метафора ЗМІНА/РЕВОЛЮЦІЯ як ЗРОСТАННЯ відображена в 

сатиричному політичному коміксі, створеному єгипетським митцем Мухаммадом 

Туркі, представленому на малюнку 1. Під малюнком розміщено підпис “у моїй 

країні вони вбивають майбутнє” (fī bilādī yaqtulūna mustaqbal)
508

. 

                                                                                                                                                                        

вказує на властивість, притаманну ŠABĀB (“молоді”), яку, мабуть, можна описати як “швидкість 

ментальних процесів”: fikr waqqād (букв. “жагуча / спопеляюча думка”).  
507

Новинне повідомлення під заголовком an-Nabawī Yuṭālib Šabāb al-Wizāra bi-Qawā‘id Bayānāt 

wa bi-Dirāsa Mustafīḍa li-Mašrū‘ātihim (“Набаві вимагає від молоді міністерства [виконання] 

правил представлення даних і ретельного аналізу своїх проектів”), газета al-Yawm as-Sābi‘, 

1.04.2015 – http://goo.gl/6wUumQ [останнє звернення 17.04.2018]. 
508

Карикатура є реакцією на кампанію переслідування революційної молоді з боку військових – 

його було знайдено на сторінці Руху шостого квітня у Фейсбуку, див. Turkī2015 

(Відеоматеріали, малюнки). 

http://goo.gl/6wUumQ
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Малюнок 1 

 

Великі ідеї Січневої революції – хліб, свобода, соціальна справедливість та 

людська гідність, які в текстах літературною арабською мовою зазвичай 

описуються як maṭālib (“вимоги”) або ahdāf (“цілі”) революції, можуть 

перетворитися на мрії, коли мовець переходить на розмовну арабську, напр.:  

wa taḥta ši‘ār mā’idat al-majd li-š-šuhadā’ naẓẓam aš-šabāb al-mā’ida bi-šāri‘ muḥammad 

maḥmūd ma‘a bidāyat šahr ramaḍān al-mubārak wa ṭālab al-qā’imīn ‘alā al-mā’ida min 

al-muwāṭinīn bi-ḍarūrat at-tabarru‘ li-stimrārihā mu’akkidīna anna al-mā’ida ‘alā rūḥ kull 

šahīd ustušhid fī aṯ-ṯawra wa aḥdāṯihā ‘alašān ẖāṭir yuḥaqqiq ḥulm inna al-balad dī takūn 

fīhā ‘ayš – ḥurriya – ‘adāla ijtimā‘iya – karāma insāniya
509

 

і під гаслом «стіл прославляння мучеників (букв. “стіл слави мучеників”)» молодь 

організувала стіл на вулиці Мухаммада Махмуда на початку благословенного 

місяця Рамадана, і організатори столу звернулися до громадян з вимогою про 

необхідність пожертви для його продовження, запевнивши, що стіл [присвячений] 

духу кожного мученика, який загинув під час революції та її подій заради 

                                                 
509

Новинне повідомлення Šabāb aṯ-Ṯawra Yunaẓẓimūna Mā’idat al-Majd li-š-Šuhadā’ (“Молодь 

революції організує стіл прославляння мучеників”), вебресурс almesryoon.com, 20.06.2015 – 

http://goo.gl/Hd6Yxu[останнє звернення 17.04.2018]; мовець переходить з літературної арабської 

на розмовну єгипетську, починаючи зі слів ‘alašān ẖāṭir (заради).  

http://goo.gl/Hd6Yxu
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здійснення мрії, що буде хліб – свобода – соціальна справедливість – людська 

гідність у цій країні.  

Як вже було зазначено, в радянському офіційному дискурсі мрії мали 

ідеологічне навантаження. У цьому контексті необхідно наголосити на такому 

ключовому моменті стосовно мрій, що хоча ідеї, які представлено як предмет 

мрій, є раціональними і практичними, зв'язок між цими ідеями та реальністю на 

землі представлений як ірраціональний. Мріяння не є єдиним можливим типом 

зв’язку між людиною та подіями, що потенційно можуть відбутися в 

майбутньому, однак на відміну від планування або роботи над чимось 

(арабськими еквівалентами цих понять були б ẖaṭṭaṭ li- та ‘amal ‘alā відповідно), 

мріяннявиводить ці події повністю з-під контролю людини у сферу 

чудаабобожественного втручання
510

.  

 

4.5.8 МОЛОДЬ як об’єкт турботи 

 

З позиції соціальної ролі та статусу ŠABĀB є амбівалентною, лімінальною 

групою – дорослі в одних відношеннях, діти – в інших. Людей, які керують 

державою і займають важливі посади, у літературній арабській мові описують як 

rijāl (букв. “мужі”, що, як правило, перекладається як “діячі” або “посадові 

особи”), наприклад rijāl ad-dawla (“державні діячі”), rijāl al-amn (“працівники 

[органів] безпеки”). Тому представників старого режиму можна описати лише як 

rijāl, а не як ŠABĀB
511

, аджеNIẒĀM (РЕЖИМ), безумовно, був “справою дорослих”. 

Щодо імпліцитної опозиції між молоддю та дорослими пор.: 

                                                 
510

 У випадку тоталітарного дискурсу події “світлого майбутнього”, про яке “мріяла” радянська 

молодь, були поза їхнім контролем як щось, що вже було передбачено ідеологією партії, 

спрямованою на майбутнє.  
511

 Пошук у Google дав лише один результат для šabāb an-nizām as-sābiq (“молодь старого 

режиму”), про винятковість цього єдиного прикладу свідчить зокрема той факт, що його було 
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fa-s-siyāsa ‘ilm miṯla ‘ulūm al-kīmīyā’ wa al-fīzīyā’ wa ar-riyāḍiyāt wa al-luġa fī ḥāja ilā 

dirāsa ‘amīqa wa qirā’āt mutanawwa‘a fa-lā yumkin li-šābb aw kahl [an] ya‘ī umūr as-

siyāsa dūna an yulimm bi-t-tārīẖ wa juġāfīyā wa al-iqtiṣād wa ad-dīn…
512

 

і політика є наукою, як науки хімії і фізики, і математики, і мови, [що] потребує 

глибокого вивчення та різноманітних читань (тобто начитаності. – О.Б.), тому що 

[це] неможливо для молодого [чоловіка] або дорослого збагнути політичні справи 

без глибоких знань історії та географії, економіки та релігії … 

У прикладі нижче молодь виступає як частина ще однієї опозиції, а саме 

протиставлення активного (працездатного) та пасивного (поза часом активного 

соціального життя) віку, при цьому раніше зазначений термін rijāl (“чоловіки, 

мужі”) фігурує в опозиції за статтю, напр.: 

hāḏā maydān at-taḥrīr – šabāb wa šuyūẖ, rijāl wa nisā’, muslimūn wa masīhīyūn, asātiḏat 

jāmi‘a wa ummiyūn…
513

 

Це площа Тахрір – молодь і старі, чоловіки і жінки, мусульмани і християни, 

університетські професори та неосвічені [люди]… 

Якщо МОЛОДЬ є дітьми з погляду rijāl ad-dawla (“державних діячів”), то 

останні, звичайно, повинні турбуватися про них. У Єгипті існує багато урядових 

установ і фінансованих державою організацій, чиїм завданням є піклуватися про 

МОЛОДЬ. До числа цих організацій, які разом позначаються як hay’āt wa 

munaẓẓamāt šabābiyya (“молодіжні органи і організації”), належить Національний 

фонд фінансування для піклування про молодь і підростаюче покоління (ṣundūq 

at-tamwīl al-ahlī li-ri‘āyat aš-šabāb wa an-naš’), який було створено в 1981 році 

спеціальним законом. У вересні 2013 року під час перехідного періоду, коли 

                                                                                                                                                                        

знайдено на коптській вебсторінці al-Aqbāṭ Muttḥidūn – http://www.copts-

united.com/friendlyPrint.php?A=44900[останнє звернення 17.04.2018]. 
512

Матеріал as-Sīsī wa Da‘wat aš-Šabāb li-l-Mušāraka(“Сісі та заклик до молоді брати участь”), 

сайт газети al-Yawm as-Sābi‘ (www.youm7.com), 4.11.2014 – http://goo.gl/MyZd1f [останнє 

звернення 17.04.2018]. 
513

Стаття Ša‘īr, M. Jumhūriyat at-Tahrīr al-Mustaqilla: Maṣr Gadīda b-titwallid, видання Aẖbār al-

Adab, 14.02.2011 –http://www.masress.com/adab/2303[останнє звернення 17.04.2018]. 

http://www.copts-united.com/friendlyPrint.php?A=44900
http://www.copts-united.com/friendlyPrint.php?A=44900
http://www.youm7.com/
http://goo.gl/MyZd1f
http://www.masress.com/adab/2303
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пов'язаний з Братами-мусульманами президент вже був зміщений, а генерал Сісі 

ще не був обраний новим президентом, статус цього органу був підвищений і його 

головою стала особа такого високого рівня, як прем’єр-міністр
514

. У 2005 році 

президентським указом була створена Національна рада в справах молоді (al- 

majlis al-qawmī li-š-šabāb), при цьому перед нею було поставлене таке завдання: 

tawfīr al-ẖidamāt aš-šabābiyya (“забезпечення молодіжних послуг”)
515

. Ця Рада 

відзначається розгалуженою ієрархічною структурою, до якої входять районні 

органи в справах молоді (mudīriyyāt aš-šabāb), молодіжні центри (marākiz aš-

šabāb), молодіжні будинки (buyūt aš-šabāb), молодіжні табори (mu‘askarāt aš-

šabāb), асоціації бойскаутів та дівчат-провідників (al-kaššāfa wa al-muršidāt), 

Загальна спілка робітничої молоді (al-ittiḥād al-‘āmm li-šabāb al-‘ummāl), 

молодіжні міста (mudun šabābiyya – тобто обгороджені території з 

різноплановими спеціалізованим устаткуванням та можливостями) у різних 

місцях, наприклад, в Александрії, Порт-Саїді, Хургаді тощо. Вивчення еволюції та 

функціонування величезної державної системи, зорієнтованої на роботу з 

молоддю, може відкрити багато цікавого у сфері соціальної семіотики віку та статі 

в Єгипті, однак це, звичайно, є поза межами нашого дослідження.  

У 2013 році уряд відкрив Центр розвитку молоді та спорту (markaz at-

tanmiya aš-šabābiyya ar-riyāḍiyya) в передмісті Каїру Шубра Ель-Хейма, який було 

проголошено “найбільшим молодіжним і спортивним проектом” (akbar mašrū‘ 

šabābī riyāḍī) і “цивілізаційним проривом” (naqla ḥaḍāriyya)
516

. Цікаво, що цей 

проект був здійснений департаментом військових робіт Збройних Сил (idārat al-

ašġāl al-‘askariyya li-l-quwwāt al-musallaḥa), що мало, очевидно, стати свідченням 

                                                 
514

 Див. новину про це на порталі Ṣadā al-Balad, 18.09.2013 – http://www.el-

balad.com/621543[останнє звернення 17.04.2018]. 
515

 Див. відповідну статтю на арабській Вікіпедії – ar.wikipedia.org 
516

Новиненне повідомлення Ra’īsal-Wuzarā’ Yaftatiḥ fī A‘yādSīnā’ AkbarMašrū‘ Šabābī […], портал 

Aẖiral-Anbā’, 15.12.2013 – http://goo.gl/1ULO3W [останнє звернення 17.04.2018]. 

http://www.el-balad.com/621543
http://www.el-balad.com/621543
http://goo.gl/1ULO3W


202 

 

того, наскільки справжні правителі держави піклуються про її неспокійну МОЛОДЬ. 

Список обладнання, наявного в цьому центрі, пояснює, про які молодіжні послуги 

йшлося вище. Крім футбольного поля, басейну та “спортивних об’єктів для 

колективних та індивідуальних ігор”, у Центрі також розміщені два кінотеатри
517

, 

“зали культури та форумів” (qā‘āt ṯaqāfiyya wa nadawāt), які використовуються для 

культурних заходів (muntadayāt ṯaqāfiyya), “місця для сімей та сади” (amākin li-l-

‘ā’ilāt wa al-ḥadā’iq), торговельний центр і гараж. Центр також призначений 

створювати робочі місця для молоді в галузі охоронних послуг, будівництва та 

ремонту (a‘māl al-ḥirāsa wa at-tašyīd wa aṣ-ṣiyāna). Очевидно, що єгипетський уряд 

навіть у цей сутужний час після тривалого періоду політичної нестабільності, 

зробив усе можливе, щоб зайняти МОЛОДЬ будь-чим, тільки б не політикою. Така 

вище описана детальна розробка теми відпочинку та розваг вказує на існування 

глибоко вкоріненого уявлення про типові заняття молоді, яке також відображене в 

арабських словниках. Два види діяльності, які асоціюються в сучасному 

арабському словнику з концептом МОЛОДЬ – це lahw 

(“розвага/задоволення/веселощі”) і ġazal (флірт /загравання)
518

. Діапазон того, що, 

як було зазначено вище, сучасні єгипетські бюрократи описують як ẖidamāt 

šabābiya (“молодіжні послуги”), досить чітко перетинається з першим терміном і, 

принаймні в одному прикладі (amākin li-l-‘ā’ilāt wa al-ḥadā’iq – “сім’ї та сади”) 

пропонує пристойну, з погляду суспільної моралі, заміну другому. 

Відкриття Центру відбулося в період після падіння президента Мурсі, коли 

єгипетські військові працювали над консолідацією своєї щойно поновленої влади і 

коли на підставі драконівського Закону про демонстрації (qānūn at-taẓāhur) було 

                                                 
517

 Цікаво, що під час правління Мурсі від будівництва Центру відмовилися через те, що начебто 

уряд, у якому домінували Брати-мусульмани, не хотів, щоб у цьому об’єкті було передбачено 

кінотеатр. 
518

 Це входить у тлумачення п’ятої форми дієслова tašabbab – ḏakar ayām šabāb wa lahw wa al-

ġazal (“згадувати про дні молодості та розваг/задоволення/веселощів та флірту/залицянь”), див. 

al-Munjid: 371. 
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заарештовано багато знакових фігур з числа революційної молоді, зокрема, лідерів 

Руху шостого квітня. 

Акцентування концепту МОЛОДЬ є також помітною рисою дискурсу влади з 

моменту обрання Сісі президентом. Це характерно, наприклад, для таких текстів, 

як новини про події, які відвідували військові, поліція та державні службовці, їхні 

промови. Цей новий дискурс спрямований на те, щоб поступово витіснити образи 

“мучеників революції” молодими військовослужбовцями, які жертвують своїм 

життям під час боротьби з ісламістами на Сінаї, та показати, як колишня 

“революційна молодь” бере участь в улесливому святкуванні здобутків нового 

авторитарного режиму
519

. Очевидно, що така поведінка протилежна тому, що 

молодіжні організації робили в 2011 році:  

naẓẓam takattul šabāb as-suways wa a‘ḍā’ bi-l-ḥarakāt aš-šabābiya fī muqaddamatihā 6 

ibrīl salāsil bašariya fī kurnīš as-suways al-jadīd muṭālibīna bi-‘azl al-muraššaḥ li-r-ri’āsa 

aḥmad šafīq mu’akkidīna anna al-fulūl yurīdūn al-qaḍā’ ‘alā aṯ-ṯawra
520

 

Суецький молодіжний блок та члени молодіжних рухів на чолі з [Рухом] шостого 

квітня організували ланцюги людей на набережній Нового Суецу, вимагаючи ізоляції 

президентського кандидата Ахмада Шафіка, заявляючи, що FULŪL (“залишки 

старого режиму”. – О. Б.) хочуть розправитися над революцією.  

І знову ж таки підкреслимо, що в іншому культурному контексті, наприклад, 

в українському, було б складно собі уявити, щоб якийсь орган заявляв, що він 

представляє цілу вікову групу на певній території, і щоб він висував політичні 

вимоги від її імені. Тут варто нагадати про зв'язок між арабським maṭālib 

(“вимоги”) та ḥulm (“мрія”) як типовою властивістю молоді, про що ми писали в 

                                                 
519

Див, зокрема, новинне повідомлення Taḥāluf Šabāb aṯ-Ṯawra Yaḥtafil bi-Qanāt as-Suways ‘alā 

Kūbrī Qaṣr an-Nīl (“Альянс революційної молоді святкує [новий] Суецький канал на мості 

Нільского палацу”), газета at-Tahrīr, 5.08.2015:http://www.tahrirnews.com/posts/272293[останнє 

звернення 17.04.2018]. 
520

Salāsil Bašariyya bi-Kurnīš as-Suways Tuṭālib bi-‘Azl Šafīq,вебресурс www.akhbarak.net, 

31.05.2012 – http://goo.gl/iw7x7P [останнє звернення 17.04.2018]. 

http://www.tahrirnews.com/posts/272293
http://www.akhbarak.net/
http://goo.gl/iw7x7P


204 

 

§4.5.7вище. Чи можливо цей особливий зв’язок, яким МОЛОДЬ пов’язана з 

майбутнім завдяки мріям, розглядати як джерело певної специфічної символічної 

сили, що надає більшого значення цим вимогам? Загалом вся Січнева революція – 

це серія вимог, висунутих юрмою протестувальників, на відміну від кривавих 

військових заколотів, які досі в арабському світі називалися революціями. І після 

того, як матеріалізувалась їхня ключова вимога irḥal (“іди”), адресована 

всевладному автократу, посилилася віра в те, що коли промовляє народ, то його 

слова здатні змінювати реальність. Здається, що саме цю приписувану молоді 

спроможність трансформувати реальність силою власних мрій новий 

автократичний режим і намагається стримувати шляхом посилення інвестицій в 

мережу молодіжних організацій, контрольованих урядом, а також шляхом 

утримання під вартою найактивнішої частини цієї молоді. 

 

4.6 Образ політичного іншого в революційному дискурсі: концепт FULŪL 

 

4.6.1 Ворог [який має бути] переможений  

 

У дискурсі єгипетської революції лексема fulūl (мн. від fall
un

 – “вибоїна, 

зарубка на кінці меча або чогось”)
521

 швидко стала популярною і перетворилася на 

ключове слово для іншування політичних опонентів. Спочатку вона 

використовувалася в основному для позначення урядовців та клієнтів старого 

режиму, потім обсяг її референції розширився. Очевидно, що похідні від дієслова 

falla не є частиною активного словникового складу ні сучасної літературної 

арабської мови, ні розмовної єгипетської. Про новизну номінації та відповідного 

поняття свідчить аматорська металінгвістична дискусія про значення та 

                                                 
521

break, or notch, in the edge of a sword, or of anything – див. словникову статтю , Lane. 
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походження слова fulūl з покликанням на класичні арабські словники та самостійні 

інтерпретації, яка тривала практично до кінця 2013 року
522

.  

До того, як лексема fulūl перетворилася на істотну частину революційного 

дискурсу, вона мала одне конкретне контекстуальне значення, яке, імовірно, і дало 

поштовх до сучасного використання. У сучасній літературній арабській мові слово 

fulūl з’являється здебільшого, ба навіть виключно в контексті, де реалізує значення 

“залишки переможеної армії”, як у наступному прикладі: 

fa-taḥawwalat ‘alā aydīhim fulūl al-jayšal-miṣrī al-maksūra al-ġayr qādira ‘alā ḥaml 

silāḥihim min al-ẖawf ilā usūd jā’i‘a ilā naṣr wa šahāda
523

 

… і в їхніх руках (тобто під їхньою командою. – О.Б.) залишки розбитої 

єгипетської армії, не здатної нести свою зброю через почуття страху, перетворилися 

в левів, які прагнули перемоги та мучеництва. 

Подібне метафоричне значення зафіксоване в класичних арабських 

словниках. Наприклад, у словнику Lisān al-‘Arab (кінень XIII ст.) для дієслова falla 

наведено значення “завдавати поразки”, а для лексем fall (одн.) та fulūl (мн.) – 

“переможені”. При цьому первинне значення кореня (aṣl) визначається як 

“ламання, рубання меча”
524

. Як старе значення “переможені”, так і нове “залишки 

переможеної армії” є наслідком метонімічного перенесення (синекдохи)
525

: 

                                                 
522

У пошуковику Google.com було знайдено, як мінімум, 2, 09 тис. випадків для ‘ma’nā al-fulūl’ 

(очевидний, однак не єдиний тег для знаходження випадків аматорської металінгвістичної 

дискусії про лексему fulūl), останній був датований кінцем 2013 року, а перший – груднем 2011 

року –https://www.facebook.com/elshortaelmsrya/posts/376695402367969 [останнє звернення 

17.04.2018]: про цікаве імпровізоване змагання, оголошене користувачем Фейсбуку під назвою 

“Чи хтось знає реальне значення слова fulūl?”; на сторінці представлено аж 103 відповіді, 

починаючи від цитат з класичних арабських словників і закінчуючи більш або менш 

адекватними описами сучасного вживання, в останньому коментарі добре передано 

егоцентричний характер терміна: hiya kalima ma‘nāhā tabi‘ li-man kān (“це слово, чиє значення 

належить тому, ким би він не був” [тобто “хто його використовує”). 
523

 З анонімних воєнних мемуарів Fī Ḏikrā al-Ma‘raka (“У пам'ять про битву”), опублікованих у 

мережі 7.10.2009 –http://www.hmselklob.com/vb/showthread.php?t=9289 [останнє звернення 

17.04.2018]. 
524

 Див. Lisān.  
525

 Див. Nerlich, Clarke1999. 

https://www.facebook.com/elshortaelmsrya/posts/376695402367969
http://www.hmselklob.com/vb/showthread.php?t=9289
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матеріал (залізо) на позначення зброї (меч), зброя на позначення військової моці, 

із чого випливає метафоричний наслідок (entailment) – поламати чиюсь зброю 

спричинити поразку. Отже, поламана зброя позначає переможеного вояка. 

Подібні метонімічні перенесення можна знайти ще в текстах Біблії, пор. “Так 

говорить Господь Саваот: Ось Я зламаю еламського лука, головну їхню силу!” 

(Єремія 49:35,); “Він там поламав стріли луку, щита та меча, та війну” (Псалми 

76:3)
526

. Таке саме метонімічне перенесення лежить в основі популярного 

прислів’я lā yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd (“лише залізо точить залізо”), про яке 

йшлося в §4.3 вище
527

. На початкових етапах формування революційного дискурсу 

це прислів’я широко використовувалося для обґрунтування рішучіших або 

жорсткіших дій проти старого режиму, що посприяло салієнтності лексеми FULŪL.  

Для того, щоб зрозуміти, яку саму роль новостворена номінація відіграла в 

формуванні в революційному наративі нового поняття політичного “іншого”, варто 

детально проаналізувати відмінності між нею та іншими конкуруючими 

лексемами: baqāyā (мн. “залишки, відстій”), ḏulūl an-niẓām as-sābiq (“хвости 

старого режиму”), abnā’ an-niẓām as-sābiq (“сини старого режиму”) і rumūz an-

niẓām as-sābiq (“символи старого режиму”). Два останні терміни також позбавлені 

будь-яких негативних конотацій, натомість rumūz an-niẓām є лише стандартним 

арабським виразом, який позначає найважливіших політичних діячів та 

посадовців. Із цього переліку лише перше та друге позначення пов’язані з 

реальним сценарієм РЕВОЛЮЦІЇ, тобто усуненням відповідних референтів з 

провідних посад, і лише другий термін приписує оцінні (пейоративні) конотації 

цьому акту. Семантична структура (фрейми, які вона активізує) обох термінів не 

містить жодних вказівок про спосіб, у який референтів було усунуто з політичної 

сцени, на відміну від fulūl, адже ця остання лексема зображує їх як таких, кому 

було завдано поразку в битві. Новий термінfulūl має таку перевагу порівняно з 

                                                 
526

Біблія [переклад Огієнка]. 
527

Пор. Torlakova 2008. 
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іншими, що він імплікує цілу маленьку історію, яка ідеально вбудовується в 

наратив революції й навіть збагачує його
528

. Нова номінація fulūl не лише 

зустрічається у вербальному дискурсі єгипетської революції набагато частіше ніж 

інші кореферентні терміни, а й дала поштовх для появи численних графічних 

зображень у друкованих ЗМІ та на політичних плакатах
529

. Також, на відміну від 

інших позначень, fulūl дає похідні – нове слово fulūlī, яке функціонує як відносний 

прикметник або форма однини, утворена від множини fulūl
530

. І, нарешті, з 

урахуванням контексту, з якого в дискурс єгипетської революції було запозичено 

лексему fulūl, новий концепт FULŪL можна віднести до прикладів запропонованої 

Дж. Лакоффом концептуальної метафори ПОЛІТИКА – це ВІЙНА, що вбудовує 

сценарій Поразки до семантики концепту політичного опонента, перетворюючи 

цей концепт на ще більш дієвий засіб у революційній полеміці.  

У межах розширеного фрейму РЕВОЛЮЦІЯ, який лежить в основі 

революційного наративу, FULŪL відповідає слоту, який описує 

Поточне_керівництво (Current_leadership), якщо використовувати терміни фрейму 

Революція на FrameNet
531

, а також слоту Сторона_2 фрейму Вороже_зіткнення 

(Hostile_encounter). FULŪL подається як Ворог революційних сил, що зазнає поразки, 

напр.: 

wa aḍāfa mu’nis fī risāla muṣawwara buṯṯat al-layla anna al-ma‘raka badāt wāḍiḥa ẖilāl 

al-asābī‘ al-māḍiya bayna qiwā aṯ-ṯawra wa fulūl niẓām mubārak allaḏī yas‘ī li-stirdād 

                                                 
528

Пор. стисле, але глибоке спостереження в Hymes 2003: 109 про перевагу наративу в 

порівнянні з “термінами” з погляду усунення когнітивної нечіткості, Хаймс описує (зауважимо, 

що доволі типову) ситуацію комунікативного конфлікту, коли суперечка навколо визначень 

була розв’язана завдяки зверненню до наративу; про персуазивність наративів з погляду 

психолінгвістики див. такожWheeleretal. 1999. 
529

 Див. зображення на малюнках 2 – 3. 
530

 Так само слово ‘arabī позначає водночас “араб” і “арабський”, натомість у класичних 

арабських словниках fulūl описується як форма множини від fall (“зарубка”), яка вже більше не 

використовується в сучасній мові (див. словникову статтю , Lane), що є свідченням 

непрозорості граматичної структури fulūl для сучасних носіїв арабської мови. 
531

 Термін “поточне” тут видається не зовсім вдалим, адже FULŪL позначає швидше тих, кого 

раніше можна було описувати як “поточне керівництво”. 
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nufūḏihi wa anna al-ma‘raka lā taqtaṣar ‘alā kawnihā ma‘raka intiẖābiya bal hiya 

ma‘rakat ṯawra
532

 

І Муніс сьогодні ввечері додав у відео повідомленні, що битва стала ясною (тобто 

стало зрозумілим, за що точиться битва. – О.Б.) протягом останніх тижнів між 

революційними силами та FULŪL режиму Мубарака, який прагне повернення свого 

впливу, і що битва не обмежується електоральноюбитвою, а є битвою за 

революцію (букв. “битвою революції”). 

Хоча значення FULŪL одразу стало зрозумілим ніби усім єгиптянам – як 

прихильникам, так і противникам революції, – не завжди зрозуміло, коли йдеться 

про тексти, створені мовцями, які ідентифікують себе з революцією, а які 

представляють протилежну сторону. Отже, щоб визначити тих, хто не є FULŪL, у 

тих випадках, коли вони експліцитно не зазначені прямо в тексті (наприклад, як 

революціонери, або молодь), ми вимушені були скористатися нашим власним 

терміном гарні хлопці, а іноді лише займенником ми, написаними курсивом.  

 

4.6.2 FULŪL як кривдники 

 

У єгипетському революційному дискурсі при згадці про дореволюційне минуле 

FULŪL зображуються, наче вони весь час чинили ẒULM(“несправделисість, зло”), 

напр.: 

al-fulūl hum man ista‘ādū wa tarabbaḥū wa kasabū min ḥarām amwāl hāḏā aš-ša‘b al-

miskīn, al-fulūl hum man saḥaw min nawmihim wa-ktašafū anna dawlat aẓ-ẓulm qad 

saqaṭat ilā ġayr ruj‘a wa kānū yata‘ayyašūna ‘alā aẓ-ẓulm
533

 

                                                 
532

 Текст є частиною статті, датованої 14.04.2014, тобто часом висування кандидатів на 

позачергові президентські вибори 26 – 28 травня 2014 року: ḤamlatṢabāḥī: FulūlMubārakTas‘ī l-

IstirdādNfūḏihbi-Ma‘rakatal-Intiẖābāt, вебресурс ŠabakatRaṣdal-Iẖbātiyya (rassd.com),14.04.2014 – 

http://goo.gl/s8PTIs [останнє звернення 17.04.2018]. 
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Стаття Ġazlān, M. ‘Aynaṭ-Ṭā’irFulūlilā AẖirMadā, газета al-Masā’, 7.07.2011 – 

http://www.masress.com/almessa/29168 [останнє звернення 18.04.2018]. 
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FULŪL –це [ті], хто шукав доходів та отримував прибутки та наживався за [рахунок] 

забороненого майна цього бідного народу, FULŪL –це [ті], хто прокинулися від свого 

сну та дізналися, що держава несправедливості впала без [надії на] повернення, у 

той час як вони живилися від несправедливості … 

У цьому описі засвідчуємо практично всі ключові слова, які протягом 

десятиліть використовувалися для критики влади, представниками єгипетської 

опозиції всіх кольорів. Крім того, в абзаці також міститься основний реляційний 

фрейм, який й досі широко використовується в політичному дискурсі для 

пояснення суті місцевої політики: бідні люди vs. несправедливий правитель. Хоча 

вважається, що NIẒĀM (“режим”), з яким асоціювався FULŪL, “зник”, і тому часто 

він описується як bā’id (“той що зник, загинув”), приписувані йому істотні 

характеристики були спроектовані на FULŪL, або передані йому, разом з 

імпліцитною бінарною опозицією, яку було описано вище, хоча при цьому 

змінилися модальність бінарного відношення і сприйняття відносного значення 

його двох складників.  

Після Січневої революції FULŪL приписують тенденцію до “повернення” або 

відновлення “центральності” (ṣadāra) на “політичній сцені”, що розглядається як 

основна загроза для РЕВОЛЮЦІЇ. Пор. aẖšā min ‘awdatihim ilā ṣadārat al-mašhad 

natījat ḍu‘f tanẓīm al-qiwā aṯ-ṯawriya (“Я побоююсь їхнього повернення в центр 

[політичної] сцени внаслідок слабкості організації революційних сил”)
534

. Це 

виразний приклад орієнтаційної метафори
535

, яку можна описати як ЦЕНТР –це 

ВЛАДА. У пресупозиції цього твердження ідея про те, що на цей момент FULŪL 

перебувають на периферії “політичної сцени”і, відповідно, є слабкими. Як істотна 

тенденція для FULŪL розглядається їхнє повернення в центральну позицію.Це ніби 

є їхньою метою, якої вони прагнуть досягти, вживаючи низку конкретних 

                                                 
534

 Стаття Šūmān, M. Fī Ḍarūrat ‘Azlal-Iẖwānwaal-Fulūl. газета al-Ahrām, 22.09.2013 – 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/233400.aspx [останнє звернення 18.04.2018]. 
535

 Див. Lakoff, Johnson 2003: 15. 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/233400.aspx
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заходів
536

. Їх звинувачують у купівлі голосів (širā’ al-aṣwāt), обмані і спробі 

переписати історію Січневої революції (yuġāliṭūna wa yuḥāwilūna i‘ādat kitābat tārīẖ 

ṯawrat yanā’īr)
537

, збиранні своїх прихильників і підбурюванні мас виступити проти 

влади (ḥašd anṣārihim wa jarr al-jamāhīr ilā al-ẖurūj ‘alā an-niẓām)
538

, насильницьких 

діях проти революціонерів (qāma al- fulūl bi-ḍarb an-nā’ib as-sābiq ‘an ḥizb al-hurriya 

wa al-‘adāla… wa kāda al-fulūl an yaftakū bihi – “FULŪL побили колишнього депутата 

від Партії свободи та справедливості (…) практично накинулися на нього”
539

), 

образі президента і революції (isā’a li-r-ra’īs wa aṯ-ṯawra)
540

, в тому, що вони 

просотуються в політичне життя (tawaġġul fī al-ḥayā as-siyāsiya)
541

 і 

розтлівають та розбещують політичну роботу (ifsād al-‘amal as-siyāsī). На такі 

злодіяння часто покликаються як на підстави, якими обґрунтовують конкретні дії з 

переслідування FULŪL з боку гарних хлопців, пор.: ahālī al-iskandariya yuṭāridūna 

al-fulūl li-isā’atihim li-r-ra’īs wa aṯ-ṯawra (“мешканці Александрії переслідують 

FULŪL за образу президента та революції”). Тексти, які у прямій формі не містять 

                                                 
536

Когнітивний зв’язок між центральним положенням у публічному просторі і концептами 

домену ВЛАДА вказує на помітну культурну специфічність концептуалізації універсальної 

категорії простору в арабській, аналіз якої через обмеження до обсягу цього тексту доведеться 

відкласти на майбутнє, пор. аналіз давньоіндійських, грецьких, латинських, німецьких і 

слов’янських концептів простору в Кудрявцева 2017: 120 – 183, див. також Levinson etal. 2006, 

Levinson 2003. 
537

 Стаття Šūmān, M. Fī Ḍarūrat ‘Azlal-Iẖwānwaal-Fulūl. газета al-Ahrām, 22.09.2013 – 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/233400.aspx [останнє звернення 18.04.2018]. 
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Стаття Abd-ar-Razzāq, M. KayfaYa ‘malal-Fulūl?, газета al-Mašhad, 9.10.2011 – 

http://www.masress.com/almashhad/22247 [останнє звернення 18.04.2018]. 
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 Стаття ‘Urābī, A. Asyūṭ: Ma‘qilal-Jamā‘ātTu’ayyidMursī raġmḤašdal-‘Askar, портал Veto, 

19.06.2012 – http://www.vetogate.com/169654 [останнє звернення 18.04.2018]; Партія свободи та 

справедливості – політичне крило Братів-мусульман, створене ними після повалення режиму 

Мубарака для повноцінної участі у виборах. 
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 Матеріал на сайті Братів-мусульман www.ikhwanonline.com –

http://www.ikhwanonline.com/new/v3/Article.aspx?ArtID=117949&SecID=470 [останнє звернення 

7.12.2015]. 
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покликання на такі дії, все одно побудовані так, щоб сформувати у читача 

враження, що з цими FULŪL“щось треба робити”.  

З метою приниження FULŪL їм також приписують символічні акти 

зневажливого характеру, виражені ідіоматичними виразами. Напр.: 

iḍrib bi-quwwa yā mursī fa-l-fulūl yataqayya’ūna dam li-nijāḥātika ad-duwaliya wa irjā’ 

amwāl al-arāḍī
542

 

Бий сильно, Мурсі, адже FULŪLхаркають кров’ю через твій міжнародний успіх та 

повернення грошей за землю. 

В наведеному абзаці заохочують президента Мурсі до дій, згадуючи про 

деморалізуючий вплив його успіху на політичних опонентів. У прагматичному 

плані у вищенаведених прикладах можна простежити різні дії, які приписуються 

FULŪL не з метою точного опису їхніх дій, а радше задля стимулювання або 

обґрунтування певних проактивних кроків з іншого боку – гарних хлопців, під 

якими розуміють “єгипетський народ”, занепокоєних “місцевих”, “революційного” 

президента, “армію” тощо.  

“Займання центральної позиції на сцені” – це, мабуть, єдиний ключовий 

евфемізм влади, який можна зустріти в сполученні з FULŪL. З нижче наведеного 

абзацу випливає, що FULŪL, хоча і здобули певну “центральність” (тобто владу), 

однак вони досягли цього на дуже обмеженому, локальному рівні. Автор також 

згадує про цей факт радше в тональності попередження, аніж твердження про те, 

що FULŪL нарешті досягли своєї мети:  

tatawāṣal al-intihākāt al-ẖāṣṣa bi-l-istiftā’ bi-muḥāfaẓat kafr aš-šayẖ min ẖilāl taṣaddur 

fulūl al-ḥizb al-waṭanī al-munḥall li-l-mašhad wa da‘wa li-n-nās li-t-taṣwīt bi-na‘am ‘alā 

ad-dastūr wa ḥašd an-nāẖibīn li-t-taṣwīt bi-na‘am bi-stiẖdām šattā al-wasā’l al-mumkina 

fa-qad qām al-fulūl wa mu’ayyidī al-inqilāb bi-istiẖdām mukabbirāt al-masājid fī ad-

                                                 
542

 Стаття Iḍrabbi-Quwwayā Mursī: Yataqayya’ūndamli-Najāḥātikaad-DuwaliyyawaIrjā‘ Amwālal-

Arāḍī, новинний веб-портал Maṣrawī 23.11.2012 – 
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da‘wa li-n-nuzūl wa at-taṣwīt bi-na‘am ‘alā ad-dastūr kamā ḥadaṯa fī qaryat al-kūm al-

aḥmar bi-balṭīm
543

… 

Тривають порушення щодо референдуму в губернаторстві Кафр ель-Шайх шляхом 

зайняття центральної позиції (taṣaddur) на сцені з бокуFULŪLрозпущеної 

Національної [демократичної] партії і заклику до людей голосувати “за” 

Конституцію та збирання виборців для голосування “за” із застосуванням усіх 

можливих методів, при цьому FULŪL та прихильники заколоту використали 

гучномовці мечетей для заклику вийти та голосувати “так” за Конституцію, як це 

сталося в селі Кум Аль-Ахмар у Бальтемі… 

Однак, FULŪL намагається досягти своїй цілей у непрямий спосіб. Пор.: 

wa ayy
an

 kān naw‘ min al-matā‘ib fa-sa-tajid al-kaṯīr min an-nās yakšif ‘an wujūd ‘umalā’ 

qām al-fulūl bi-taḥrīḍihim li-yuṯbitū anna miṣr bidūna mubārak tusāwī al-fawḍa
544

 

І які б труднощі не виникали, ви знайдете багато людей, котрі викривають агентів, 

[яких] FULŪL підбурював для того, щоб довести, що Єгипет без Х. Мубарака 

дорівнює безладу.  

FULŪL не йдуть прямо до приписуваної ним мети повернути собі владу, а 

діють у непрямий спосіб, намагаючись послабити своїх опонентів. Завданням 

перерахованих вище підривних дій FULŪL було створити в суспільстві безлад, який 

описується як FITNA (внутрішній розбрат усередині етнічної або релігійної 

спільноти) або FAWḌA (“анархія, безлад”), або іноді позначений політичним 

терміном як ḥarb ahliya (“громадянська війна”). Цей список номінацій відбиває ту 

саму соціальну реальність повної катастрофи, при цьому FITNA як питомий термін, 

який також застосовується в ісламському праві, видається найбільш адекватним, 
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він найточніше передає саму сутність тієї загрози, яку становлятьFULŪL з погляду 

прихильників революції.  

 

4.6.3 Ми або вони: аспекти динаміки сил 

 

Важливо відзначити, що семантика концепту FULŪL та репрезентація 

опонентів FULŪL, які можуть бути позначені як революціонери, єгиптяни або лише 

ми,
545

 побудована на парних відносинах. Механізм цього парного взаємозв’язку 

базується на асиметрії властивостей, кожна з яких імплікує свою протилежність у 

супротивника. Наприклад, будь-яке твердження про відносну силу FULŪL означає 

слабкість нас, гарних хлопців. Подібну асиметрію можна також спостерігати в 

імпліцитних моральних оцінках фізичних актів, які приписуються обом сторонам. 

Наприклад, FULŪL може бути приписано відкрито агресивну поведінку, яку вони 

можуть демонструвати як відповідь на те, що подається як цілком виправдане 

відторгнення їх народом, напр.: 

amām rafḍ al-ahālī wujūd al-fulūl amām al-minṭaqa aš-šimāliya qām al-fulūl bi-rašq al-

ahālī bi-l-ḥijāra wa az-zujājāt al-fāriġa wa al-mulutuf wa al-asliḥa an-nāriya wa al-bayḍā’ 

mimmā iḍṭarra al-‘adīd min aṣḥāb al-maḥāll at-tijāriya bi-šāri‘ būr sa‘īd ilā iġlāq 

maḥāllihim taẖawwuf
an

 min ḥudūṯ ayy i‘tidā’ ‘alayhim
546

 

Стикнувшись із (букв. “перед”) незгодою з присутністю FULŪL перед північною 

територією, FULŪL накрили [місцевих] мешканців камінням, порожніми пляшками, 

[коктейлями] Молотова, вогнепальною та холодною зброєю, що змусило багатьох 

                                                 
545

 У текстах, у яких виводяться на перший план FULŪL, часто не міститься прямої згадки про 

іншу сторону, з якої ототожнює себе чи до якої має емпатію автор, однак її наявність є істотною 

частиною пресупозиції. 
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власників магазинів на вулиці Порт Саїд зачинити свої магазини через страх нападу 

на них. 

Очевидно, що місцеві мешканці, мабуть, спробували витіснити FULŪL зі 

свого району, що могло спровокувати останніх на застосування насильства. Проте 

в тексті прямо не згадується про жодні насильницькі дії, які можуть бути 

приписані стороні, до якої автор має емпатію
547

. Натомість використовується 

концепт зі сфери моральної оцінки rafḍ (незгода, заперечення) – нечіткий з 

погляду референції (важко сказати, якими вчинками чи словами могла бути 

виражена ця незгода). При цьому в пресупозиції до твердження міститься оцінка 

незгоди щодо FULŪL як передбачуваної та цілком виправданої реакції з боку 

місцевого населення. 

Коли мова заходить про участь FULŪL у діях, які потенційно можуть 

докорінно змінити ситуацію в розподілі влади, навіть якщо це стосується лише 

місцевого рівня, то вони часто описуються не як повноцінні дії, а як спроби щось 

зробити. Напр.: 

fī madīnat balqās ijtama‘a 30 min fulūl al-ḥizb al-waṭanī bi-muḥāfaẓat ad-daqahliya 

mu‘ẓamuhum min a‘ḍā’ majlis aš-ša‘b as-sābiq fīmuḥāwala minhum lamm aš-šaml ba‘d 

mā aṣāba al-ḥizb min inhiyār wa ḍiyā‘ ba‘d ṯawrat 25 yanāyīr allatī aṭāḥat bi-n-niẓām al-

bā’id al-fāsid allaḏī haymana ‘alā al-ḥayā as-siyāsiya akṯar min rub‘ qarn
548

 

У місті Белкас зібралися 30 FULŪL з Національної [демократичної] партії в 

губернаторстві Дакаглія, більшість із них з [числа] членів колишньої Народної 

асамблеї (єгипетського Парламенту. – О.Б.), у спробі з їхнього боку об’єднатися 

після занепаду та розгубленості, що їх зазнала партія після революції 25 січня, яка 

повалила зниклий корумпований режим, що домінував у політичному житті 

протягом понад чверть століття. 
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Zamānal-Miṣrī, 31.03.2011 – http://www.masress.com/alzaman/1492 [останнє зверення 18.04.2018]. 

http://www.masress.com/alzaman/1492


215 

 

Арабське дієслово ḥāwal подібно до англійського відповідника try 

(“намагатися”) ставить акцент на початковій фазі, коли результат невідомий
549

. 

Отже, дія, під час якої FULŪL виступає як Агенс, ijtama‘a (“зібралися”) 

представлена як початкова фаза lamm aš-šaml (“возз’єднання”). Останній 

фразеологічний вираз складений з лексеми lamm (“збирати, об’єднувати”) і šaml 

(“сукупність, цілісність, нероздільне ціле”), що в цьому контексті непрямо вказує 

на те, що FULŪL намагалися знову зібрати свої сили. Однак цей уривок свідчить, 

що з якихось причин цілей повністю досягнуто не було.  

Розглянемо ще один приклад: 

wa aḍāfa al-‘ādlī annahu yatawaqqa‘ qiyām ṯawra ša‘biya lā taqill ‘an ṯawrat yūnyū iḏā 

mā ḥāwal fulūl al-waṭanī al-munḥall aw baqāyā jamā‘at al-iẖwān al-muslimīn al-maḥẓūra 

al-wusūl ilā majlis aš-ša‘b
550

 

І Адлі
551

 додав, що [він] очікує постання народної революції не меншої ніж 

червнева революція, якщо FULŪL розпущеної Національної [демократичної] партії 

або залишки забороненого Товариства братів-мусульман спробують увійти до 

Народної асамблеї (єгипетського Парламенту. – О.Б.)… 

Тут дія, Агенсом якої виступає FULŪL, є частиною підрядного речення умови, 

яке вказує на те, що дія в реальності не відбулася, однак існує певний ступінь її 

вірогідності, при цьому FULŪL приписується тенденція до здійснення цієї дії, і ця 

група людей може брати участь на початковій стадії діяльності (намагаються 

зайти до парламенту), однак їм навряд чи вдасться досягти успіху, оскільки вони 

зіштовхнуться з опором з боку сильнішого супротивника (“постання народної 

революції”). 

                                                 
549
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У нижченаведеному прикладі концепт РЕВОЛЮЦІЯ представлений як 

цілеспрямований рух, що триває, а FULŪL зображені як ті, хто намагаються 

перешкоджати їй:  

al-fulūl tuṭlaq ‘alā man yuḥāwil i‘āqat aṯ-ṯawra ‘an taḥqīq ahdāfihā li-l-qaḍā’ ‘alā aẓ-ẓulm 

wa aṭ-ṭuġyān. al-fulūl hum man yarfaḍūna ši‘ārāt aṯ-ṯawra allatī rafaḍat (sic., імовірно, 

автор хотів сказати rufi‘at) wa tuṭālib bi-l-ḥurriya wa al-karāma wa al-‘adāla al-

ijtimā‘iya
552

 

[термін] FULŪL застосовується щодо будь-кого, хто намагається заважати 

досягненню революцією її цілей усунення несправедливості та тиранії. FULŪL – це 

[ті], хто відкидає підняті революцією гасла, [які] вимагають свободи, гідності та 

соціальної справедливості. 

У трьох вищезазначених прикладах відображено модель силової динаміки, 

де FULŪL представляє відносно слабкого Антагоніста, а РЕВОЛЮЦІЯ (або будь-який 

мислячий суб’єкт, який її представляє, такий як РЕВОЛЮЦІОНЕРИ, ВОЛЯНАРОДУ або 

лише ми) виступає як Агоніст
553

. Усі вище розглянуті дії, які публічно здійснює 

FULŪL (купівля голосів, фальсифікація виборів, спроби потрапити до державних 

установ, підбурювання громадських заворушень тощо), є проявами однієї і тієї 

самої моделі, адже вони фактично ілюструють притаманну FULŪL природну 

тенденцію перешкоджатиРЕВОЛЮЦІЇ.  

На завершення нашого короткого аналізу фазових характеристик дій, 

приписуваних FULŪL, розглянемо приклади, які містять інше фазове дієслово najaḥ 

(“досягти успіху в чомусь”, що передає значення близьке до укр. безособового 

“удаватися”). Воно формує пару з дієсловом ḥāwal (“намагатися”). Якщо дієслово 

ḥāwal (“намагатися”) “ставить акцент на початковій фазі без відомостей про 

результат”, то у дієслові najaḥ (“досягти успіху”) акцент зміщено “на відомий 
                                                 
552
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результат, що відбувся або не відбувся”
554

. Приклади, до складу яких входять 

колокації fulūl та najaḥ в різних формах – najaḥ (перфект), yanjаḥ (імперфект), al-

fulūl (означ.), fulūl + генітивний атрибут (наприклад, fulūl an-niẓām as-sābiq – 

FULŪL колишнього режиму), – відбивають використання в них постійних 

прагматичних моделей погрози або попередження. До складу цієї синтаксичної 

моделі входять емфатичне заперечення (lan yanjaḥ al-fulūl – FULŪL“ніколи-не 

досягнуть успіху”), негативна частка lam + імперфект (lam yanjaḥ al-fulūl – 

“FULŪL не досягнули успіху”), запитання (hal yanjaḥ al-fulūl – “чи досягнуть FULŪL 

успіху”?). Зазвичай успіх FULŪL описується як гіпотетична ситуація, яка в 

синтаксичному плані оформлена або як підрядне нереальної умови (law najaḥ 

fulūl – “якби FULŪL досягли успіху”), або за допомогою менш вживаної моделі – 

простого підрядного речення умови (iḏā najaḥ fulūl – “якщо FULŪLдосягнуть 

успіху”). Пор.: 

a) lan yanjaḥ fulūl an-niẓām al-bāid fī ayy šay wa ‘alayhim an yanḥāzū ilā al-ḥaqq wa 

yaltaffū ḥawla aṯ-ṯawra wa yatūbū ‘ammā iqtarafat aydīhum
555

 

FULŪL зниклого режиму ніколи ні в чому не досягнуть успіху, і вони повинні стати 

на бік права і згуртуватися навколо революції, та покаятися в тому, що учинили їхні 

руки  

b) hal yanjaḥ fulūl al-munḥall fī iṯārat al-fitan wa al-azamāt li-iḥrāj ar-ra’īs?
556

 

Чи досягнуть успіху FULŪL розпущеної [правлючої партії] в збудженні fitan (мн. від 

fitna – “розбрат всередині мусульманської громади”, FITNA – важливий концепт 

ісламського права. – О.Б.) і кризи [з метою] заплутати/збентежити президента? 
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c) wa law najaḥa al-fulūl la-‘āda aš-šarr wa ‘āda al-fasād li-yulqī bi-miṣr fī ṣirā‘āt wa 

mahālik lā ya‘limuhā illā aḷḷāh
557

 

І якби FULŪL вдалося досягти успіху, тоді б повернулося зло і повернулася б 

корупція, щоб кинути Єгипет у конфлікти та небезпеки, про які тільки Аллаху 

відомо. 

Зафіксовано й висловлювання, у яких колокації FULŪL з лексемами, 

похідними від najaḥ (“досягти успіху”), можна витлумачувати як такі, що вказують 

на успішне здійснення FULŪL різних дій. Оскільки такі випадки нечастотні і 

суперечать вже розглянутому матеріалу, у якому простежується приписування 

FULŪL здебільшого незакінчених або обмежувальних дій, то вони заслуговують на 

уважніший розгляд. Нижче наводимо два типові контексти:  

d) wa qāla muḥammad as-sattār amīn ‘ām an-niqāba al-‘āmma al-mustaqilla li-l-‘āmilīn 

bi-hay’at an-naql al-‘ām: inqsamat al-garājāt ‘alā qirār faḍḍ al-iḍrāb wa ḏālika ba‘d an 

najaḥ fulūl an-niẓām as-sābiq min ẖilāl al-asālib al-multawiya fī at-ta’ṯīr ‘alā ba‘ḍ ‘ummāl 

al-hay’a allaḏīna qarrarū ta‘līq al-iḍrāb
558

 

І Мухаммад ас-Саттар, генеральний секретар незалежної Профспілки працівників 

департаменту загального транспорту, сказав: “автомайстерні поділилися щодо 

рішення відкликати страйк, що [сталося] після того, як FULŪL старого режиму 

вдалося із використанням обхідних шляхів вплинути на деяких співробітників 

департаменту, які вирішили призупинити страйк”. 

e) iḏan fa-qad najaḥ al-fulūl fī-ṣṭyād aṯ-ṯawra wa tarwīḍ al-kutla aṯ-ṯawriya min ḥayṯ 

arādat hāḏihi al-kutla insti’nās al-fulūl wa damjahum fīhā wa an-natīja: ġāba aṯ-ṯuwār wa 

ḥaḍar al-fulūl… ṣa‘adat aṯ-ṯawra al-muḍādda wa habaṭat aṯ-ṯawra al-ḥaqīqiya ilā ad-darak 

allaḏī alqat fīhi ṣuwar aš-šuhadā’ ‘alā al-arḍ wa rafa‘at ṣuwar
an

 li-šuhadā’ muzayyafīn wa 
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majjadat allaḏīna ahdarū ḥuqūqahum bi-l-la‘b fī al-awrāq wa al-adilla wa ṣana‘at minhum 

rumūz
an

 li-l-istiqlāl wa an-nidāl
559

 

Отже, FULŪL досягли успіху в полюванні на революцію та приборканні 

революційного блоку, адже цей блок хотів приручити FULŪL та інтегрувати їх із 

собою, і результат [був таким, що] революціонери зникли, а FULŪL залишилися… 

контрреволюція піднялася і справжня революція опустилася до такої межі, що 

вона кинула зображення мучеників на землю і підняла образи фальшивих 

мучеників, і славила тих, [хто] змарнував свої права, граючи картами та доказами, 

і зробили з них символи незалежності та боротьби.  

В обох прикладах і (d), і (e) FULŪL приписана поведінка із вже знайомого 

списку злодіянь (“інтриги, введення в оману”). В уривку (d) ідеться про ситуацію, 

коли FULŪL досягли незначного успіху – фактично лише тактичного. В уривку (e) 

представлена протилежна ситуація, коли FULŪL спричинили велику біду, по суті 

завдали поразки “справжній революції”
560

. Ці два контексти є дуже типовими: 

йдеться або тактичну перемогу незначного масштабу або про політичний 

апокаліпсис, дві протилежності, між якими практично немає середньої точки. В 

арсеналі приписуваних FULŪL дій, які було успішно здійснено, ми не змогли 

віднайти жодної середньої, “звичайної”, дії або події, характерної для 

повсякденного досвіду людини.  

Висловлювання, схожі на пораженські, як у тексті (e), зазвичай можна 

віднести до періодів загострення політичної кризи. Їхньою іллокутивною метою 

насправді є мобілізувати адресата на підтримку “справжніх революціонерів” в 
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Стаття Qandīl, W. Taṯwīral-FulūlamTaflīlaṯ-Ṯawra, сайт телеканалу al-‘Arabiyya, 17.04.2013 –

http://goo.gl/M0owhH [останнє звернення 18.04.2018]. 
560

 Стаття (див. попереднє посилання), звідки ми взяли процитований уривок, має характерну 

назву Taṯwīr al-fulūl am taflīl aṯ-ṯawra (“Перетворення FULŪL в революціонерів або FULŪL-ізація 

революції”), вона вийшла друком 17.04.2013 у період поглиблення політичної кризи й початку 

масових протестів проти пов’язаного з Братами-мусульманами президента Мухаммада Мурсі, 

якого менше ніж за три місяці повалили військові.  

http://goo.gl/M0owhH
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умовах перед обличчям загрози. В уривку (e) йдеться про те, що FULŪL 

спричинили втрати для революціонерів, але варто наголосити, що ці втрати мають 

здебільшого моральний і символічний характер (мучеників було принижено, 

оскільки їхні “зображення кинули на землю”). Метафора Полювання зображає 

РЕВОЛЮЦІЮ як здобич, а FULŪL як хижака або мисливця-людину. Наведені в тексті 

(е), а ще більше в (с) описи дій FULŪL віддалені від мови повсякденного життя, 

вони мають майже епічний характер, особливо якщо взяти до уваги згадки про 

надприродні сили – вічне Зло та божественну мудрість.  

 

4.6.4 Хто за цим стоїть? FULŪL у світі теорій змови  

 

Хоча FULŪL, як правило, не виступають як активний Агенс, на окремий 

аналіз заслуговує одна особлива конструкція, у якій наявний концепт FULŪL у 

поєднанні з позначенням подій та дій. Іллокутивною ціллю висловлювань, в основі 

яких лежить ця конструкція, здебільшого є звинуватити FULŪL у тому, що вони 

якимось чином причетні до певних подій, при тому що, як ми побачимо, активна 

роль їх у спричиненні цих подій, так само як і в наведених в попередньому розділі 

прикладах, применшується. Цю конструкцію можна схематично представити як X 

є warā’ (“за”) E, де X позначає розумну істоту, яка відповідає за E, під якою 

розуміється подія здебільше негативного характеру
561

, див.:  

a) al-fulūl warā’ tarākum mašākil al-ḥayy – FULŪL [стоять] за накопиченням проблем 

району
562

; 

b) al-fulūl warā’ aḥdāṯ masbīrū – FULŪL [стоїть] за подіями в Масперо
563

; 

                                                 
561

Про семантику конструцій див. Goldberg1995. 
562

Стаття Muruwwa, ‘A. Nā’ibMuḥāfizal-QāhiraYu’akkidinnaal-Fulūlwarā’ TarākumMašākilal-Ḥayy, 

сайт газети al-Fagr, 29.11.2012 – http://new.elfagr.org/Detail.aspx?secid=0&vid=0&nwsId=234446 

[останнє звернення 18.04.2018]. 
563

 Стаття Muršidal-Iẖwān: al-Fulūlwarā’ AḥdātMasbīrū, портал Bawwābataš-Šabāb, 12.10.2011 –

http://www.masress.com/shabab/7193 [останнє звернення 18.04.2018]. 

http://new.elfagr.org/Detail.aspx?secid=0&vid=0&nwsId=234446
http://www.masress.com/shabab/7193
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c) al-fulūl warā’ ḥarq al-mujamma‘ al-‘ilmī – FULŪL [стоять] за спаленням наукового 

комплексу
564

; 

d) al-fulūl warā’ aḥdāṯ al-‘abbasiya li-ta’jīl al-intiẖābāt ar-ri’āsiya – FULŪL [стоять] за 

подіями в Аль-Аббасії для [того щоб] відстрочити президентські вибори
565

; 

e) al-fulūl warā’ ‘uzūf aš-šabāb ‘an il-mušāraka fī-l-intiẖābāt – FULŪL [стоять] за 

небажанням молоді брати участь у виборах
566

; 

f) al-fulūl warā’ rafḍ al-badawī al-inḍimām li-taḥāluf mūsā – FULŪL [стоять] за 

відмовою Барадаї приєднатися до Альянсу [Амра] Муси
567

;  

h) al-fulūl warā’ insiḥābī min ijtimā‘ as-silmī – FULŪL [стоять] за моїм самоусуненням 

від зборів, [організованих] Сілмі
568

;  

g) fulūl warā’ fitnat al-islāmiyīna wa al-libraliyīn – FULŪL [стоять] за проявами 

розбрату (тут вжито концепт ісламського права FITNA, який описує конфлікт у межах 

мусульманської спільноти. – О.Б.) [між] ісламістами та лібералами
569

.  

Хоча використання прийменникаwarā’ в каузативному значенні не 

обмежується описом подій з негативними оцінками, проте еліптичні фрази, подібні 

до вищенаведених, звучать з відтінком звинувачення. Конструкція передає 

каузативний зв'язок між X і E, при цьому сама природа цього зв’язку затемнена, 

адже незрозуміло, як причиновий зв'язок виникає. У фразі (c) присутня 

субстантивована форма (maṣdar) транзитивного дієслова ḥaraqa (“палити”), що 

імплікує наявність агенса.Натомість конструкція з warā’ замість того, щоб вказати 
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 Стаття Yusrā, R. al-Fulūlwarā’ Ḥarqal-Mujamma‘ al-‘Ilmī, портал Aẖbarak, 

12.01.2012:http://goo.gl/ox0leU 
565

 Назва статті, сайт газети al-Yawmas-Sābi‘, 4.05.2012 –

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=669295#.U8pttpSSy6I [останнє звернення 16.09.2015]. 
566

 Стаття Hādī, ‘I. Al-Waṭniyyaaṯ-Ṯawriyya: al-Fulūlwarā’ ‘Uzūfaš-Šabāb ‘anal-Mušārakafī al-

Intiẖābāt, портал Veto, 28.05.2014 – http://www.vetogate.com/1037408 [останнє звернення 

18.04.2018]. 
567

 Назва статті, портал ŠabakatRaṣdal-Iẖbātiyya (rassd.com) – http://goo.gl/Rw71PH [останнє 

звернення 16.09.2015]. 
568

 Назва статті Ḥamdī, A., сайт al-Wafd, 1.11.2011 – http://goo.gl/M3y83H [останнє звернення 

18.04.2018]. 
569

 Стаття Ḥusnī, Ṣ Islāmiyūn: al-Fulūlwarā’ Fitnatal-Islāmiyīnwaal-Librāliyīn, сайи газети ad-

Dustūr, 17.02.2014 – http://www.dostor.org/164785 [останнє звернення 18.04.2018]. 

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=669295#.U8pttpSSy6I
http://www.vetogate.com/1037408
http://goo.gl/Rw71PH
http://goo.gl/M3y83H
http://www.dostor.org/164785
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на FULŪL як тих, хто насправді спалив це місце, позбавляє їх ролі агенса, 

перетворюючи їх на Причину події спалення, причому причиново-наслідковий 

зв'язок між можливими діями FULŪL, які залишаються за кадром, та фактом 

спалення не обов’язково повинен бути прямим. Тим не менше в цьому уривку 

FULŪL представлений як суб’єкт, який створив необхідні умови для негативної 

події, і тому звинувачення падають саме на нього. У прикладі (b) наявна ще 

слабша вказівка на Агенса, а у випадку (a) він узагалі виключений: FULŪL навряд 

чи можна розглядати як таких, що свідомо нагромаджують проблеми, швидше 

вони лише дозволяють їм накопичуватися. Випадок (d) видається дещо дивним, 

оскільки в ньому присутня Мета події. Цей уривок майже дозволяє відтворити 

Агенс на основі імплікатури
570

, адже фразу легко можна переформулювати так: 

FULŪL організували події в Аль-Абасії [з метою] відтермінування президентських 

виборів
571

. У випадку (g), очевидно, агентивність може бути реконструйована лише 

за умови такої інтерпретації, що виходить із розуміння розбрату як форми 

конфлікту, у якому беруть участь сторони, одна з яких є ініціатором. Однак 

ісламський концепт FITNA описує соціальний конфлікт у спосіб, який уникає 

протиставлення двох чи більше сторін, радше описує стан цілої спільноти, яка 

виступає як екперієнцер цього стану, що оцінюється як однаково негативний для 

спільноти в цілому
572

. У прикладах (e, f, h) чітко виражений Агенс, який повністю 

відрізняється від FULŪL. Розглянемо текст, який іде після фрази (h), щоб 

встановити відносини, які зв’язують FULŪL і Агенса дії, представленої в сегменті 

(тобто самоусунення): 
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 Див. Grice 1989, Meibauer 2009. 
571

Випадок (d) – це назва новинної статті і на нас вона не справляє враження правильно 

побудованої фрази, це швидше стенографічне резюме статті, в якій наведено довгий перелік 

негативних подій, які, на думку автора, є доказами наміруFULŪLвідтермінувати вибори 

(niyatuhum fī ta’jīl al-intiẖābāt). 
572

 Пор. Ayalon 1987b. 
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barrara al-muhandis abū al-‘alā māḍī ra’īs ḥizb al-wasaṭ sabab insiḥābihi min al-ijtimā‘ 

allaḏī da‘ā ilayhi d. ‘alī as-silmī nā’ib ra’īs al-wuzarā’ li-š-šu’ūn as-siyāsiya wa at-

taḥawwul ad-dīmuqrāṭī bi-anna ḏālika jā’a iḥtijāj
an

 ‘alā wujūd al-‘adīd min fulūl al-ḥizb 

al-waṭanī as-sābiq wa kaḏālika wujūd al-kaṯīr min al-aḥzāb al-kartūniya allatī ṣuni‘at ‘alā 

aydī an-niẓām as-sābiq
573

 

Інженер Абу-л-Ала Маді, голова партії “Васат”, обґрунтував причину свого 

самоусунення від участі в зборах, до [проведення] яких закликав доктор Алі Ас-

Сілмі, заступник прем’єр-міністра з питань політичних справ і демократичної 

трансформації, тим, що це відбулося як протест проти присутності кількох FULŪL 

колишньої Національно-демократичної партії, а також присутності багатьох 

маріонеткових (букв. “картонних”) партій, створених колишнім режимом. 

У цьому уривку наявна соціосеміотична модель, яка забороняє комусь, хто 

не належить до категорії FULŪL, відвідувати подію, на якій присутній FULŪL, щоб 

не асоціюватися з ними. Отже, FULŪL вплинув на здійснення Агенсом певної 

символічної дії (відмови від участі в мітингу на знак протесту), не вчинивши 

жодної дії, а лише надавши своєю присутністю підстав для певного тлумачення 

ситуації.  

Конструкція з прийменником warā’ активізує насамперед базовий концепт 

Відповідальність. У FrameNet
574

 наведено таке визначення фрейму 

Відповідальність (Responsibility): “Агенс несе відповідальність за цілеспрямовано 

здійснену Дію або за те, що він був основним підбурювачем, який стояв за Дією”. 

Розглянутий у цьому розділі матеріал швидше підходить до другої частини цього 

визначення, адже в ньому практично повністю виключена або затемнена будь-яка 

пряма участь FULŪL в Дії. В описі фрейму Responsibility на FrameNet англійський 

ілюстративний матеріал для лексичної одиниці behind (“за”), навпаки, в основному 

позначає “цілеспрямовано здійснені дії”, такі як “атаки”, “бомбардування” та 
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 Стаття Ḥamdī, A., Mādī:al-Fulūl warā’ Insiḥābī min Ijtimā‘ as-Silmī, сайт al-Wafd, 1.11.2011 –

http://goo.gl/M3y83H [останнє звернення 18.04.2018].  
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Див. FrameNet. 
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“вбивства”, які активують фрейми
575

 з чітко визначеними агенсами і пацієнсами, 

на відміну від подій на кшталт “небажання брати участь у виборах”, “відмова від 

участі в мітингу”, “нагромадження проблем” або FITNA (“внутрішньогруповий 

розбрат”). 

 

4.6.5 FULŪL і РЕВОЛЮЦІОНЕРИ 

 

У наступних підрозділах звертаємося до розгляду комунікативних і 

соціопрагматичних аспектів концепту FULŪL, зокрема його ролі у визначенні 

соціальних меж у контексті післяреволюційного Єгипту. Хоча соціальні межі і 

встановлюються внаслідок різноманітних соціальних практик, які можуть 

розумітися як такі, що мають матеріальну чи навіть фізичну природу, проте 

ключовим локусом, де ці межі формуються в думках учасників, є публічна 

дискусія. Через це медійний політичний дискурс є важливим інструментом у 

процесі переформатування соціального порядку, адже саме він є тим простором, 

де формулюються та обговорюються дії та протидії різних політичних акторів, і 

через який транслюються повідомлення, адресовані як табору прихильників, так і 

опонентам. Революція призвела до збурення всієї політичної сцени, і багато що з 

того, що відбувалося в публічній дискусії протягом періоду політичних 

заворушень для тих, хто описує себе як РЕВОЛЮЦІОНЕРИ, і для їхніх опонентів, 

яких вони позначають як FULŪL, можна подати як обговорення нових соціальних 

меж між цими двома уявними спільнотами. У трьох наступних підрозділах 

обговоримо ті дії, які РЕВОЛЮЦІОНЕРИ збираються вжити щодо FULŪL, 

повідомлення, які вони їм адресують, і, нарешті, які аргументиFULŪL висувають у 

відповідь. 

Аналізовані тексти не є прикладами прямої комунікації (діалогу) між 

РЕВОЛЮЦІОНЕРАМИ і FULŪL.Вони складаються із різних публічних заяв, завдяки 
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 Про поняття evoking, яке тут передаємо як активування фреймів, див. Andor 2010: 158. 
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чому вони були однаково доступні як прихильникам, так і опонентам, а також 

нейтральній стороні. Отже, комунікація між двома сторонами проходить за 

посередництвом дискурсу революційних ЗМІ, який має жанрову специфіку та інші 

істотні обмеження. У межах цього дискурсу голоси прихильників революції 

звучать голосніше, ніж їхніх опонентів, і їхні тексти можуть бути описані як 

вербальна атака проти опонентів, описуваних ними як FULŪL. Останні ж, як можна 

очікувати, займають захисну позицію та діють реактивно. 

 

 

4.6.6 Що треба робити зFULŪL? 

 

FULŪL часто виступають у позиції прямого об’єкта дієслова aqṣā (“усунути, 

перемістити”) або генітивного додатка субстантивованої форми (масдара) цього 

дієслова iqṣā’. Напр.: as-sīsī yuqṣī fulūl al-waṭanī al-munḥall min ḥamlatihi al-

intiẖābiya (“Сісі усуває FULŪL розпущеної Національної [Демократичної партії] зі 

[складу] його виборчої кампанії”)
576

. 

Значення четвертої форми каузативного арабського дієслова aqṣā в 

політичному дискурсі (“усувати, перемістити”) відображає орієнтаційну 

метафору, яка ґрунтується на початковій просторовій семантиці основи (пор. 

першу форму дієслова qaṣā або qaṣiyā – “перебувати далеко, бути віддаленим”). 

Високочастотна похідна цього самого кореня – суперлативно-порівняльна форма 

від прикметника aqṣā – використовується щодо віддалених місць і просторових 

меж, напр. aš-šarqal-aqṣā (“Далекий Схід”), min aqṣāhā ilā aqṣāhā (“від краю до 

краю – щодо країни або світу в цілому”). Хоча первинне значення кореня, 

очевидно, свідчить про просторову орієнтацію за критеріями близько –далеко, 

однак схоже, що реальне вживання лексеми aqṣā в політичному дискурсі свідчить 

                                                 
576

 Стаття As-Sīsī Yuqṣī Fulūlal-Waṭanī al-MunḥallminḤamlatihial-Intiẖabiyya, сайт газети al-

Miṣriyūn, 13.04.2014 – http://goo.gl/bHeaW9[останнє звернення 18.04.2018].  

http://goo.gl/bHeaW9
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про орієнтацію: всередині – ззовні і центр-периферія
577

. Для інтерпретації 

прочитаннявсередині – ззовні розглянемо такий приклад: naqīb al-muhandisīn min 

manūfiya: lā iqṣā’ li-ayy faṣīl wa an-niqāba maftūḥa li-l-jamī‘ (“голова інженерів з 

Мануфії: жодного усунення/витіснення для будь-якої фракції, адже профспілка є 

відкритою для всіх”)
578

. Зверніть також увагу на часте використання цієї форми в 

контексті спортивних змагань: arsenal aqwā al-ān wa qādir ‘alā iqṣā baršilūna 

(“Арсенал є зараз сильнішим і здатним витіснити Барселону”)
579

. Нижче наводимо 

складніший випадок: 

nafā ẖalaf az-zannātī naqīb al-mu‘allimīn mā taraddada fī al-āwina al-aẖīra bi-anna 

hunāka iqṣā’ li-ba‘ḍ a‘ḍā’ majlis niqābat al-mihan at-ta‘līmiyya mušīr
an

 ilā anna al-jamī‘ 

‘alā qalb rajul wāḥid ya‘malūna bi-rūḥ al-farīq al-wāḥid  

Халаф аз-Заннаті, [профспілковий] лідер вчителів, заперечив те, що повторювалося 

останнім часом про те, що має місце усунення деяких членів ради профспілки 

освітян, зазначивши, що всі як один працюють в дусі однієї команди. 

Хоча члени Ради, мабуть, формально і не виключені з її складу, однак 

стверджується, що вони могли бути усунуті від участі у важливих заходах цього 

органу, що фактично заперечив профспілковий лідер, сказавши, що “всі як один 

працюють в дусі однієї команди”, тобто вони беруть участь у заходах профспілок 

на тій самій підставі, що й інші їх члени. Тут заходи розуміються на основі 

метафори ДІЯЛЬНІСТЬ – це КОНТЕЙНЕР. Перебування в середині контейнера – це не 

лише факт існування, воно передбачає участь у діяльності, користування 

можливостями, у т.ч. отримання якоїсь форми винагороди, які є доступними лише 

                                                 
577

 Повний список орієнтаційних метафор згідно з Дж. Лакоффом і М. Джонсоном включає такі 

категорії: вгору – вниз, всередині – ззовні, спереду – позаду, на – від, глибоко – мілко, центр – 

периферія і близько – далеко (up – down, in – out, front – back, on – off, deep – shallow, central – 

peripheral, near – far), див. Lakoff, Johnson 2003: 15, 26. 
578

 Назва статті в ЗМІ – https://www.youtube.com/watch?v=OUeVDcTIdhk [останнє звернення 

16.09.2015]. 
579

 Назва статті в газеті al-Ġad, 5.03.2011 – goo.gl/uQxKHJ [останнє звернення 18.04.2018]. 
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тим, хто перебуває в межах КОНТЕЙНЕРА. Усунення з КОНТЕЙНЕРА або переміщення 

на периферію в його межах також означає позбавлення певного статусу, напр.: 

min hāḏā al-minṭaq tabannī al-liqā’ at-tašāwurī hāḏā at-taṣawwur an yakūn li-l-kurd iqlīm 

dāẖil sūriyā al-ittiḥādiya bi-mušāraka tāmma min kāffat al-mukawwināt allatī ta‘īš fī hāḏā 

al-iqlīm min dūna tahmīš aw iqṣā’ li-aḥad aw intiqāṣ min ḥuqūqihi ma‘a ta’kīd al-jamī‘ 

‘alā waḥdat sūriyā
580

 

За (букв. “з”) цієї логіки, прийняття консультативною асамблеєю цієї концепції, [яка 

полягає в тому], що курди матимуть провінцію в межах федеративної [держави] 

Сирії з повною участю усіх складників (тобто етнічних і релігійних спільнот. – 

О.Б.), які живуть у цій провінції, без маргіналізації або витіснення/усунення будь-

кого або применшення його прав [разом] з підтвердженням усіма єдності Сирії. 

У цьому уривку федеративна Сирія метафорично представлена як 

КОНТЕЙНЕР з іншим КОНТЕЙНЕРОМ у його середині (Курдська провінція), остання 

розуміється як простір, який начебто надає гарні можливості тим, хто перебуває 

всередині нього (“складникам”) за умови, що вони певним чином розташовані в 

контейнері. Останнє твердження передається формою семантичного подвійного 

заперечення: лексеми tahmīš (“маргіналізація”), iqṣā’ (“усунення, витіснення”) і 

intiqāṣ (“применшення”) мають негативний семантичний компонент
581

, який 

заперечується прийменником із значенням виключення dūna (“без”). 

Коли йдеться про державні посади, то в революційному дискурсі часто 

висувається пропозиція стосовно того, що їх необхідно очистити від FULŪL, напр.: 

                                                 
580

Mārdīnī, B. Al-Akrād: nah ̣̣̣̣waSūriyā FīdirāliyyamindūnaIqṣā’, сайт газети Īlāf, 2.07.2014 –

http://www.elaph.com/Web/News/2014/7/919461.html[останнє звернення 18.04.2018]. 
581

 Їх усі можна описати як “погані події”, негативна семантика яких виражена за 

метафоричними моделями центр – периферія, всередину – назовні та більше – менше, при цьому 

перший член такої пари є носієм позитивної оцінки: ЦЕНТР/ВСЕРЕДИНІ/БІЛЬШЕ – це ДОБРЕ.  

http://www.elaph.com/Web/News/2014/7/919461.html
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wa fī al-iskandariya ṭālabat amānat ḥizb al-miṣriyīn al-aḥrār bi-taṭhīr hay’at al-mīnā’ 

mimman sammathum fulūl an-niẓām al-iẖwānī allaḏīna tamma ta‘yīnuhum fī al-hay’a 

waqta ḥukm al-jamā‘a
582

 

І в Александрії секретаріат Партії вільних єгиптян висунув вимогу очистити 

адміністрацію порту від [тих], кого він назвав “FULŪL режиму Братів [-мусульман]”, 

яких було призначено до адміністрації під час правління громади [Братів-

мусульман]. 

Це, безумовно, є прикладом універсальної метафоричної репрезентації 

ворогів як нечистих речовин або істот
583

. Графічне представлення FULŪL як 

шкідників або навіть змій доволі поширене в єгипетських ЗМІ (див. малюнки 1, 2, 

3). 

 

 

 

 

Малюнок 2. Агітаційний плакат: на пляшці написано mubīd (“інсектицид”),  

над головою шкідника напис al-fulūl 

                                                 
582

 Стаття Abū-l-‘Aynayn, M., al-‘Arīnī, ‘A. Istib‘ād 5 Ru’asā’ minMudunIẖwānbi-š-

ŠarqiyyawaMuṭālababi-TaṭhīrMīnā’ al-IskandariyyaminFulūlal-Jamā‘a, сайт газети al-Miṣrī al-

Yawm, 4.09.2013 – http://www.almasryalyoum.com/news/details/259076#[останнє звернення 

18.04.2018]. 
583

Пор. Вайс 2008, метафора ВОРОГ – це ШКІДНИК разом з поняттям “чистки” або “винищення”, 

яке з неї випливає, зустрічається досить часто в низці консервативних та право-радикальних 

дискурсів, пор. CST 2012: 12. Порівняйте також таке характерне для антиміграційних дискурсів 

висловлювання як “хворі іммігранти, які становлять небезпечний ризик для громадського 

здоров’я”(diseased immigrants posing a dangerous public health risk), яке засвідчує такий самий 

метафоричний наслідок (entailment), що випливає з метафори ВОРОГ – це ШКІДНИК, див. Bouie 

2014. 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/259076
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Малюнок 3. Агітаційний плакат:  

imsak al-fulūl (“злови FULŪL”) 

 

 

Малюнок 4. Агітаційний плакат. Текст у верхній частині картинки: imsak 

al-fulūl (“злови FULŪL”); у нижній частині – isma‘, šūf, ’ūl (“слухай, дивись, кажи”) 

 

Метафора ВОРОГ – це ШКІДНИК призвела до виникнення політичної кампанії 

в масштабі всієї країни під назвою imsak fulūl (“злови FULŪL”), яка була 

організована “молодими революціонерами” з метою запобігти тому, щобFULŪL 

займали посади на всіх рівнях державного управління, місцевого самоврядування 

та менеджменту
584

. Складання списків FULŪL кожної конкретної адміністративної 

одиниці стало поширеною практикою
585

. Логіка такої діяльності також 

                                                 
584

Див. на малюнках 3 і 4 деякі з агітаційних плакатів кампанії. 
585

 Пошук у Google для сполучення qā’ima bi-asmā’ fulūl… (“список з іменами FULŪL [назва 

населеного пункту]”) дав 5490 посилань. Один з перших списків, датований 9.11.2011, був 
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узгоджується із наслідками (entailments) метафори ВОРОГИ – це ШКІДНИКИ. 

Шкідники можуть почати домінувати в певному закритому просторі
586

, якщо їх 

залишити без уваги. Простір можна очистити від них, якщо виловити їх звідти 

один по одному. Вже обговорена вище орієнтаційна метафора щодо концепту 

IQṢĀ’ повністю узгоджується з метафорою ВОРОГИ – це ШКІДНИКИ, адже вони 

мають спільні наслідки. Вони обидві приписують FULŪL тенденцію займати 

закритий простір (КОНТЕЙНЕР) і обґрунтовують застосування фактично подібних 

тактик щодо FULŪL – витіснення їх на периферію або усунення з КОНТЕЙНЕРА. 

Метафора ВОРОГИ – це ШКІДНИКИ збагачує чисто просторову модель, додаючи до 

неї компонент моральної оцінки, що посилює моральне обґрунтування для 

виключення FULŪL з громадського простору. За допомогою постійного процесу 

складання списків кампанія “Схопи Fulūl” перетворювала тих, хто щойно був при 

владі на об’єкти публічного осуду та символічного знищування. Для менш 

відомих діячів наявність їхнього імені в списку означала кінець комфортного 

існування в зоні відносної непомітності та потрапляння під пильну увагу з боку 

громадськості.  

Концепт СПИСОК заслуговує на окрему увагу. Як простий, на першій погляд, 

засіб упорядкування даних, список становить доволі цікаву культурну 

універсалію, пов’язану зі знанням і владою, за відомим латинським прислів’ям 

scientia potentia est
587

. Списки складаються шляхом простого додавання до них 

нових імен. У самому понятті СПИСОК немає нічого, що вказувало б на те, як треба 

                                                                                                                                                                        

розміщений на вебсторінці з характерною назвою Bawwābat 25 yanā’ir tufaḍḍiḥ asmā’ fulūl al-

waṭanī wa al-muwālīn lahum fī rubū‘ miṣr baynahum iẖwānī (“Портал 25 січня викриває імена 

FULŪL з Національної [демократичної партії] та їхніх прихильників по всьому Єгипту, серед них 

член Братів-мусульман) – http://january-25.org/post.aspx?k=47056 [останнє звернення 16.09.2015]. 
586

 Тут застосовується метафора КОНТЕЙНЕР, яка однаково добре спрацьовує і для державних 

посад, і для населених пунктів. 
587

Пор. дискусію про список як “технологію знання, техніку права і управління” в de Goede etal. 

2016, і особливо de Goede, Sullivan 2016, де йдеться про застосування списків як інструменту 

безпекової політики, див. також Eco, U., 2009. 
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закінчити процес додавання, якщо тільки не буде прийнято дуже вузький набір 

критеріїв, які можуть обмежити діапазон відбору. У математичних термінах це 

зліченно нескінченна множина
588

. Хоча реальні списки FULŪL, що публікувалися в 

Інтернеті, наприклад, той, який було процитовано у виносці 586 вище, і мають 

обмежену кількість записів у той момент, коли ми на нього дивимося, проте 

кожному пересічному мовцю зрозуміло, що список можна продовжувати скільки 

завгодно, і для усвідомлення цього факту йому не потрібно мати глибокі знання з 

математики. Мета складання “чорних списків” як методу політичного тиску 

фактично полягала в тому, щоб створити таке враження, ніби список буде 

продовжуватися, поки не схоплять усіх тих, хто уналежнений до ворогів. Більше 

того, потужність нескінченної множини не зменшується, якщо з неї вилучити 

будь-який член. Якщо комусь вдасться вилучити чиєсь ім’я зі списку, список все 

ще потенційно буде продовжуватися нескінченно. Нова політична реальність 

розділеної нації, яка склалася вже після перших в історії Єгипту вільних 

президентських виборів внаслідок застосування подібних підходів, стала 

несподіванкою для багатьох. Це відчуття здивування добре передає один із 

типових коментарів, що очевидно належить одному з “революціонерів”, який 

зібрав 4 554 665 “лайків” у соціальній мережі Фейсбук: 

ba‘d kull al-aṣwāt illī ḥaṣal ‘alayhā aḥmad šafīq hiya maṣr kullhā fulūl??!!
589

 

Після усіх тих голосів, які отримав Ахмад Шафік чи весь Єгипет, [є] FULŪL??!!
590

. 
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 Пор. таке визначення на ресурсі Mathworld: “Будь-яка множина, яку можна поставити в 

однозначну відповідність з натуральними числами (або цілими), так щоб можна було дати 

припис щодо визначення її членів по одному, називається зліченно нескінченною (або 

обчислювально нескінченною) множиною”. 
589

MahmoudM. A., пост на платформі Facebook, 26.05.2012 – https://goo.gl/C3oKXa, див. також 

http://www.nmisr.com/vb/showthread.php?t=410251; зазначена кількість “лайків” зафіксована на 

Фейсбуці в червні 2012 року після завершення підрахунку голосів на президентських виборах, в 

яких переміг кандидат від Братів-мусульман М. Мурсі; станом натепер Фейсбук фіксує лише 4 

“лайки”. 
590

 Ахмад Шафік, останній прем’єр-міністр режиму Хосні Мубарака, отримав 12 347 380 голосів 

у другому турі президентських виборів 2012 року проти 13 230 131 голосів, відданих 

https://goo.gl/C3oKXa
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Подібну ідею висловлено й у коментарях прибічниківпротилежного 

політичного табору: 

aẖšā an tuṣbiḥa al-umma al-miṣriya ša‘b
an

 min al-fulūl fa-qad i‘tabara al-iẖwān ba‘d 

fawzihim fī ar-ri’āsa bi-naḥwa 13 milyūn ṣawt anna man manaḥū aṣwātahum li-šafīq bi-

akṯar min 12 milyūn
an

 min al-miṣriyīn min fulūl
591

 

Боюсь, що єгипетська нація стає народом FULŪL, тому що Брати [-мусульмани] 

після того, як вони здобули посаду президента за приблизно 13 мільйонів голосів, 

вирішили, що ті, хто віддав свої голоси за Шафіка, тобто 12 мільйонів єгиптян, є 

такими, що [належать до] FULŪL.  

Оскільки НЕСКІНЧЕННІСТЬ у будь-якій формі – це концепт, з яким 

психологічно складно змиритися, особливий страх викликає поняття 

персоніфікованої НЕСКІНЧЕННОСТІ у формі “чорного списку”. Пор. таке 

спостереження активіста кампанії “Злови Fulūl”: 

al-lāfit li-n-naẓr ‘alā aṣ-ṣafḥa anna fulūl al-ḥizb al-waṭanī mutābi‘ūna li-ṣ-ṣafḥa fa-kulla-

mā yatimmu našr ayy aẖbār ‘anhum yaqūmūna bi-r-radd ‘alayhā li-dar’ al-ittihāmāt 

‘anhum…
592

 

Вражає на [інтернет-] сторінці те, що FULŪL Національної [демократичної] партії 

стежать за сторінкою, і коли публікуються які-небудь новини, [вони] реагують на 

них [з метою] відвести [від себе] звинувачення … 

 

4.6.7 Що “гарні хлопці” кажутьFULŪL 

 

Попри те, що в нашому матеріалі FULŪL в основному виступають або як 

агенси обмеженого набору негативних дій, які можна описати як злодіяння, або як 

                                                                                                                                                                        

Мухаммаду Мурсі, представнику Братів-мусульман, див. PresidentialElectioninEgypt 2012: 5. 
591

Стаття ‘Alī, S. Ša‘bminal-Fulūl, газета al-Ahrām, 21.08.2013 – http://goo.gl/lnlnVf [останнє 

звернення 19.04.2018]. 
592

 Матеріал та сайті Murāsilūn (moraselon.net) – http://goo.gl/59yZ9b [останнє звернення 

16.11.2016]; сайт, пов'язаний з Братами-мусульманами, наразі не функціонує, але на платформі 

Facebook існує однойменна сторінка https://www.facebook.com/moraselon. 

https://www.facebook.com/moraselon
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причину негативних подій, як джерело загрози для суспільної безпеки, або у ролі 

об’єкта виключення, вони все ж таки належать до категорії мислячих істот, а отже 

з ними можна вступати в комунікацію. Тому варто поставити питання: а що саме 

можуть гарні хлопці сказати FULŪL, і чи вони взагалі повинні їм щось говорити? 

Друковані ЗМІ мають жанрові обмеження щодо включення сегментів у форматі 

повноцінного діалогу. Отже, цілком передбачувано, що немає випадків відкритого 

обміну на рівних умовах між сторонами, одна з яких уважає іншу такою, що 

належить до FULŪL. З урахуванням жанрових обмежень не викликає здивування те, 

що розмовні елементи, адресовані FULŪL, частіше трапляються в соціальних 

мережах, таких як Facebook, і подеколи в новинних статтях
593

. Проте і в текстах 

друкованих ЗМІ можна віднайти деякі елементи мовленнєвих актів, які виконують 

переважно риторичну функцію, у яких FULŪL виступають в ролі адресата
594

. До 

таких актів насамперед належать як прямі, так і непрямі погрози, попередження і 

лайки, які могли б бути частиною повноцінної суперечки, пор.: 

a) ayyuhā al-fulūl iḥḏarū min ġaḍbat hāḏā aš-ša‘b – o (клична частка) FULŪL, 

стережіться гніву цього народу
595

. 

b) ayyuhā al-fulūl lā taẓunnū annanā nādimūn ‘alā ṯawratinā wa ḥāwilū an taẖfū 

šamātatakum fa-lā majāl
a
 lakum fī ḥayātinā marrat

an
 uẖrā

596
 

O (клична частка) FULŪL, не думайте, що ми шкодуємо з приводу нашої революції, і 

постарайтесь приховати вашу зловтіху, адже в нашому житті більше (букв. “ще 

раз”) немає місця для вас. 

c) ẖasi’tum ayyhā al-fulūl – kull ẖibratukum fī an-naṣb wa al-iḥtiyāl wa al-ẖarāb  

                                                 
593

 Аналіз телетекстів ток-шоу міг би, імовірно, краще пояснити, як функціонує концепт FULŪL в 

усній мові, зокрема в телевізійних діалогах, однак для цілей цього дослідження ми вимушені 

були обмежитися матеріалом друкованих ЗМІ.  
594

Див. Почепцов 2009: 545 – 550. 
595

Стаття Ibrāhīm, N. Al-Iẖwānbi-l-IskandariyyaTabda’ Mu’tamarahumbi-Hitāfātaš-Šar‘īyyaH̱aṭṭ 

Aḥmar, портал Veto, 26.07.2013 – http://www.vetogate.com/423764 [останнє звернення 

19.04.2018]. 
596

 Матеріал у форматі зверненнянасайті газетиIẖbārī, 6.11.2013 – 

http://www.ekhbary.com/mqal1028.html [останнє звернення 16.09.2015].  

http://www.ekhbary.com/mqal1028.html
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Підіть, o (клична частка) FULŪL – весь ваш досвід [є] в обдурюванні, шахрайстві і 

руйнуванні
597

. 

d) ayyuhā al-fulūl ilzamū juḥūrakum – o (клична частка) FULŪL, залишайтесь у ваших 

норах
598

. 

Характерно, що в багатьох прикладах відображена базова орієнтаційна 

метафора центр –периферія, яка вказує на те, що FULŪL необхідно усунути з 

центру. У прикладі (d) поєднано орієнтаційну метафору з метафорою ВОРОГ – це 

ТВАРИНА, вже описану вище. Існують незначні за розміром мовленнєві акти, чия 

іллокутивна мета полягає в тому, щоб примусити FULŪL зміститися на периферію 

соціального простору. Ми знайшли лише один приклад риторики, не спрямованої 

на ексклюзію FULŪL, у якому FULŪL навіть закликають до співпраці з іншими 

групами заради спільних національних цінностей, пор.:  

ayyuhā al-mutaṣāri‘ūna ‘alā al-kursī, ayyuhā al-mu‘taṣimūna, ayyuhā aṯ-ṯuwār, ayyuhā al-

fulūl, ayyuhā al-‘ilmāniyīna wa al-lībrāliyīna wa al-iẖwān wa as-salafiyīn, ilā kull al-

ḥarakāt wa al-aḥzāb wa al-i’tilāfāt, ayyuhā al-miṣriyūna miṣr awwalan, ḥāna waqt inqāḏ 

ḥudūdihā ḥāna lanā an nata‘āwan ma‘a aš-šurṭa wa al-jayš li-t-taṣaddī li-jamī‘ anwā‘ al-

balṭaja, yajib an naḥmī ḥudūd miṣr min jamī‘ al-jihāt wa kafā al-fitna baynanā
599

 

O (клична частка) [ті, хто] бореться за крісло, o (клична частка) [ті, хто бере участь 

у] сидячому страйку, o (клична частка) революціонери, o (клична частка) FULŪL, o 

(клична частка) секуляристи, o (клична частка) ліберали і Брати [-мусульмани], і 

салафіти, до усіх рухів та партій і блоків, o (клична частка) єгиптяни, Єгипет – 

передусім. Час прийшов, щоб захистити його кордони, час для нашої співпраці з 

                                                 
597

 Коментар у відповідь на поширений аргумент, який використовували FULŪL, щоб довести 

власну цінність, а саме: що вони ніби володіють тим, чого бракує революціонерам – цінним 

технічним досвідом (ẖibrāt), особливо у царині державного управління, сайт газети al-Yawmas-

Sābi‘ –http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1240819#.U9T-ueOSy6I [останнє звернення 

7.12.2015]. 
598

 Пост в мережі Facebook, який належить автору, зареєстрованому під псевдонимом Inta 

‘AyyilIẖwāngī (ти хлопець Брат-мусульманин), 9.12.2012 – 

https://www.facebook.com/ikhwangi/posts/279510655484975 [останнє звернення 19.04.2018]. 
599

 Стаття на порталіMaṣrawī, 7.30.2011 – 

http://www.masrawy.com/ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=126741 [останнє звернення 16.09.2015]. 

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1240819#.U9T-ueOSy6I
http://www.masrawy.com/ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=126741
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поліцією та армією, щоб протистояти усім видам провокацій/підривних дій. Ми 

маємо захищати кордони Єгипту з усіх сторін. І досить розбрату (йдеться про 

ісламський концепт FITNA. – О.Б.) між нами. 

Арабська примирлива риторика, коли вона адресована співвітчизникам, 

часто апелює до ісламського концепту FITNA (розбрат усередині мусульманської 

громади), як це видно й з наведеного уривка, де до цього поняття апелюють як до 

останнього аргумента після емфатичного і дещо одноманітного опису спільних 

для всіх єгиптян безпекових загроз, що передує цитованому тексту.  

Мовці, які мають ісламістські політичні переконання, часто звертаються до 

FULŪL із використанням стандартних релігійних формул і цитат зі священних 

текстів, адресованих невірним, закликаючи їх по суті повернутися в іслам, напр.: 

ẖāyifīn ley min taṭbīq šar‘ allah, wa man lam yuḥkam bi-mā anzala allah fa-ulā’ka hum 

al-fāsiqūn wa aẓ-ẓālimūn wa al-kāfirūn ittaqū allaha ayyuhā al-fulūl
600

 

Чому [ви] боїтеся виконати закон Аллаха? І кого не судили згідно з тим, що Аллах 

послав, ті є підлими, несправедливими і невірними, бійтеся Аллаха, о FULŪL. 

Подібна риторика, імовірно, була до певної міри успішною, адже деякі 

прихильники старого режиму справді робили спроби завоювати прихильність 

суспільства, намагаючись виглядати як справжні мусульмани. У відповідь 

“справжні” революціонери знову висміювали їх, як зображено на малюнку 5. 

 

                                                 
600

 Коментар дописувача під іменем Mu‘āḏ на статтю al-H̱aṭīb, M. SulaymānYaltazimIstikmālal-

Awrāqal-Maṭlūbali-‘Awdaihiilā Sibāqar-Ri’āsa, сайт газети Bilādī – Bilādī, 14.04.2012 – 

http://www.bladi-bladi.com/index.php/news/egypt/3058-2012-04-14-23-00-05.html [останнє 

звернення 16.09.2015]; текст частково написаний розмовною єгипетською арабською. 

http://www.bladi-bladi.com/index.php/news/egypt/3058-2012-04-14-23-00-05.html
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Малюнок 5. fulūl mutanakkir (“замасковані FULŪL”) 

 

4.6.8 Що кажуть FULŪL у відповідь  

 

Потужна вербальна атака на FULŪL не могла не призвести до появи дискурсу 

захисту або контрнаступу з боку реальних і потенційних жертв кампанії зі 

складання списків. Нам вдалося віднайти дві найпоширеніші дискурсивні 

стратегії, які використовувалися для применшення іллокутивної сили концепту 

FULŪL: 

1) індивідуальну захисну стратегію, яка ґрунтується на самовиправданні через 

апеляцію до зовнішніх обставин, при цьому валідність самого концепту прямо під 

сумнів не ставиться, напр.: 

…ḥayṯu qāma al-muraššaḥ at-tābi‘ li-l-ḥizb al-munḥall sayyid ‘īd bi-d-difā‘ ‘an nafsihi 

zā‘im
an

 an kāna yuwājaḥ ḍuġūṭ
an

 min an-niẓām as-sābiq fa-kāna yanzil ka-mustaqill wa 

lākin ‘alā mabādī’ al-ḥizb al-waṭanī
601

 

…приміром, кандидат, пов'язаний з розпущеною партією, Саййід Ід, захищав себе, 

заявляючи, що він перебував під тиском старого режиму і йшов як незалежний, 

однак на засадах Національної [демократичної] партії
602

. 

                                                 
601

Продовження уривка, процитованого перед цим. 
602

 Тут спостерігаємо типовий випадок того, що в соціальній психології описується як 

упередженість, залежна від позиції (перспективи) учасника або спостерігача (actor – observer 

bias) – тобто поширена тенденція пояснювати свою власну поведінку в основному через 

зовнішні обставини, хоча пояснюючи поведінку іншого навпаки підкреслюють вроджені якості 
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2) більш загальну наступальну стратегію, метою якої є обеззброїти опонентів 

шляхом применшення валідності самого концепту: 

 або шляхом надмірного розширення його обсягу з метою позбавлення його 

смислу, пор.: 

wa radda ‘alā man yattahamūnahu bi-annahu fulūl bi-qawlihi: miṣr kulluhā fulūl, mušīr
an

 

ilā anna jamī‘ aš-ša‘b bi-mā fīhim al-iẖwān al-muslimīn kānū yata‘āmalūna ma‘a niẓām 

mubārak
603

 

І [він] відповів [тим], хто звинувачує його в [тому, що] він є FULŪL, говорячи: “весь 

Єгипет є FULŪL”, вказуючи на те, що весь єгипетський народ, включно з Братами-

мусульманами, співпрацював з режимом Мубарака; 

або ставлячи під сумнів негативну оцінку, що входить у семантичну структуру 

концепту, наприклад, шляхом представлення FULŪL як корисних членів 

суспільства. Пор. наступний текст, у якому досвід єгипетської революції 1952 р., 

оцінюваний автором як позитивний, імпліцитно протиставляється сучасному: 

‘indamā qāmat ṯawrat 23 yūlyū lam tastab‘id kull ẖibrāt an-niẓām as-sābiq bal abqat ‘alā 

al-‘adīd minhum li-idārat šu’ūn al-bilād wa minhum ‘alī māhir allaḏī kāna ra’īs
an

 li-l-

wuzarā’ akṯar min marra qabla aṯ-ṯawra wa šaġala manṣab ad-dīwān al-malakī fī ‘ahd al-

malik fu’ād wa ‘urifa bi-ḥunkatihi as-siyāsiya wa dahā’ihi fī mu‘ālajat al-muhimmāt aṣ-

ṣa‘ba .. wa raġma ḏālika ‘ayyanathu aṯ-ṯawra fī 24 yūlyū 1952 ra’īs
an

 li-l-wuzarā’…
604

 

                                                                                                                                                                        

суб’єкта (останню тенденцію також називають фундаментальною помилкою атрибуції); можна 

сказати, що по суті концепт FULŪL структурований під впливом фундаментальної помилки 

атрибуції, адже дії FULŪL та їхній вплив розглядаються як наслідки притаманних їм негативних 

якостей; серйозний аналіз психологічних основ цього та інших політичних концептів, 

безумовно, потребуватиме ретельнішого дослідження, що виходить за межі цієї праці; про 

поняття фундаментальної помилки атрибуції (fundamental attribution bias) у Ross 1977: 184 – 

187. 
603

 Стаття al-Jallād, M. Anā Lastuli-l-bī‘ waMiṣrKulluhā Fulūl, сайт gololy.com, 1.06.2013 – 

http://goo.gl/8L4Ybt [останнє звернення 19.04.2018]. 
604

Стаття Muḥammad, W. F. Bi-MunāsabatMurūr 60 ‘Am
an

 ‘alā ṮawratYūlyū 1953 […], сайт 

журналу aš-Šabāb, 23.07.2012 – http://shabab.ahram.org.eg/News/4447.aspx [останнє звернення 

19.04.2018]. 
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Коли сталася революція двадцять третього липня, [вона] не позбулася всього 

[професійного] досвіду (букв. “досвідів”) колишнього режиму, але залишила певну 

кількість з них (людей як носіїв цього досвіду. – О.Б.) для здійснення управління 

справами країни, і серед них [був] Алі Магер, який був прем’єр-міністром більше 

ніж один раз до революції і займав посаду при Королівському дворі під час 

правління короля Фуада, і був відомий своєю політичною майстерністю та 

проникливістю при вирішенні складних завдань… і попри це революція призначила 

його прем’єр-міністром двадцять четвертого липня 1952 року… 

Крім того, що історичний наратив надає багату доказову базу і забезпечує 

наявність спільних фонових знань, які сприяють встановленню контакту з 

опонентом
605

, він також допомагає зосередити обговорення ситуації на менш 

емоційно навантажених вимірах ситуації, які часто залишаються поза увагою в 

стандартному революційному дискурсі (в даному випадку – нібито об’єктивних 

потребах державного управління)
606

. Звернення до історичного наративу тут також 

вказує на істотну властивість концепту, а саме на існування обмеження щодо 

приписування будь-яких позитивних властивостей FULŪL в темпоральних рамках, 

які охоплюють теперішній і недавній минулий час. Однак зазначимо, що не будь-

який минулий час є безпечним; наприклад, відсилка до міфічного минулого часу 

Корану може бути використана для посилення аргументації проти FULŪL. У 

нижченаведеному прикладі коранічні реалії проектуються на політичну дійсність 

режиму Х. Мубарака з метою спростувати вищенаведену “контрреволюційну” 

тезу про те, що “всі у Єгипті є FULŪL”, пор.:  

                                                 
605

Пор. Nemo 2007. 
606

 Тут вживаємо термін виміри за працями Дж. Лакооффа і М. Джонсона (Lakoff, Johnson 2003): 

йдеться про різні елементи екперієнціального гештальту (experiential gestalt), такі як учасники, 

мета, процес, стадії тощо. Історичний наратив здатний переміщувати фокус на процесуальну 

динаміку, цілеспрямованість та інші абстрактні виміри, зменшуючи при цьому оцінний та 

емоційний компоненти, які характеризують полемічний дискурс, представлений до цього 

моменту в розглянутому матеріалі. Використання історичного наративу в політичній 

аргументації заслуговує на серйознішу дискусію, яка перебуває за межами мети цього 

дослідження. 
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mu‘āriḍū aṯ-ṯawra yaqūlūna inna miṣra kulluhā fulūl wa inna miṣra mubārak allatī kānat 

tuḥkam bi-l-ḥadīd wa an-nār kull man kānū ya‘īšūna ‘alā arḍihā kānū mujarrad junūd fī 

jays hāmān
607

 

[Ті, хто] протистояв революції, кажуть, що весь Єгипет [є] FULŪL, і саме Єгиптом 

Х. Мубарака управляли залізом і вогнем, усі, хто жив на його землі, були лише 

солдатами в армії Гамана.  

Логіка відкритих списків, складених на підставі нечітких критеріїв, урешті-

решт вдарила рикошетом по самих революціонерах. Найсильнішим аргументом 

протестів проти Мурсі навесні –влітку 2013 року, кульмінацією яких став 

військовий переворот, під час якого було повалено першого єгипетського 

президента, пов'язаного з Братами-мусульманами, називали те, що він начебто 

прагнув перекроювання країни згідно настанов Братів-мусульман (aẖwanat al-

balad – букв. “братизації країни”), що означало не стільки запровадження суворих 

норм шаріату, скільки повзуче заміщення на всіх рівнях державного управління 

старих кадрів членами та прихильниками Братів-мусульман. Дотримуючись такої 

політики, президент Мурсі не стільки спирався на шаріат, скільки на логіку, 

покладену в основу концепту FULŪL. Коли військові повернули собі владу 3 липня 

2013 року, вони розгорнули кампанію арештів і винесення прискорених 

смертельних вироків Братам-мусульманам, керуючись при цьому такою самою 

логікою. Однак для цього вже не потрібно було проводити публічну кампанію із 

знаходження політичних опонентів, щоб виокремити членів організації Братів-

мусульман і учасників масових протестів проти заколоту, організованого ними, 

оскільки їхні списки вже були в розпорядженні органів безпеки та поліції. 

Спадкоємність посутньо тієї самої логіки, застосованої щодо Братів-мусульман 

їхніми опонентами, відображена у використанні того самого концепту FULŪL щодо 
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 Стаття Ġazlān, M. ‘Aynaṭ-Ṭā’irFulūlilā AẖirMadā, газета al-Masā’, 7.07.2011 –

http://www.masress.com/almessa/29168 [останнє звернення 18.04.2018]; Гаман – коранічний 

персонаж, поплічник фараона, який відхилив заклик Муси (Мойсея) до монотеїзму, Гаман, 

Фараон та “їхня армія” згадуються в Корані 29:6,8.  

http://www.masress.com/almessa/29168
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прихильників Братів-мусульман у контексті протестів проти Мурсі та перевороту 

3 липня2013 року, напр.: 

fī al-iskandariya ṭālabat amānat ḥizb al-miṣriyīn al-aḥrār bi-taṭhīr hay’at al-mīnā’ 

mimman sammathum fulūl an-niẓām al-iẖwānī allaḏīna tamma ta‘yīnuhum fī al-hay’a 

waqta ḥukm al-jamā‘a…
608

 

В Александрії секретаріат Партії вільних єгиптян висунув вимогу очистити 

адміністрацію порту від FULŪL режиму Братів [-мусульман], які були призначені в 

адміністрацію під час правління Громади [Братів-мусульман]…  

Відзначаючи те, як єгипетські революціонери концептуалізували своїх 

опонентів в образі FULŪL, задаємося питанням: чи неминуче було, щоб їхнє 

прагнення змінити країну після десятиліть авторитаризму спричинило практику 

суцільної політичної ексклюзії, символічного, а зрештою й фізичного усунення 

політичних опонентів
609

? Із загальної перспективи когнітивної семантики, 

звичайно, можна уявити собі й інші, не такі поляризовані, моделі концептуалізації 

політичного або соціального іншого, які б забезпечили збалансованіший погляд на 

політичну сцену і допомогли б досягти ширшого соціального консенсусу.  

У європейських мовах склалася низка особливих концептів, за допомогою 

яких можна успішно аргументувати проти застосування різного роду 

дискримінаційних політичних практик. До цього переліку зокрема належать 

українське полювання на відьом (англ. witch hunt), англійські концепти smear 

campaign (“кампанія з дискредитації”), scaremongering (“залякування”), які 

неодмінно були б застосовані в європейському культурному середовищі як 

потужний запобіжник/обмежувач для таких методів політичної боротьби, як 
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 Стаття Abū-l-‘Aynayn, M., al-‘Arīnī, ‘A. Istib‘ād 5 Ru’asā’ minMudunIẖwānbi-š-

ŠarqiyyawaMuṭālababi-TaṭhīrMīnā’ al-IskandariyyaminFulūlal-Jamā‘a, сайт газети al-Miṣrī al-

Yawm, 4.09.2013 –http://www.almasryalyoum.com/news/details/259076# [останнє звернення 

18.04.2018]; стаття була опублікована через два місяці після повалення президента Мурсі. 
609

 Пор. дискурсивні практики поляризації розділеного суспільства в промовах Уго Чавеса в 

Moreno 2008: 131 – 162. 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/259076
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складання “чорних списків” ворогів
610

. Ці концепти, частиною семантики яких є 

негативна оцінка, застосовуються в тексті/дискурсі переважно як контраргументи, 

засіб заперечення (засудження, диксредитації) певної соціальної практики, моделі 

поведінки
611

. Подібні контрконцепти є культурно специфічними утвореннями, 

адже вони відсилають до потужних наративів, які узагальнюють колективний 

історичний досвід спільноти, зображуючи будь-які нерозбірливі практики 

масового переслідування опонентів на підставі належності до уявної групи як 

політично некоректні, аморальні або навіть незаконні. Вони ніколи б не змогли 

увійти в усталений політичний словник, якби не було тривалого досвіду 

напруженої політичної боротьби і громадянських конфліктів, через які мали 

пройти європейські суспільства. “Чорні списки”, хоча і широко використовуються 

в ситуаціях громадянських конфліктів, можуть бути менш тотальними, якщо в них 

передбачені чіткі критерії відбору. Під час Помаранчевої революції 2004 року та 

проєвропейських антиурядових заворушень 2013 року в Україні 

протестувальниками також застосовувалася практика складання “чорних списків”. 

Хоча цей процес мав подібну соціопрагматичну мету – деморалізувати політичних 

опонентів, ця кампанія стосувалася лише відносно вузької групи посадових осіб, 

причетних до фальсифікації виборів, а також суддів, які виносили несправедливі 

вироки проти політичних активістів, натомість включення до “чорних 
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Арабські еквіваленти цих понять, звичайно, існують: полювання на відьом (witchhunt), 

наприклад, має декілька варіантів перекладу – ṣaydas-sāhirāt, iṣṭyād as-sāhirāt, qanṣ as-sāhirāt, 

qanṣ waiṣṭyādas-sāhirāt, mut ̣̣̣̣āradatas-sāhirāt, серед яких в єгипетському сегменті Інтернету 

найбільш вживаним є останній (букв. “переслідування чаклунок”), але усі вони вживаються 

переважно в текстах зарубіжних новин та перекладних; питомо арабського концепту подібного 

обсягу значення, який міг би виконувати подібні прагматичні функції, імовірно, не існує. 
611

У термінах лексичної семантики і прагматики подібний феномен був описаний в Эпштейн 

1991 на прикладі таких пар як соратник vs. посіпака, де значення останнього елемента, який 

Епштейн назвав прагмемою, повністю збігається з першим, але він несе певне додаткове 

прагматичне навантаження, засобом реалізації якого є негативна оцінка, вписана в семантику 

лексеми. У нашому випадку йдеться не лише про лексику, а про концепти, адже в наведених 

прикладах концептуалізація, яка відбиває колективний досвід певної культурної спільноти, 

виступає як механізм утворення оцінного компонента значення. 
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списків”окремих осіб документально підкріплювалося доказами їхньої участі в 

таких діях. Списки кампанії “Злови FULŪL”, навпаки, лише містили імена окремих 

осіб без зазначення жодних обвинувальних доказів щодо них. Нагадаємо, що 

концептуальні системи пов’язані з тим, як ми переживаємо та розуміємо 

реальність
612

. Політичні концепти водночас є рефлексією та засобом відтворення 

соціальної реальності, у якій ми живемо. Для єгипетського суспільства, яке 

впродовж десятиліть формувалося в умовах репресивних політичних режимів, 

Січнева революція стала першим досвідом широкомасштабних відкритих 

політичних дебатів і боротьби за владу, що зіштовхнули у змаганні одні проти 

одних численних політичних акторів, канали комунікації між якими донедавна 

мали дуже обмежений характер. Тому не викликає здивування, що поляризований 

дискурс, зосереджений навколо FULŪL як його ключового концепту, виник у 

поляризованому суспільстві, яке ніколи навіть не мало достатньої можливості 

обговорити свої питомі суперечності.  

 

4.7 Висновки до розділу 

 

Прислів’я lā yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd, незалежно від того, чи воно 

використовується як усталений фразеологізм, чи як створений на його основі 

вираз, який є засобом мовної гри, не є простим риторичним знаряддям, а 

становить продуктивний текстопороджувальний механізм. Базові семантичні 

фрейми прислів’я (Подібність, Руйнування), а також його конкретна граматична 

структура (порядок слів VOS, частка виключення) та іллокутивна сила можуть 
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 Пор. “…істина співвідноситься з розумінням, що означає, що немає абсолютної точки зору, з 

якої можна отримати абсолютно об’єктивні істину про світ. Це не означає, що істин немає; це 

лише означає, що істина залежить від нашої концептуальної системи, яка ґрунтується на і 

постійно перевіряється нашим досвідом і досвідом інших представників нашої культури в 

нашій щоденній взаємодії з іншими людьми і з нашим фізичним і культурним оточенням”. 

(курсив наш. – О. Б.) [Lakoff, Johnson 2003: 193]. 
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асоціюватися лише з дуже вузьким набором інших фреймів. Семантика прислів’я 

відбиває чітко визначений образ соціальної дійсності як силового протистояння.  

З проведеного аналізу можемо зробити певні висновки щодо єгипетської 

політичної культури, закодованої в мові. Широке використання прислів’я lā yafullu 

al-ḥadīd illā al-ḥadīd в дискурсі єгипетської революції є свідченням поширеного в 

єгипетському суспільстві погляду про ефективність силових (навіть 

насильницьких) методів розв’язання будь-яких суспільно вагомих проблем, 

віддання переваги сильним діячам (сильним лідерам, силовим структурам), на 

противагу “балакучим” політикам. Якщо взяти до уваги силу таких переконань, 

тоді більше не викликатиме здивування той рівень насильства, який можна було 

спостерігати під час революції. 

У єгипетському (і, звичайно, арабському) контексті концепт  ŠABA ̄B (МОЛОДЬ) 

застосовується на позначення та конструювання класу чітко окреслених 

самосвідомих соціальних груп, прототипом яких є спільнота відносно молодших 

представників середнього класу чоловічої статі, які описують себе як групу за 

віковою ознакою, але в реальності виокремлюються не стільки за віком, скільки за 

рівнем і характером соціальної активності. Концепт використовується водночас як 

показник ідентичності для подібних груп (ендонім) та як маркер, яким позначає ці 

групи ширша спільнота мовців (екзонім). У цьому концепті закодована ціла низка 

культурно-специфічних переконань, пов’язаних з цієї категорією людей, які 

становлять частину ширшого комплексу уявлень про соціальні ролі, асоційовані з 

віком, ґендером та класом. Якщо ці ідеї представити списком, а не так, як вони 

реально функціонують у дискурсі, тоді вони виглядають дещо суперечливо, що 

відповідає статусу молоді як лімінальної групи, яка перебуває на перехідній стадії 

від дитинства до повної соціальної зрілості. МОЛОДЬ, з одного боку, 

зображується як винятково потужний клас людей, які мають особливі стосунки з 

майбутнім, уявою, мають здатність до інновацій та змін, а з іншого боку, члени 

цієї групи не обов’язково повинні брати активну участь у певних дорослих 
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відповідальних видах діяльності, натомість їхнім нормальним заняттям 

вважаються дозвілля та розваги. Держава та дорослі, які керують нею, повинні 

піклуватися про МОЛОДЬ та постійно її чимось займати, надаючи молодіжні 

послуги (тобто організовувати розважальні, освітні та оздоровчі заходи), поки 

вони не стануть відповідальними членами суспільства – rijāl (“мужами”). Варто 

тут ще раз наголосити на тому, що ідентичності, в основу яких покладено вік та 

стать, відіграють в арабських культурахважливішу роль у способі структурування 

суспільств, соціальних інститутів та видів діяльності порівняно з їхніми 

європейськими відповідниками, і ця відмінність закодована в дискурсі.  

Той факт, що суспільство приписує молодим людям провідну роль у подіях 

25 січня, не можна пояснити лише чинником демографічної ситуації в Єгипті, а 

саме більшою порівняно з іншими країнами (наприклад, європейськими) часткою 

молодших вікових груп. Реальна причина полягає в тому, як люди конструюють 

єгипетське суспільство, в тих ідеях, які вони плекають щодо ролі різних 

прошарків та груп, визначених віком, статтю, класом, які, в свою чергу, закодовані 

в семантичній структурі мови та в дискурсі. Видається, що відчуття належності до 

конкретної групи, наприклад, МОЛОДІ, є сильніше у молодого покоління єгиптян 

порівняно з їхніми однолітками в інших культурах. Це відчуття належності, 

прагнення зробити щось помітне або варте відзнаки з боку групи, що є частиною 

цього сильного відчуття, є не лише функцією власного сприйняття віку, воно 

переплетене з іншими соціальними маркерами, такими як клас, стать, а також 

соціальна роль, характерний тип соціальної поведінки, який передбачає водночас 

як певні привілеї, так і обмеження. У дискурсі єгипетської Арабської весни ŠABĀB 

позначає відносно вузьку групу або спільноту, виокремлену відповідно до їхньої 

ролі в протестах 25 січня – 11 лютого на площі Тахрір у Каїрі.Їхніми 

прототиповими членами (у сенсі Е. Рош) є молоді чоловіки, які походять із 

середнього класу, студенти або недавні випускники університетів.  
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Неоднозначність концепту ŠABĀB у революційному дискурсі можна пояснити 

відмінностями в способі його функціонування у двох взаємопов’язаних різновидах 

політичного дискурсу – офіційному, тобто дискурсі влади, та в дискурсі революції. 

В останньому реальність революції зображується як “здійснення мрій”, а МОЛОДЬ – 

як епічні герої (або в питомій термінології також як šuhadā’ – “мученики”). 

Натомість звичайний дискурс влади, яким не можна повністю знехтувати, хоча 

ЗМІ і були переповнені текстами, які звеличували революцію, представляє 

соціальну реальність як метафору великої сім’ї, наслідком (у сенсі entailment) чого 

є ставлення до молоді як до дітей старшого віку, улюбленців долі, які попри 

досягнення ними певних успіхів усе ще потребують батьківської уваги з боку 

дорослих, яких зазвичай представляють як rijāl (“мужів”), тобто не лише групи за 

ознакою вік/стать, але спільноти зрілих людей, наділених владою та забезпечених. 

Молодь, якій культура приписує здатність до інновації та сюрпризів, дійсно 

вигадала щось абсолютно нове, що ніхто ніколи до цього не робив, принаймні в 

Єгипті. По-перше, їй дискурс приписує ключову роль у поваленні режиму, який 

проіснував 30 років. По-друге, здійсненамолоддю Революція успадковує також 

багато інших, менш сприятливих характеристик, які асоціюються з концептом 

МОЛОДЬ – вона залишилася мрією, обіцянкою, яка повинна здійснитися колись в 

майбутньому. Отже, у межах таких уявлень видається, що для того, щоб 

Революція стала зрілою й відбулася, її “творці” також повинні були 

подорослішати. 

Дії, які приписуютьFULŪL (“недобитки старного режиму”, “вороги 

революції”), містять негативний оцінний компонент, є по суті способом вираження 

негативної оцінки щодо самих FULŪL. Їх у межах цієї роботи умовно узагальнено 

як злодіяння. Вважається, що навіть проста присутність FULŪL у ситуації будь-

якого масштабу здатна призвести до негативних наслідків. Дії FULŪLстановлять 

прояв їхньої природної тенденції перешкоджати РЕВОЛЮЦІЇ, яка 

концептуалізуються як позитивний цілеспрямований рух народу до кращого 
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майбутнього. Дії FULŪL є спрямованими – вони протилежні до дій РЕВОЛЮЦІЇ і 

націлені на охоплення центральної частини простору (ṣadāra), яка метафорично 

репрезентує позицію ВЛАДИ. При обговоренні подій, пов’язаних з FULŪL, у 

дискурсі єгипетської революції перевага надається лексичним одиницям і 

конструкціям, які або не передбачають можливості для FULŪL виступати в 

семантичній ролі Агенса, або обмежують роль FULŪL як Агенса лише початковою 

стадією дії, чи першою дією з-посеред цілої низки інших.  

Дії FULŪL є частиною ширшого наративу РЕВОЛЮЦІЇ і їхню відносну силу та 

результативність їхніх дій не можна оцінювати поза межами відносин силової 

динаміки, які проявляються в рамках всього цього ширшого наративу. У тій 

ситуації, коли з погляду конкретного мовця РЕВОЛЮЦІЯ просувається вперед, що 

характерно для революційного дискурсу, тоді FULŪL будуть представлені як такі, 

хто намагається чинити злодіяння, або успішно здійснюють окремі дії, які врешті-

решт мають на меті привести FULŪL до центральної позиції, яку прагнуть 

повернути собі представники цієї категорії, і перешкодити поступу РЕВОЛЮЦІЇ, 

однак FULŪL ніколи остаточно не досягають цієї мети. Якщо ж щось іде не так на 

будь-якому рівні, тоді відповідальність за це покладається на FULŪL, адже саме 

вони стоялиза таким негативним результатом. І, навпаки, якщо мовець з будь-яких 

причин, у тому числі риторичного плану, висуває припущення про поразку 

Революції або стверджує, що поразка є фактом, тоді FULŪL буде приписано успішне 

завершення посутньо подібних злодіянь, але більшого, майже епічного, масштабу. 

Той факт, що в дискурсі одночасно реалізуються уявлення про те, що FULŪL, 

з одного боку, практично позбавлені здатності діяти або принаймні діяти 

результативно, а, з іншого, вони все ж таки становлять ключову екзістенційну 

загрозу для революції, може здатися проявом логічної непослідовності. Однак ці 

дві суперечливі ідеї не є семантично некогерентними. В обох цих ідеях 

відображено переконання в тому, що FULŪL не повинні займати центральну 

позицію або ж взагалі не повинні бути присутніми в публічному просторі. Вони не 
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становлять небезпеки лише тоді, коли вони вилучені, адже вже сама їхня 

присутність може спровокувати негативний розвиток подій, і будь-хто, хто 

перебуває з ними в одному місці, або наражається на небезпеку, або може бути 

скомпрометований. Позбавлення FULŪL агентивності є актом їхнього символічного 

вилучення з центральної позиції, яка асоціюється з ВЛАДОЮ відповідно до 

орієнтаційної метафори ЦЕНТР – це ВЛАДА. 

Одним із способів применшити активну роль FULŪL є відображення стосунку 

FULŪL до подій, які становлять предмет обговорення, за допомогою неядерних 

елементів відповідних семантичних фреймів, які заміщають семантичну роль 

Агенса більш загальною роллю Причини, що применшує або приховує потенційно 

більш активну участь FULŪL у відповідних подіях. Такий вибір мотивується 

парним відношенням між FULŪL і нами, або гарними хлопцями: приписати активну 

роль FULŪL дорівнює твердженню, що революціонери є слабшою стороною. Отже, 

подібні дискурсивні стратегії можна розглядати як вербальне вираження 

політичної боротьби.  

Граматична конструкція X за E, яка висуває на перший план Причину і 

дозволяє приховати тип агентивних відношень (або перетворює Агенса на 

Причину), – це не лише економний фразеологічний засіб. Вона також не є 

унікальним арабським явищем, адже подібні конструкції характерні і для інших 

мов, наприклад, української та англійської. У будь-якому разі такі конструкції 

зручні для вираження певних ідеологічних переконань. Імпліцитне запитання “хто 

за цим стоїть?”, відповідь на яке дає ця конструкція, мабуть, можна описати як 

універсальну формулу прихильників теорії змови. Якщо щосьзнаходиться за 

чимсь, то імпліцитно це означає, що даний суб’єкт усунутий з поля зору, хоча він і 

продовжує бути присутнім поза кадром, і, мабуть, впливає на хід подій. Отже, X 

може представляти невидиму зловмисну силу, кінцеву причину всіх нещасть, чию 

особу ця ідіома начебто розкриває. З погляду теорії змови не є релевантним знання 

про те, як саме конкретна подія могла трапитися. Більше того, припущення щодо 
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того, що ніколи не стануть відомими деталі про те, як саме Агенс змови маніпулює 

іншими сторонами, є істотною частиною конспірологічної картини світу. З погляду 

теорії змови, цілком достатньо викрити ім’я кривдника, чиїм інтересам, вірогідно, 

служить та чи інша негативна подія, і на кого, відповідно, можна покласти 

відповідальність.  

Існує декілька причин, чому нова номінація fulūl повинна була стати 

ключовим терміном на позначення політичного та соціального іншого в контексті 

єгипетської Арабської весни. На відміну від більш загальних номінацій на 

позначення ворога, fulūl є асиметричним терміном, який проектує нерівні 

відношення влади та моральної вищості, у той час як у разі застосування більш 

загальних термінів щодо протилежних сторін у наративі революції, революціонери 

та вороги революції опинилися б на рівних.  

FULŪL є ще одним концептом, серед багатьох інших регулярно 

породжуваних у мові з метою іншування опонентів, суперників та ворогів. Такі 

концепти використовуються для встановлення та закріплення соціальних меж, 

маркування соціального простору та створення заборонених зон для ймовірних 

супротивників. У випадку FULŪL останні охоплюють не лише будь-який 

соціальний простір, а,в першу чергу, інститути влади та суспільного впливу: 

органи держави або місцевого врядування, профспілки, менеджмент корпорацій, 

навчальні заклади та ЗМІ. Якщо простежити за усіма контекстами, де в 

революційному дискурсі з’являється цей концепт, то можна відтворити мапу всіх 

локацій у соціальному просторі, які єгипетська політична культура розглядає як 

місця реалізації влади та престижу. РЕВОЛЮЦІОНЕРИ намагалися вичистити всі 

такі місця (які концептуалізуються на підставі стандартної онтологічної метафори 

КОНТЕЙНЕР) від усіх, кого вони вважали переможеними ворогами, залишками 

старого режиму.  

Повалення авторитарного режиму, який протримався значний період часу і 

який успадкував владу від двох інших не менш авторитарних режимів, становило 
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принципово новий досвід для всього єгипетського суспільства. Нова політична 

реальність, з якою зіткнулися єгиптяни, дала поштовх до виникнення нових 

концептів, які ніколи раніше не були частиною стандартного політичного 

словника. Варто відзначити, що серед цих нових концептів був такий, що виражав 

притаманну всім культурам архетипову ідею політичного СУПРОТИВНИКА або 

ВОРОГА. Однак, на відміну від концептів загальної семантики, концепт FULŪL 

сформувався в конкретному політичному, культурному та соціально-

психологічному контексті політичної кризи 2011 року і відбивав моральну та 

емоційну атмосферу протистояння на головній площі єгипетської столиці – 

майдані Тахрір та наступних запеклих політичних дебатів. Сам по собі концепт 

FULŪL ґрунтувався на поглядах, які були мотивом дій революціонерів від початку 

революції, та на їхніх намірах і прагненнях, які давали їм відчуття цілі та напряму 

в подальшому. Отже, цей концепт слугував засобом соціальних і політичних змін 

та інструментом у боротьбі за владу. Поки постреволюційний політичний процес у 

Єгипті проходив через три драматичні цикли, коли влада переходила з рук у руки 

від військових до Братів-мусульман та знову до військових, яких цього разу 

підтримали ліберальні інтелектуали, активісти лівого спрямування та салафіти-

традиціоналісти, – кожного разу якась інша група заявляла претензії на те, що саме 

їй належить спадщина РЕВОЛЮЦІЇ, а концепт FULŪL поступово перетворився на 

практично універсальний інструмент символічної ексклюзії, що тепер 

застосовувався навіть щодо тих, хто, як видавалося, був переможцем РЕВОЛЮЦІЇ. 

Отже, цей концепт зробив значний внесок у конструювання поляризованого 

дискурсу ексклюзії, який сприяв формуванню політичних та соціальних практик, 

що врешті-решт призвели до поглиблення розколу в єгипетському суспільстві та 

повернули в зворотній бік процес позивних змін, який ледве почався 25 січня 

2011 року.  
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РОЗДІЛ 5. КОНЦЕПТ QIṢĀṢ (“ВІДПЛАТА”) ТА ЦІННОСТІ РЕВОЛЮЦІЇ 

 

5.1 Ціннісні поняття в революційному дискурсі 

 

Як було показано вище, революційний наратив відбиває Січневу революцію 

як цілеспрямовану дію єгипетського народу, метою якої є повна трансформація 

Єгипту (держави, суспільства, владних відносин на всіх рівнях). Вихідний пункт у 

цій трансформації визначається як державаẒULM (несправедлива держава). 

Водночас бажаний результат трансформації відображено в ціннісних концептах, 

які вийшли на перший план у суспільній дискусії як складники гасел від самого 

початку повстання. Чотири з них відразу підхопили та почали активно 

використовувати міжнародні засоби масової інформації: ‘AYŠ (ХЛІБ), ḤURRIYA 

(СВОБОДА), ‘ADĀLAijtimā‘yya (соціальнаСПРАВЕДЛИВІСТЬ), KARĀMAinsāniyya 

(людська ГІДНІСТЬ)
613

. У революційному дискурсі ці чотири поняття часто 

описують як вимоги або цілі революції (maṭālib aṯ-ṯawra і ahdāf aṯ-tawra), що 

відбиває, відповідно, погляд зовнішнього спостерігача або учасника. Вимоги по 

суті становлять директивні іллокутивні акти згідно з класифікацією Серля
614

. Один 

з ключових протагоністів наративу революції, ВОЛЯНАРОДУ, про який йшлося в 

Розділі 4 (див. зокрема §4.4), функціонує шляхом висуненню таких вимог. Однак 

чотири вище зазначені цінності не були єдиним предметом вимог 

протестувальників під час повстання. На початковій фазі їхньою ключовою 

                                                 
613

 У вигуках, які скандували на мітингах та писали на плакатах, ці чотири концепти 

використовували разом як одне гасло або ж один із них могли опускати, але це не був концепт 

ḤURRIYA(СВОБОДА). Здебільшого зі складу гасла виключався концепт ‘AYŠ (ХЛІБ), який, імовірно, 

потрапив до списку під впливом лівих організацій; стрибки цін на хліб завжди провокували в 

Єгипті масові протести серед найбідніших прошарків населення, характерно також, що ХЛІБ 

представлений в гаслі розмовною єгипетською лексемою ‘ayš замість літературного 

арабського ẖubz. 
614

Searle 1975. 
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вимогою було повалення режиму, що відбилося в гаслі протестів на площі Тахрір 

aš-ša‘b yurīd isqāṭ an-niẓām(“народ хоче повалення режиму”). Невдовзі 

протестувальники також почали вимагати QIṢĀṢ (відплати) за мучеників. У нашому 

корпусі є тексти, у яких QIṢĀṢ згадується навіть як одна з найголовніших цілей 

революції (див. §5.5 (3) нижче). Цікаво відзначити, що чотири ціннісні концепти 

ніколи в жодному з революційних вигуків(hitāfāt – так демонстранти називали ті 

гасла, які вони скандували на вулицях) не поєднувалися з концептом QIṢĀṢ, який 

використовувався окремо. Чотиричленний список ціннісних концептів, який легко 

піддається перекладу на європейські мови, невдовзі набув значного поширення в 

міжнародних ЗМІ.Натомість гасла, у центрі яких перебуває концепт QIṢĀṢ, попри 

їхній важливий внесок роль у формування єгипетського революційного дискурсу, 

у міжнародні ЗМІ здебільшого не потрапили. 

Як ключовий концепт гасел протестних акцій QIṢĀṢ (відплата) починає 

використовуватися на початковому етапі повстання у складі римованого вигуку 

al-qiṣāṣ al-qiṣāṣ ḍarbū iẖwatnā bi-r-raṣāṣ (“Відплата! Відплата! Вони підстрелили 

наших братів”)
615

. За свідченням очевидців, цей вигук було вперше використано 

після масового мітингу, відомого під назвою jum‘at al-ġaḍab (“П’ятниця гніву”), 

який відбувся на четвертий день протестів на площі Тахрір, під час якого загинуло 

багато протестувальників. Невдовзі протестувальники почали присвоювати 

окремим дням, у які відбувалися найбільш масові протестні акції, подібні назви-

гасла, виражаючи в них ту чи іншу ідею, яку вони хотіли донести до уряду та 

широкої громадськості. У багатьох із таких назв-гасел, які звучали під час різних 

подій, був наявний концепт QIṢĀṢ як ключовий елемент. Однією з перших 

подібних маніфестацій стала milyūniya (букв. “мільйонна” або “мільйонник”, тобто 

демонстрація, у якій взяв участь мільйон людей), що відбулася в п’ятницю 8 липня 

2011 року. Вона увійшла в історію під назвою jum‘at al-qiṣāṣ(п’ятниця QIṢĀṢ). 

                                                 
615

 Фраза сформульована розмовною єгипетською арабською мовою на відміну від цитованих у 

друкованих ЗМІ офіційних гасел революції літературною арабською.  
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Мухаммад Мурсі, який, безумовно, уважав свою президентську посаду здобутком, 

якщо не завершальною фазою, революції, також у своїх виступах використовував 

QIṢĀṢ як лейтмотив
616

. Критично налаштований місцевий спостерігач, 

розмірковуючи про повстання 2011 р., зазначав: ata‘ajjib kaṯīr
an

 min ḥāl miṣr – 

awwal marra fī ta’rīẖ ajid ṯawra mubniya ‘alā al-qiṣāṣ(“Мене дуже дивує стан, [у 

якому перебуває] Єгипет: вперше в історії бачу революцію, яка ґрунтується на 

відплаті”)
617

. Ще в жовтні 2011 р. словосполучення ṯawrat al-qiṣāṣ(“революція 

відплати”) уже використовувалося самими революціонерами, але лише 

спорадично і не щодо Революції в цілому, яка переважно описувалася як ṯawrat 

yanāyir (“Січнева революція”) або ṯawrat al-karāma(“Революція гідності”), а лише 

як назва для низки протестних акцій, під час яких QIṢĀṢ використовувався як 

гасло
618

. Пізніше, коли військові змістили президента Мурсі, його прихильники 

використовували словосполучення ṯawrat al-qiṣāṣ в контексті дедалі ширшого 

протестного руху проти перевороту
619

. Очевидно, що QIṢĀṢ виступає в ролі 

ключового концепту в групі текстів, які ми описуємо як єгипетський 

революційний дискурс. Він є настільки істотним, що, як буде показано далі, його 

можна використовувати як маркер, який визначає часові межі цього дискурсу, 

оскільки з поверненням авторитарного режимуі занепадом революційного 

                                                 
616

Див. характерну в цьому відношенні статтю під назвою Mursī Yata‘ahhad bi-l-Qiṣāṣ li-Šuhadā’ 

aṯ-Ṯawra (“Мурсі зобов’язується відплатити за мучеників революції”), сайт Aljazeera.net, 

2.06.2012 – http://www.aljazeera.net/mob/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/ee5af389-1dbb-

4835-b696-6146cdd70af7 [останнє звернення 19.04.2018]. 
617

 Цю фразу процитовано в статті під назвою Ṯaqāfat al-Qiṣāṣ wa l-Intiqām (“Культура відплати і 

помсти”) єгипетською журналісткою Ролою Харсою, сайт газети al-Miṣrī al-Yawm, 14.02.2012 –

http://m.almasryalyoum.com/news/details/52941 [останнє звернення 19.04.2018]; наведену фразу 

атрибутовано в статті як вислів неназваного “соціаліста, друга автора”. 
618

 Див. статтю H̱ālid Sa‘īd min Ḍaḥiyat Ta‘ḏīb ilā Mufajjir Ṯawrat al-Qiṣāṣ min ad-Dāẖiliya (“Халід 

Саід: від жертви тортур до детонатора революції відплати проти [міністерства] внутрішніх 

справ”), сайт газети al-Miṣrī al-Yawm, 28.10.2011 –

http://m.almasryalyoum.com/news/details/121627 [останнє звернення 21.04.2018]. 
619

 Див. деякі графічні зображення, в яких події серпня 2014 року представлено як “революцію 

відплати” – http://goo.gl/txoNuR [останнє звернення 9.08.2014]. 

http://www.aljazeera.net/mob/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/ee5af389-1dbb-4835-b696-6146cdd70af7
http://www.aljazeera.net/mob/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/ee5af389-1dbb-4835-b696-6146cdd70af7
http://m.almasryalyoum.com/news/details/121627
http://goo.gl/txoNuR
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дискурсу бачимо, як змінюється і спосіб функціонування, і контексти вживання 

концепту QIṢĀṢ у провідних ЗМІ. 

Складається враження, що цитований вище чотиричленний список і 

QIṢĀṢстановлять два окремі набори ціннісних концептів, відмінність між якими 

визначається не стільки їхнім значенням та частотністю застосування в 

революційному дискурсі, скільки ступенем їхньої прийнятності для різних 

зовнішніх аудиторій. При цьому з погляду самих учасників подій обидва ці набори 

були однаково прийнятними. У цьому розділі обґрунтуємо дві пов’язані між 

собою тези, а само: (1) попри позицію зовнішніх спостерігачів, які, як правило, 

воліли не згадувати про QIṢĀṢ, цей ціннісний концепт має велике значення. Він 

глибоко вкорінений у місцевій культурі й відіграв настільки центральну роль у 

дискурсі революції та породженій ним політичній практиці, що нехтування ним в 

аналізі призводить до неправильного розуміння реальних мотивів і намірів 

протестувальників, а також наслідків, які повстання мало для його противників та 

тих частин єгипетського суспільства, які не брали участі в протестах; (2) QIṢĀṢ 

посутньо пов’язаний з усіма елементами чотиричленного списку ціннісних 

концептів і навіть виступає як своєрідний ключ до нього, відкриваючи їхні 

глибинні смисли, що втрачаються при перекладі, як це було із самим концептом 

QIṢĀṢ.  

На відміну від деяких інших концептів єгипетського революційного 

дискурсу, таких як FULŪL
620

, QIṢĀṢ не є новим концептом для медійного дискурсу, і 

навіть починаючи з 25 січня 2011 року, коли він дедалі частіше з’являється в мові 

революції, він зберігає посутньо ту саме семантичну структуру, що й раніше. 

Новизна полягає в тому, як новий контекст революційного дискурсу актуалізує 

одні елементи фреймово-семантичної структури за рахунок інших, а також у тому, 

                                                 
620

FULŪL (“переможені посіпаки старого режиму”) виступає ключовим терміном, який 

використовується прихильниками революції в дискурсі єгипетської Арабської весни для 

протиставлення себе політичним опонентам, детальніше див. §4.6. 
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як питома семантика концепту взаємодіє з фреймово-семантичною структурою 

інших концептів, і, нарешті, як концепт набуває більшої салієнтностівнаслідок 

особливого соціопрагматичного навантаження, якого він набуває в 

революційному дискурсі. 

На перший погляд може видатися, що між гаслом “ХЛІБ, СВОБОДА, 

соціальнаСПРАВЕДЛИВІСТЬ, людська ГІДНІСТЬ”та тими, в яких ключове місце займає 

концептQIṢĀṢ, немає істотного зв’язку. Крім того, може скластися враження, що 

широке використання QIṢĀṢ як гасла на мітингах на підтримку революції могло 

бути спричинене лише конкретними обставинами революційних заворушень, тому 

що на демонстрантів постійно нападали і багатьох з них вбили поліцейські або 

представники проурядових нерегулярних формувань, відомих під назвою 

balṭagiyya
621

.Хоча частотність появи концепту QIṢĀṢ як ключового гасла на різних 

мітингах справді корелює з дедалі більшим насильством щодо протестувальників, 

у §§5.2, 5.3 і 5.4 нижче спробуємо продемонструвати глибинні семантичні 

зв’язки, що існують між QIṢĀṢ та іншими концептами, які часто описуються як 

цілі (ahdāf) революції, а саме: ḤURRIYA (Свобода), ‘ADĀLA (Справедливість) і 

KARĀMA (Гідність)
622

.  

 

5.2 QIṢĀṢ і ‘ADĀLA (СПРАВЕДЛИВІСТЬ) 

 

Концепт QIṢĀṢ часто зустрічається в колокації з атрибутом ‘ādil 

(“справедливий”). Це особливо типово для новин, у яких описують мітинги з 

вимогами qiṣāṣ li-š-šuhadā’ (“відплати за мучеників”), наприклад.: 

                                                 
621

 Букв. “сокирники”, тобто ті, що тримають сокири, від єгип. розмов. ар. balṭa“сокира”; в 

англійських медійних текстах цей термін часто передавався як thugs (“покидьки”), найближчий 

сучасний український відповідник – “тітушки”. У дискурсі єгипетської революції цей термін в 

основному використовується щодо нерегулярних формувань, які режим Мубарака залучав для 

розгону демонстрацій, залякування та перешкоджання діям учасників масових антиурядових 

акцій, проведення проурядових мітингів. 
622

 Четвертий концепт ‘AYŠ (ХЛІБ) буде розглянуто в §5.3, оскільки видається, що пов’язані з ним 

значення входять до складу або перетинаються зі значеннями концепту KARĀMA. 
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lam tamurr siwā sā‘āt ‘alā al-ḥukm ḥattā ẖarajat masīra fī al-qāhira wa talathā ba‘d yawm 

wāḥid muẓāhara fī al-iskandariya tunaddid bi-tahāwun wa tuṭālib bi-qiṣāṣ ‘ādil yušaddid 

‘uqūbat šurṭiyeyn qatalā muwāṭinan dūna ḏanb
623

 

[ще декілька] годин навіть не минуло з [моменту] вироку, а в Каїрі вже вийшла 

хода, а слідом на нею через день [відбулася] демонстрація в Александрії, [яка] 

засудила байдужість і висунула вимогу справедливої QIṢĀṢ, [щоб] посилити 

покарання двох поліцейських, [які] вбили невинного (букв. “без вини”) 

громадянина. 

Станом на середину січня 2015 року пошук у системі Google дав 31, 6 тис. 

результатів для al-qiṣāṣ al-‘ādil (“справедлива відплата”, з означеним артиклем), 

запит щодо неозначеної форми qiṣāṣ ‘ādil (“справедлива відплата”, з неозначеним 

артиклем) дав лише 3, 57 тис. результатів
624

. Словосполучення практично не 

ставиться в заперечну форму, за винятком декількох дуже специфічних 

контекстів. Пошук у системі Google стандартної заперечної форми al-qiṣāṣ ġayr al-

‘ādil не дав результатів, а для форми з неозначеним артиклем qiṣāṣ ġayr ‘ādil він 

показав лише 8 результатів. В арабському синтаксисі означена форма здебільшого 

виконує функцію прямого додатка, підмета або генітивного атрибута (наприклад, 

jum‘atal-qiṣāṣ al-‘ādil – “П’ятниця справедливої відплати”), натомість неозначена 

форма використовується в позиції присудка
625

. В останньому випадку речення 

часто має структуру X [є] справедливою відплатою [неозначена форма] за Y, 

значно менш частотні випадки використання неозначеної форми qiṣāṣу формі 

родового відмінка, наприклад 90 % min jarāim al-qatl al-mumanhaj li-s-suḥufiyīn 

                                                 
623

 Стаття H̱ālid Sa‘īd min Ḍaḥiyat Ta‘ḏīb ilā Mufajjir Ṯawrat al-Qiṣāṣ min ad-Dāẖiliya (“Халід 

Саід: від жертви тортур до детонатора революції відплати проти [міністерства] внутрішніх 

справ”), сайт газети al-Miṣrī al-Yawm, 28.10.2011 – 

http://m.almasryalyoum.com/news/details/121627 [останнє звернення 21.04.2018]. 
624

 Ми обмежили наш пошук лише єгипетськими веб-ресурсами. 
625

 Ми виключили з нашого аналізу форми із означеною формою знахідного відмінка, який 

виступає в ролі прямого додатка, оскільки він графічно відрізняється від називного або родового 

відмінка (він має літеру’alif у кінці кожного слова) і заплутує результати пошуку, які ми 

обговорюємо в цьому підрозділі. 

http://m.almasryalyoum.com/news/details/121627
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dūna qiṣāṣ (“90 % систематичних вбивств журналістів [залишаються] без 

відплати”)
626

. Заперечні форми використовуються лише в обмежених з погляду 

прагматики контекстах іронічного та полемічного характеру. Наведені 

спостереження уможливлюють такі висновки: (1) концепт СПРАВЕДЛИВІСТЬ є 

частиною семантичної структури QIṢĀṢ, і прикметник ‘ādil (“справедливий”) 

використовується як атрибут у словосполученні з qiṣāṣвиключно з метою 

посилення цього компонента значення – (al)-qiṣāṣ (al)-‘ādil не є типом (підвидом) 

концепту QIṢĀṢ, а лише однією з номінацій, яка репрезентує власне концепт QIṢĀṢ, 

атрибут ‘ādil використовується в дискурсі з прагматичною метою
627

; (2) якщо 

говорити про прагматичний аспект, то концепт QIṢĀṢ з’являється в десять разів 

частіше як предмет вимоги порівняно до стверджувальних висловлювань, тобто 

існує в десять разів більша ймовірність того, що мовці будуть вимагати QIṢĀṢ, а не 

стверджувати, що відплата була фактично здійснена.  

За той час, поки ми писали цей текст, у пошуковику Google відбулися значні 

зміни щодо даних про використання однієї із колокацій, про яку тут йдеться. 

Причому ситуація змінилася за період трохи більший як один місяць. Станом на 

24 лютого 2015 року кількість субстантивних словосполучень у неозначеній формі 

qiṣāṣ ‘ādil (“справедливий QIṢĀṢ”) зросла до 69, 3 тис. результатів, натомість 

словосполучення з означеною формою продемонструвало лише незначне 

збільшення кількості вживань (33, 1 тис. результатів)
628

. Оновлена статистика для 

неозначених форм охоплює 1, 37 тис. перепостів фактично однієї й тієї самої 

                                                 
626

 Назва статті, сайт газети al-Yawm as-Sābi‘, 3.11.2015 –http://goo.gl/m6A5c6 [останнє 

звернення 21.04.2018]. 
627

 Наприклад, у вищенаведеному прикладі іллокутивною метою є вимога сильнішого 

покарання, що ґрунтується на презумпції того, що справедливаQIṢĀṢ –це така відплата, що 

передбачає доволі сильне покарання. 
628

 Ми помітили, що результати пошуку в Google можуть значно змінюватися з часом і навіть 

відрізнятися в один і той самий день, наприклад, 25 лютого 2015 року кількість результатів 

спочатку становила 62, 3 тис., а пізніше вона впала до позначки в 59, 7 тис., однак такі 

коливання неспівмірні зі стрибком, який ми зафіксували. 

http://goo.gl/m6A5c6
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новини, у якій було процитовано повідомлення в Твіттері про удар у відповідь 

єгипетської авіації, завданий по ІДІЛ у Лівії, розміщене опозиційним єгипетським 

політиком Хамдіном Сабахі (Ḥamdīn Sabāḥī)
629

. Характер багатьох нещодавніх 

позицій у цій вибірці приблизно такий: i‘dām ‘iṣābat al-iẖwān qiṣāṣ ‘ādil(“смертна 

кара банді Братів [-мусульман] – справедлива відплата”
630

; i‘dām qatalat ḍubāṭ 

kardāsa qiṣāṣ ‘ādil min al-qaḍā’ (“смертна кара вбивцям офіцерів Кердаси – 

справедлива відплата з боку судової системи”)
631

. Випадки з використанням 

неозначеної форми стосовно періоду президента Мурсі, хоча і трапляються 

відносно рідко, схожі за своїм характером
632

, бо відбивають стійке розуміння 

громадськістю справедливого уряду як такого, що здатний належно покарати 

правопорушників. Збільшення в 20 разів кількості текстів, у яких 

стверджувалося, що QIṢĀṢбуло здійснено порівняно до відчутного зменшення 

кількості текстів, у яких вимагали здійснити QIṢĀṢ
633

 може свідчити про зміну в 

характері медійного дискурсу, а саме про швидке повернення авторитарної 

риторики самовихваляння, яка переважала в дискурсі влади часів Мубарака.  

                                                 
629

 Видається, що причиною, чому пост у Твіттері було передруковано всіма ЗМІ в Єгипті, стало 

те, що відомий політик, який мав заслуги перед революцією і був явним опонентом режиму Х. 

Мубарака, тепер висловлював привітання повітряним силам і, значить, військовому 

істеблішменту – становому хребту режиму президента Абдель-Фаттаха ас-Сісі. 
630

 Заголовок статті на веб-сайті партії Вафд від 28.04.2014, де процитовано місцевого 

“політичного активіста” Мухаммада Абу-Хаміда (MuḥammadAbū-Ḥāmid), який схвалює вердикт 

суду провінції Мінья у Верхньому Єгипті, згідно з яким було винесено 37 смертних вироків та 

491 вироків про довічне ув’язнення для членів і прихильників Братів-мусульман – 

http://goo.gl/ANaHz1 [останнє звернення 22.04.2018]. 
631

 Заголовок статті, веб-сайт Miṣr al-Balad, від 3.02.2015, у якому висловлюється підтримка 

смертного вироку для 183 звинувачених у справі нападу на районний відділ поліції у містечку 

Кердаса, провінція Гіза – http://misralbalad.com/page.php?id=25493#.VO3yP3yUcT8 [останнє 

звернення 16.09.2015] 
632

 Див. новинне повідомлення Islām aš-Šāṭir: Ḥukm Majzarat Būr Sa‘īd Qiṣāṣ ‘Ādil (“Іслам аш-

Шатір: вирок у справі різні в Порт-Саїді – справедлива відплата”), газета an-Nahār, 26.01.2013 –

http://www.masress.com/alnahar/102280 [останнє звернення 22.04.2018]. 
633

 Незначне збільшення кількості випадків використання означених форм al-qiṣāṣ al-‘ādil 

фактично означає, що пошуковик не знайшов практично жодних нових зареєстрованих випадків 

протягом розгляданого періоду. 

http://goo.gl/ANaHz1
http://misralbalad.com/page.php?id=25493#.VO3yP3yUcT8
http://www.masress.com/alnahar/102280
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Можна знайти контексти, у яких лексеми qiṣāṣ (“відплата”) і ‘adāla 

(“справедливість”) виступають повними синонімами. Порівняйте два такі 

приклади, один з яких є заголовком зі статті у ЗМІ, а інший – текстом новин, які 

описують одну й ту саму подію
634

:  

(1) 90% min jarā’im al-qatl al-mumanhaj li-ṣ-ṣuḥufiyīn dūna qiṣāṣ  

90% систематичних вбивств журналістів [залишаються] без відплати; 

(2) … inna al-amr al-akṯar iṯārat
an

 li-l-qalaq yakmun fī al-iḥṣā’iyāt aṣ-ṣādira ‘an al-lajna 

ad-duwaliya li-ḥimāyat aṣ-ṣuḥufiyīn bi-anna 90% min al-qatala lam yatimm taqdīmuhum 

li-l-‘adāla 

… найбільше занепокоєння викликають статистичні дані, опубліковані 

Міжнародним комітетом із захисту журналістів, [які говорять], що 90% вбивць не 

було віддано до суду 

Очевидно, що номінації taqdīm li-l-‘adāla (“віддати до суду”, букв. “до 

справедливості”) і qiṣāṣ у цих двох уривках стосуються однієї й тієї самої події, а 

‘adāla і qiṣāṣ в цьому контексті розглядаються автором як повністю синонімічні. 

Цитований арабський медійний текст значною мірою базується на англійському 

оригіналі, що уможливлює встановлення відповідників між арабськими лексемами 

та словами в мові-джерелі: сегмент dūna qiṣāṣперекладу відповідає сегменту ‘get 

away with it’ (“уникнути покарання”) в англійському оригіналі, ‘90 % min al-qatala 

lam yatimm taqdīmuhum li-l-‘adāla’відповідає англійському сегменту ‘90 % of 

murderers walking free’ (“90 % вбивць залишаються на свободі”), натомість 

англійський сегмент ‘370 journalists have been murdered in direct retaliation for their 

work’ (“30 журналістів було вбито внаслідок прямої відплати за їхню діяльність”) 

було перекладено як ‘370 ṣuḥufiy
an

 qutilū (…) fī-intiqām mubāšir li-qiyāmihim bi-

                                                 
634

 Нижче цитуємо статтю ‘Abdal-Ḥamīd, R. Taqrīr Duwalī: 90 % min Jarāim al-Qatl al-Mumanhaj 

li-ṣ-Ṣuḥufiyīn dūna Qiṣāṣ (“Міжнародний звіт: 90 % систематичних вбивств журналістів 

[залишається] без QIṢĀṢ”), сайт газети al-Yawm as-Sābi‘ (www.youm7.com), 3.11.2014 – 

http://goo.gl/kZrUp0 [останнє звернення 22.04.2018]. 

http://goo.gl/kZrUp0
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‘amalihim’
635

. В останньому сегменті виразна негативна оцінка, яку має англійське 

слово retaliation (“відплата”), примусила арабського журналіста відмовитися від 

перекладу його як qiṣāṣ і вжити арабське intiqām (“помста”)
636

.  

У наступному параграфі концепт QIṢĀṢ не тільки протиставляється поняттю 

(не)СПРАВЕДЛИВІСТЬ, яке виражається як ẓulm
637

, але водночас виступає як ширше 

поняття щодо ‘adāla (“справедливість”), яка в цьому контексті, ймовірно, 

використовується у вужчому значенні (кримінальне переслідування), пор.: 

‘indamā yaṭġā aẓ-ẓulm wa tata’aẖẖar al-‘adāla, ḥīna-mā yaġīb mabda’ al-qiṣāṣ li-yatalāšī 

aš-šu‘ūr bi-l-amn ḥīna-mā yatakarrar al-ḥādiṯ wa lā yataḥarrak aḥad lā tandahiš ḥīna-mā 

tarā al-muwāṭinīn wa qad taḥawwalū li-quḍāt wa jallādīn fī al-waqt nafsihi li-tasūd šarī‘at 

al-ġāb bayn an-nās
638

 

Коли несправедливість (ẒULM) є надмірною, а справедливість запізнюється, коли 

зникає принцип QIṢĀṢ, внаслідок чого зникає почуття безпеки, коли інцидент 

повторюється і ніхто не рухається, [тоді] не дивуйся, коли побачиш, що громадяни 

перетворюються на суддів та катів водночас так, що серед людей панує закон 

джунглів. 

Концепт QIṢĀṢ, статус якого навіть підвищено до рівня найбільш загального 

принципу в наведеному вище списку, у цьому контексті завершує перелік 

номінацій, які представляють різні ідеї, пов’язані з доменом СПРАВЕДЛИВІСТЬ. 

Після цього автор статті дуже детально описує, як мешканці містечка лінчували 

                                                 
635

Оригінальний англійський текст див. у статті ‘90 % of journalists’ murderers across the world 

get away with it – report (“90 % убивць журналістів по всьому світу уникають покарання – звіт”), 

газета TheGardian, 28.10.2014 – 

http://www.theguardian.com/media/greenslade/2014/oct/28/journalist-safety-press-freedom [останнє 

звернення 22.04.2018]. 
636

 Пор. принагідно передачу qiṣāṣ як “legal retribution” (“законного покарання”) замість букв. 

перекладу як “retaliation”в англійському перекладі Корану – див. Sahih International 2004. 
637

 В арабській мові є декілька номінацій, які передають цю ідею, причому ẓulm, мабуть, 

найчастотніша з них і найбільш поширена в релігійному дискурсі. 
638

 Стаття aš-Šawādfī, N. Intiqām al-Ahālī min al-Balṭagiya (“Помста місцевих мешканців 

негідникам”), сайт газети al-Ahrām al-Yawmī, 8.09.2012 – 

http://www.ahram.org.eg/archive/Accidents-supplement/News/187311.aspx [останнє звернення 

22.04.2018]. 

http://www.theguardian.com/media/greenslade/2014/oct/28/journalist-safety-press-freedom
http://www.ahram.org.eg/archive/Accidents-supplement/News/187311.aspx
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двох злочинців (balṭagiyya)
639

, які приїхали звідкілясь, влаштувалися в містечку і 

протягом тривалого часу займалися кримінальною діяльністю та знущалися над 

місцевими мешканцями, “що викликало гнів і роздратування людей, і тому вони 

винесли самосудний вирок про QIṢĀṢ” (mimmā zāda min ḥanaq al-ahālī wa 

ġaḍabihim fa-aṣdarū ḥukmahum al-jamā‘ī bi-l-qiṣāṣ
640

). Мешканці містечка 

неодноразово зверталися щодо відновлення справедливості до місцевої влади і 

повідомляли поліції про ситуацію, що склалася, але це не дало результатів. Гнів 

мешканців описується як справедливий (‘ādil), покарання ж, яким би варварським і 

незаконним воно не здавалося
641

, описується як акт QIṢĀṢ, який подається як 

логічний фінал історії про селян, що страждали від несправедливості (ẒULM). У 

кожної історії є такий очікуваний фінал, без якого вона виглядає незавершеною, 

наприклад, в історії про хворобу – це одужання або смерть, про війну – перемога 

тощо. Подібні фінали відбивають уявлення мовної спільноти про те, що вона 

вважає нормальним, природним. Якщо у випадку з одужанням і перемогою 

йдеться про універсальні поняття, то те, що до цього ж ряду очікуваних, 

природних феноменів єгипетська арабська культура відносить QIṢĀṢ, очевидно, є 

культурно-специфічним моментом.Автор критикує не ідею самого акту відплати, 

а спосіб її виконання: громадяни були змушені самі здійснювати відплату li-

anfusihim (“за себе”) та bi-aydīhim (“власними руками”), а не за допомогою органу 

влади. Журналістові також не подобається публічний спосіб покарання – ‘alā 

mar’ā wa masma‘ al-jamī‘ ẖaṣṣatan al-aṭfāl allaḏīna iṣṭaffū li-ru’yat hāḏā al-mašhad 

ad-damawī wa šārak fihi al-ba‘ḍ minhum (“так що всі чули та бачили, зокрема діти, 

які вишукувалися, щоб побачити криваву сцену, а декотрі з них брали участь у 

                                                 
639

balṭagiya (мн., одн. balṭagī, букв.“сокирники”, ті, що тримають сокири), приблизний 

відповідник “хулігани”, “декласовані елементи”, також у сучасній українській політичній мові – 

“тітушки”. 
640

 Там само. 
641

 Двох бандитів волокли по вулицях містечка, їх кололи ножами, різали їхні ноги та руки і 

нарешті повісили на вуличних ліхтарях. 
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ній”). Останню фразу приписують місцевій учительці, яка також описала цей акт 

відплати як jarīma (“злочин”). Керівник місцевого відділення служби безпеки 

попереджав мешканців: 

‘inda tammakunihim min al-qabḍ ‘alā ayy baltagī ḍarūrat at-tamahhul wa taqdīmihi li-l-

‘adāla li-taṭbīq al-qiṣāṣ al-‘ādil wa infāḏ al-qānūn badlan min an-nayl min hā’ūlā’ al-

balṭagiya wa al-fatk bihim ḥattā lā yataḥawwal al-mujtama‘ ilā ġāba
642

 

якщо їм вдасться схопити якогось бандита, то їм потрібно (букв. “необхідністю є”) 

не поспішати (букв. “відтермінувати”) і віддати його в руки правосуддя (‘adāla) для 

здійснення справедливоїQIṢĀṢ та приведення до виконання закону, а не завдавати 

шкоди і вбивати цих бандитів, щоб суспільство не перетворювалося на джунглі. 

Складається враження, що всі дійові особи в статті, у тому числі й мешканці 

міста, які здійснили акт QIṢĀṢ, місцевий учитель,правоохоронець і, що 

найцікавіше, автор статті, погоджуються щодо однієї ідеї, а саме, що у випадку 

описаної в статті ситуації QIṢĀṢтакиповинна бути здійснена. Також важливо 

зазначити, що ситуації, які викликають необхідність здійснення QIṢĀṢ, пов’язані із 

проявами насильства. Здається, що всі дійові особи дотримуються думки, що така 

ситуація була насправді. Однак, учителька описує інцидент як злочин, а в 

коментарі правоохоронця, який хоч і стверджує, що QIṢĀṢ є необхідністю, 

підкреслюється, що це потрібно зробити інакше, якщо це трапиться в 

майбутньому, а саме за допомогою правоохоронних органів. Хоча в цитованій 

статті мешканцям слова не надали, їхню ймовірну аргументацію відображено в 

тому способі, як автор розповідає про інцидент. У фокусі наративу перебуває ідея 

про те, що система правосуддя реагувала занадто повільно або взагалі не 

спрацьовувала, що змусило мешканців здійснювати QIṢĀṢвласними руками. Варто 

відзначити, що правоохоронець також висловлює занепокоєння щодо чинника 

часу: він наполягає на необхідності tamahhul (віддієслів. іменник від “не 

поспішати, відтермінувати”) досягнення справедливості. Лексема‘adāla в цьому 

                                                 
642

 Там само. 



262 

 

уривку виступає в двох значеннях: інструментальному, який стосується судових 

органів (кримінальне слідство, суди), та в ширшому – моральному, адже 

словосполучення al-qiṣāṣ al-‘ādil (“справедлива відплата”) не обов’язково 

тлумачиться як “відплата, здійснена за допомогою офіційної судової системи”. 

Хоча правоохоронець, вірогідно, надавав перевагу саме такій інтерпретації, 

мешканці, очевидно, зазначили б, що, з огляду на те, що офіційна судова система 

не змогла нічого для них зробити, їхній акт відплати був також справедливим. 

Отже, із двох тісно пов’язаних концептів QIṢĀṢ і ‘ADĀLA саме перший, як 

видається, не викликає жодних дискусій, другий, натомість, залежить від таких 

обставин, як час, наявність засобів тощо, що може залежати від погляду 

конкретної людини або інтерпретації. Отже, концепт QIṢĀṢ, функціонує як 

сильний моральний імператив, цінність, яка не ставиться під сумнів жодною із 

причетних сторін, попри те, що згоди, одностайності між ними немає.  

У термінах фреймової семантики концепт QIṢĀṢ викликає (у сенсі evoke, 

говорячи мовою Ч. Філмора) ситуації із набором фреймових елементів, подібних 

до фрейму Revenge (Помста) на FrameNet
643

, зокрема із його ядерними 

елементами – Кривдник, Шкода, Постраждалий (сторона, яка зазнала шкоди), 

Месник і Покарання. Принагідно зазначимо, що фрейм QIṢĀṢ складніше за 

Revenge, адже він містить один додатковий ядерний елемент, який умовно можна 

назвати Бенефіціаром відплати, – йдеться про постать т. зв. walī ad-dam 

(розпорядника крові), тобто кровного родича жертви насильницького злочину, 

який “має право” на пролиту кров, і в чиїх інтересах здійснюється QIṢĀṢ
644

. Фрейм 

описує ситуації, які трапляються на соціальному мікрорівні, тобто на рівні, який 

передбачає залучення лише безпосередніх учасників. Включення концепту ‘ADĀLA 

розширює масштаб дискусії до макрорівня – суспільства в цілому, разом з 

                                                 
643

 Див. опис фрейму Revenge (Помста)у фреймовому індексі FrameNet – 

https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/index.php?q=frameIndex 
644

Докладніше про це див. в §5.9. 

https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/index.php?q=frameIndex
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державними інститутами, такими як правоохоронна система та суди. Завдяки 

цьому можна обговорювати проблеми, що турбують широку громадськість, 

зокрема такі як законність vs. суспільний безлад (пор. поняття закон джунглів)
645

. 

Проекція концепту ‘ADĀLA на ту ситуацію, яка обговорюється в цитованому 

тексті, нічого не змінює у вищеописаній ядерній структурі концепту QIṢĀṢ. Вона 

інкорпорує його, ґрунтується на ньому, деталізуючи при цьому деякі неядерні 

елементи фрейму, а саме Інструмент і Спосіб (Manner), у термінах процитованого 

опису в FrameNet
646

. 

 

5.3 QIṢĀṢ і KARĀMA (ГІДНІСТЬ) 

 

У дискурсі політичного ісламу ідея про те, що справедливість може бути 

забезпечена лише світською судовою системою, активно заперечується, пор.: 

wa raġma anna aḷḷah
a
 ta‘ālā yaqūl fī muḥkam ayātihi: “wa lakum fī al-qiṣāṣi ḥayāt

un
 yā ūlī 

al-albāb” fa-qad darajat al-qawānīn al-waḍ‘īya fī al-bilād al-islāmiya wa al-‘arabiya fī al-

jumla fī majāl al-‘iqāb an tuhmil taṭbīq šarī‘at al-qiṣāṣ wa bi-raġm ziyādat jarā’im al-qatl 

wa al-i‘tidā’ ‘alā an-nafs bi-mā dūnahu fa-lam yastašrif ‘ulamā’ al-qānūn al-waḍ‘ī al-

ma‘ānī as-sāmiya allatī awjazathā al-āya al-karīma wa lam yuṭabbaq naṣṣuhā al-muḥkam 

ḥattā taẓhar ḥikmatuhu wa-ktafā al-mušarri‘ūn fī majāl al-‘iqāb al-jinā’ī bi-‘uqūbāt as-sijn 

aw al-ḥabs aw al-ġarāma jazā’
an

 ‘alā al-i‘tidā’ ‘alā an-nafs ‘amdan bi-mā dūna al-qatl. bal 

wa arhafū asmā‘ahum kaḏālika ilā ṣayḥāt wa da‘awāt ẖabīṯa waradat min al-ġarb wa 

                                                 
645

 Обсяг концепту ‘ADĀLA, звичайно, набагато ширший, ніж концепту QIṢĀṢ, адже крім 

ситуацій, пов’язаних із злочинами, здійсненими із застосуванням насильства, він проектується 

на ситуації, що можуть передбачати оцінку того, чи є якась дія правильною або ні, наприклад, 

коли йдеться про розподіл матеріальних благ або витрат (пор. ḥiṣṣa ‘ādila, qisṭ ‘ādil – 

“справедлива частка”, taqsīm ‘ādil – “правильний/справедливий розподіл”). 
646

 Ми не пропонуємо розглядати опис фрейму Revenge (Помста) як такого, що повністю 

відповідає фреймовій структурі концепту QIṢĀṢ; хоча деякі з неядерних елементів фрейму 

Revenge не релевантні для концепту QIṢĀṢ, видається, що в цілому набір ядерних елементів 

цього фрейму, а також і деякі неядерні елементи, у тому числі, що є істотним, такі, як 

Інструмент і Спосіб (Manner) збігаються із фреймовою структурою QIṢĀṢ, і цей апарат може 

бути адаптований для аналізу останнього.  
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tasallalat ilā afkārihim wa nufūsihim tad‘ū ilā ṭarḥ šarī‘at al-qiṣāṣ wa tuzayyin li-n-nās 

a‘mālahum – wa hāḏihi ad-da‘awāt – allatī lā yaḥfil aṣḥābuhā bi-karāmat an-nafs al-

bašariya – tataẓāhar bi-l-ḥirṣ ‘alā al-mujtama‘ wa bi-l-‘aṭf ‘alā an-nās wa bi-l-jaza‘ min 

‘uqūbat al-qiṣāṣ ̣̣ ma‘a anna al-jamā‘āt allatī yantasib ilayhā aṣḥāb hāḏihi da‘awāt duwal
an

 

wa ḥukūmāt
in
 – lā takuff ‘an safk dimā’ al-bašar min ġayr tafriqa bayn rajul wa imra’a wa 

ṭifl wa mā tazāl taš‘al al-ḥurūb wa al-fitan yaṣṭalī bi-nārihā al-barī’ wa al-muḏnib
647

. 

І хоча Аллах Найвеличніший говорить у своїх досконалих аятах: ‘і вам у QIṢĀṢ 

життя, o володарі умів (розумні або розважливі люди. – О. Б.)’
648

, створені 

людиною закони
649

 поширилися в ісламських і арабських країнах у цілому (букв. “у 

сукупності”), у сфері покарання, щоб знехтувати виконанням норм (букв. 

“Шаріату”) QIṢĀṢ. І попри зростання злочинів вбивства та нападу на людину (букв. 

“душу, особу”), які не піднімаються до цього рівня (букв. “нижче, або крім його”, 

тобто вбивства), вчені позитивного права не звернули увагу (букв. “не підняли свій 

погляд”) до вищих значень, окреслених у благородному аяті, і не був застосований 

                                                 
647

 Al-Manšāwī al-Wardānī.  
648

 Це найістотніша частина коранічного аяту Коран 2:179. Переклад наш, загальноприйнятий 

англійський переклад див. Saheeh International 2004; більшість англійських перекладів, за 

винятком класичного Arberry 1982 (1955) але не так само широко цитованого Dawood1971 

(1956), полягає в тому, що в них часто додаються слова, для яких немає підстав в оригіналі, 

наприклад: “законне покарання” замість “відплата”, “збереження” або “основа життя”, навіть 

“захист вашого життя” (“safeguard for your lives” як Dawood1971) там, де арабською вжито 

просто “життя” тощо. Те, що набожних мусульманських перекладачів не влаштовує англійський 

відповідник retaliation (“відплата”) (див. Al-Tarawneh 2016), яким послуговуються Arberry 1982 і 

Dawood1971, внутрішня форма якого зберігає наступність від латинського lex talionis (таліон, 

принцип рівної відплати), яке є найближчим європейським відповідником ісламському поняттю 

відплати за принципом “око за око”, свідчить про виразну культурну маркованість цього 

поняття; про проблеми перекладу Корану див.Османов 1993, лінгвістичного та текстологічного 

аналізу – Robinson 2003. 
649

 За відсутності традиції перекладу подібних текстів українською мовою тут спираємося на 

англійську модель: вираз qawānīn waḍ‘iya англійською прийнято перекладати як ‘manmade laws’ 

(“закони, створені людиною”), такий варіант перекладу зокрема застосовується й в англомовних 

текстах представників політичного ісламу, арабський вираз походить від waḍa‘ qānūn
an

 – 

«приймати (букв. “ставити”) закон» і стосується світського законодавства, яке розробляється й 

приймається законодавчим органом, тобто людьми, на відміну від Шаріату, який розглядається 

як передвічний божественний закон: таке використання є типовим маркером ісламістського 

дискурсу.  
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його досконалий текст, щоб виявилася його мудрість, і законодавці у сфері 

кримінального покарання задовольнилися покаранням [у вигляді] ув’язнення або 

затримання, або штрафу як платою за умисний напад на людину, крім вбивства, але 

вони також загострили свій слух, щоб почути підлі викрики та заклики, які 

надходили із заходу та просочилися в їхні уми та душі, [які] закликають їх 

відкинути божественну норму QIṢĀṢ та прикрашають в очах людей їхні діяння – а ці 

голоси, володарі яких не поважають гідність (KARĀMA) людської душі, вдають 

турботу про суспільство та співчуття до людей, та побоювання щодо покарання [у 

формі]QIṢĀṢ, хоча спільноти, до яких належать автори таких закликів, їхні держави 

та уряди не припиняють проливати людську кров, не розрізняючи чи то чоловік, чи 

жінка, чи дитина, і вони продовжують розпалювати війни і розбрат (fitan – мн. від 

fitna 
650

), у чиєму вогні горять і невинний, і винуватий.  

У цитованому фрагменті протиставляється “правильний” ісламський спосіб 

правосуддя, що спирається на божественний закон, “неправильним” підходам, що 

виникли під західним впливом. В основі останніх лежать нещирі, на думку автора, 

мотиви, які на перший погляд видаються гуманними, але насправді переслідують 

зловмисну ціль зруйнувати мир усередині мусульманської спільноти. Опозиція 

між двома системами права, сконструйована як протиставлення чогось 

шляхетного, як за формою, так і цілями, чомусь ницому, виражається стандартною 

просторовою метафорою ДОБРО є ВИСОКО (те, на що треба дивитися вгору) і ЗЛО є 

НИЗЬКО. Замість того, щоб дивитися вгору на високе значення святих рядків, 

світські законодавці слухають те, що tasallala (“просотилося, проникло”, 

семантика дієслова виражає рух по площині)до їхнього розуму
651

. Отже, концепт 

QIṢĀṢ виявляється частиною високої божественної милості, яка обіцяє порятувати 

                                                 
650

 Тут йдеться про концепт FITNA (розбрат, спокуса), під яким розуміється конфлікт всередині 

мусульманської спільноти, див. докладніше нижче в §5.7.2.  
651

 Цікаво відзначити, що qawānīn waḍ‘iya (“людські закони, позитивне право”) починають 

функціонувати після здійснення акту їхнього прийняття, що арабською виражається дієсловом 

waḍa‘a (букв. “покласти, поставити”), вони таким чином ніби знаходяться внизу, тоді як 

божественний закон – нагорі й треба здійняти очі вгору, аби його зрозуміти. 
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ЖИТТЯ. Натомість закони, які спираються на західні ідеї і протиставляються 

концепту QIṢĀṢ, демонструють нехтування KARĀMA (~гідність). У зворотному 

прочитанні останній аргумент вказує на презумпцію позитивного зв'язку між 

концептами QIṢĀṢ і KARĀMA: дотримання QIṢĀṢ як божественного принципу 

означає повагу до KARĀMA, попередження подальших вбивств та насилля й 

уникнення несправедливої смерті невинних. Отже, концепт KARĀMA виявляється 

наріжним каменем усієї аргументації. Західне правосуддя, яке не поважає людську 

гідність (ба навіть ширше – вся західна система), видається нерозбірливим, 

оскільки воно карає як винних, так і невинних, однаково чоловіків, жінок і дітей. 

На противагу цього концепт QIṢĀṢ передбачає ретельне вимірювання покарання в 

термінах подібне за подібне, при цьому також беруться до уваги соціальний статус 

і родинні відносини як жертви, так і винуватця. Наприклад, QIṢĀṢ не може бути 

здійснено щодо батька/матері, які вбили свою дитину, або мусульманина, якщо 

жертва була язичником, шаріатські šurūṭ al-QIṢĀṢ (“умови відплати”) також 

враховують те, чи жертва та винуватець були вільними людьми або рабами тощо. 

Якщо загалом помилування винуватця вітається, вбивцю імама не можна 

помилувати. Принцип lex talionis“око за око”в ісламському праві деталізується до 

такого рівня, як права рука винуватця повинна бути відрубана за праву руку, ліва 

рука за ліву руку, верхня губа за верхню губу і т. под. Отже, засадничий принцип 

полягає в прагненні до максимальної еквівалентності в якісному аспекті між 

шкодою та покаранням, яка охоплює не лише характер фізичної втрати, а й 

соціальні обставини злочину, зокрема статуси сторін
652

.  

KARĀMA як, мабуть, найбільш салієнтний з усіх ціннісних концептів, які 

сформували дискурс єгипетської революції (нагадаємо, що єгипетський, так само 

як раніше туніський, епізоди Арабської весни в арабських медійних текстах на 

початку часто йменувалися ṯawrat al-karāma – “революція гідності”), заслуговує 

                                                 
652

 Детальну дискусію про ці та інші норми Шаріату див. al-Fawzān 1423: 2, 471 – 489.  
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на особливе місце в нашому дослідженні. Попри велику вагу цього концепту, в 

арабській мові сполучуваність лексеми karāma доволі обмежена. Як правило, вона 

зустрічається в колокації зі словами на позначення груп людей або окремих осіб
653

. 

Саме останній контекст виявляється найбільш деталізованим, оскільки він 

охоплює низку номінацій на позначення різних аспектів Особи, відображених у 

закодованій у мові наївній картині світу. Найчастотніше словосполучення karāmat 

an-nafs (“гідність душі/особи/себе”, англ. відповідники nafs –“soul, self”
654

), яке 

з’являється в контексті ісламської дискусії про QIṢĀṢ (див. приклад на початку 

цього підрозділу). Однак KARĀMA може також виступати у колокації з 

концептом/доменом ТІЛО, як, наприклад, у такому контексті:  

ammā ūlā’ika allaḏīna yataẓāharūna bi-l-‘aṭf ‘alā al-junāt wa yaḏkarūn al-aydī aw al-aṭrāf 

allatī tuqṭa‘ qiṣāṣ
an

 aw an-nufūs allatī qad taḏhab qiṣāṣ
an

 fa-awlā bihim an yataḏakkarū 

anna al-jasad al-insānī – fī karāmatihi allatī aršadanā aḷḷahu ilayhā – lā yumass fī šarī‘at 

al-qiṣāṣ illā bi-ḥaqq
655

 

щодо тих, хто вдає співчуття до винуватців і згадує руки або кінцівки, які 

відрубуються на відплату, чи душі, які можуть бути втрачені (букв. “можуть піти”) 

на відплату, [було б] більш доречним для них згадати, що людське тіло – з 

його(тобто властивою йому. – О.Б.) KARĀMA, щодо якої наставив нас Аллах – є 

недоторканним з погляду божественної норми (букв. “Шаріату”) QIṢĀṢ, крім як по 

праву.  

Наступні два фрагменти демонструють, що концепт NAFS насправді ширший 

за значенням, ніж, наприклад, англ. SOUL (або українська ДУША)
656

, що, 
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 Пошук у системі Google для karāmat aš-ša‘b (“гідність людей”) дав 104 тис. результатів та 
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припускаємо, є його найближчим еквівалентом відповідно до європейських 

перекладних словників арабської мови. У контексті концепту KARĀMA відношення 

між JASAD(ТІЛО) і NAFS не є вибором або-або. У парі з karāma в функції 

генітивного атрибута, виявляється, що обсяг поняття NAFS включає яктіло, так 

ідушу, і лише в деяких контекстах у сполученні з KARĀMA вони позначаються 

окремо як karāmat ar-rūḥ або karāmat al-jasad
657

, пор.: 

a) …wa min ajl takrīm al-islām li-n-nafs al-bašariya wa ṣiyānat ar-rūḥ wa al-jasad min an 

yamussuhā insān bi-ġayr ḥaqq kānat šarī‘at al-qiṣāṣ allatī katabahā aḷḷah ‘alā ‘ibādihi…
658

 

…і для забезпечення KARĀMA людської NAFS та збереження ДУШІ і ТІЛА від 

неправомірного зазіхання з боку людини (букв. “від того, щоб людина зазіхнула на 

них без права”), була [встановлена] божественна норма (букв. “Шаріат”) QIṢĀṢ, яку 

Аллах приписав своїм рабам…  

b) …wa qad adraka al-‘arab ḥattā qabl al-islām mīzat al-qiṣāṣ fa-jarā qawluhum bi-anna 

al-qatl
a
 anfā li-l-qatl wa nazala al-qur’ān al-karīm mu’akkid

an
 hāḏā al-ma‘nā wa ġayrahu 

mimmā štamalat ‘alayhi al-āya al-karīma wa lakum fī al-qiṣāṣi ḥayāt
un

 yā ūlī al-albāb (al-

baqara 179); fa-inna al-qātil ‘amd
an

 aw al-jāriḥ ‘amd
an

 law ‘arifa maġabbat ‘amalihi 

annahā ḏahāb nafsihi qiṣāṣ
an

 la-aḥjama ‘an al-qatl fa-ṣāna ḥayātahu wa ḥayāt
a
 man 

yahimm bi-qatlihi…
659

 

…і араби збагнули ще навіть до ісламу властивості QIṢĀṢ, і поширилося їхнє 

прислів’я, що “вбивство припинило вбивство”, і був посланий Священний Коран 

(букв. “зійшов”), утверджуючи це значення і все інше, що входило до священного 

вірша “і [є] для вас в QIṢĀṢ життя, о володарі умів (розумні та розсудливі люди. – 

О. Б.)” (Коран 2: 179); і умисний вбивця або той, хто навмисно калічить, якби [він] 

знав результат свого вчинку, що це втрата його NAFS на відплату (QIṢĀṢ), то 
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 Цікаво, що в подібному контексті ТІЛО зустрічається майже удвічі частіше ніж ДУША: пошук 
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результатів. 
658
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втримався б від вбивства і зберіг своє життя та життя того, кого [він] має намір 

вбити … 

У прикладі (a) пасаж “збереження ДУШІ і ТІЛАвід неправомірного зазіхання з 

боку людини” пояснює значення takrīm an-nafs al-bašariya (забезпечення KARĀMA 

людської NAFS) у спосіб, дуже подібний до словникових тлумачень. У межах цієї 

інтерпретації ДУША і ТІЛО відповідають NAFS, тобто в результаті маємо ситуацію, 

коли комбінація двох концептів дає такий самий обсяг значення, що й концепт 

NAFS. Фрагмент (b) засвідчує тісний зв’язок між концептами NAFS (і, відповідно, 

KARĀMA) та ЖИТТЯ: вони функціонують у цьому фрагменті як майже синоніми. 

Саме завдяки цьому зв’язку концепт ‘AYŠ (ХЛІБ) (початкова частина 

чотиричленного революційного гасла, яка часто опускається, про що зауважено у 

вступі до цього розділу) може бути пов’язаний з усім набором ціннісних 

революційних концептів: за внутрішньою формою, ayš – розмовне єгипетське 

слово на позначення хліба – відбиває ідею, подібну до загальновідомого 

християнського поняття “хліб насущний”, адже воно походить від дієслова ‘āš 

(“жити”). Отже, значення концепту NAFS (з яким пов'язаний концепт KARĀMA) 

можна описати так: “індивід як особа і жива істота, яка складається з двох 

субстанцій – тіла і душі”.Поєднання матеріального і нематеріального в концепті 

KARĀMA відображено ще в класичних словникових тлумаченнях, пор. у Lisān al-

‘Arab тлумачення прикметника karīm: al-jāmi‘ li-anwā ‘ al-ḫayr wa aš-šaraf wa al-

faḍā’il (“[те що] поєднує види добра/багатства, честі і чеснот”)
660

. Говорячи про 

матеріальний бік буття людини варто звернути увагу на ще одну частотну 

колокацію – ḥayā karīma. Ідея, яку вона відбиває, має близькі європейські 

відповідники у вигляді, напр. укр. “гідне життя”, англ. “dignified life”. В обох 

випадках ідеться про економічний бік людського життя–добробут, при цьому, на 

відмінну від наведених вище контекстів, цей добробут розглядається не в 

індивідуальному, а радше в соціальному аспекті – як правило в контексті 
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обговорення проблеми бідності та її соціополітичних наслідків, пор. напр. 

нещодавно започатковану єгипетським президентом масову кампанію покращення 

якості життя, яка так і називається ḥayā karīma
661

. Цілком імовірно, що наведена 

ідіома становить приклад запозичення з європейських мов, але доведення цієї тези 

потребуватиме окремого дослідження, яке виходить за межі цієї праці. 

Цікаво відзначити, що концепт KARĀMA комбінується з багатьма 

позначеннями людини як істоти, але він не поєднується з усіма ними. Вартий 

уваги, приміром, той факт, що концепт, який представляє емоційний бік людської 

психіки – QALB (СЕРЦЕ), є таким винятком
662

. Нижче наведено фрагмент, який 

уміщує концепт KARĀMA в контрастний контекст різних сценаріїв, дій, психічних 

або фізичних станів, які представлені як такі, що становлять загрозу для 

KARĀMA. У тексті описується моральна дилема, яка виникає внаслідок конфлікту 

між потребою зберегти KARĀMA особи (iḥtifāẓ karāmatinā або karāmat an-nafs – 

букв. “збереження нашої гідності”або “гідності душі”) та прагненнями серця 

(QALB), які можуть завдати шкоди KARĀMA або навіть знищити її. Пор.: 

li-kull minnā karāma wa fī nafs al-waqt lahu qalb fa-ayy minhum
663

 ahamm bi-ḥayātika 

qalbuka am karāmatuka? hal min al-ma‘qūl an nastaġnī ‘an qulūbinā li-l-iḥtifāẓ bi-

karāmatinā fī sabīl ḏālika. (…) ṣaḥīḥ annahu lā budda an takūn karāmat an-nafs fawq kull 

i‘tibār wa lakinna limāḏā wulidat at-taḍḥiya iḏā kānat karāmat an-nafs hiya al-muntaṣira 

ġāliban. am hiya mujarrad kalimāt nu’ayyid maḍmūnahā wa lakinna bi-dūn al-‘amal bi-

hā? li-naqif laḥẓat
an

 ‘alā ba‘ḍ al-jumal hiya mawjūda fī ḥayātinā wa dā’iman nuraddiduhā 

fī mawqif mu‘ayyan: ẖidā‘, ẖiyāna, karāhiya, kaḏib, ḍu‘f, hazīma. qālū man bā‘nā 
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bi‘nāhu, illī hawāk ihwāh wa illī nasāk insāh, allaḏī lā ya‘tabiruka ribḥ
an

 lā ta‘tabiruhu 

ẖasāra
664

 

У кожного з нас є KARĀMA і водночас він має серце, отже, що з них [є] важливішим 

у твоєму житті – твоє серце чи твоя KARĀMA? Чи можливо обійтися без наших 

сердець, щоб зберегти нашу KARĀMA в такий спосіб? (…) Це правда, що власна 

KARĀMA (букв. KARĀMA“душі, себе”) повинна бути понад усім (букв. “усіма 

міркуваннями”), однак для чого з’явилася (букв. “була народжена”) самопожертва, 

якщо власна KARĀMA є здебільшого переможною? Чи це лише слова, зі змістом 

яких ми погоджуємося, однак не діємо відповідно до них? Зупинімося на хвилинку 

біля деяких фраз, які існують в нашому житті, і ми весь час повторюємо їх у певній 

ситуації: обман, зрада, ненависть, брехня, слабкість, поразка. Кажуть хто нас 

продав –продаймо його, хто тебе полюбить – полюби його, ахто тебе забув – 

забудь його, того, хто не уважає тебе здобутком – не уважай його втратою.  

З наведеного прикладу постає, що QALB (серце) і KARĀMA представлені як 

два антагоністичні начала всередині особистості. У термінах динаміки сил (force 

dynamics) Леонард Тальмі концепти KARĀMA і QALB виступають як частини 

розділеного суб’єкта (self divided),при цьому частина, яка бажає (desiring part), 

представлена концептом QALB, характеризується тенденцією до руху (тобто в 

термінах динаміки сил є Агоністом), а KARĀMAстановить іншу частину (або 

істотну якість) розділеної самості, яка виявляє тенденцію до спокою (виступає як 

Антагоніст)
665

. У той час як тенденція до спокою – тобто до збереження KARĀMA – 

подається як домінантна, конфліктуючий моральний імператив самовідданої 

пожертви (TAḌḤIYA) може діяти проти неї. Очевидно, що чітка опозиція між 

KARĀMA і QALB, імплікована в цьому фрагменті, виводить семантику першого 

концепту поза межі того, що можна було б описати як домен емоцій.  
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Тепер перейдемо до розгляду загроз для KARĀMA (обман, зрада, ненависть, 

брехня, слабкість, поразка). Хоча ці лексемиам і належать до різних семантичних 

типів, у них є спільний семантичний знаменник. Усі вони однаково вільно 

поєднуються з предикатами на кшталт ta‘arraḍ (li-) (“піддаватися [чомусь]”) та 

‘ānā (min) (“страждати [від чогось]”). Фреймова структура, притаманна усім цим 

словам, містить один спільний семантичний складник, а саме пасивного 

експерієнцера морально шкідливої дії, психічного або фізичного стану (у випадку 

слабкості), якого можна описати як Жертву
666

. СЕРЦЕ виступає як істота, яка 

штовхає індивіда до такого формату стосунків з іншими людьми, який 

характеризуються непередбачуваністю і є потенційно небезпечними для індивіда. 

Збереження (iḥtifāẓ) KARĀMA, що подається як моральний імператив (він 

описується як такий, що є понад усіма міркуваннями), передбачає опір впливам, 

які є зовнішніми щодо NAFS і які діють через СЕРЦЕ. Статус (пасивної) Жертви 

мислиться як несумісний із тією частиною розділеного суб’єкта, до якої 

застосовується KARĀMA: збереження KARĀMA означає уникнення перетворення на 

Жертву. Фактично KARĀMA виступає як питома позитивна характеристика, 

притаманна індивіду як соціальному суб’єкту на відміну від індивіда як 

психологічного суб’єкта, який розглядається як схильний до слабкості.  

Якщо інші похідні від кореня √𝑘𝑟𝑚 у Корані трапляються дуже часто, сам 

іменникkarāma в ньому не використовується. У контексті обговорення поняття 

KARĀMA найчастіше цитується такий фрагмент Корану: wa li-llāhi al-‘izza wa li-

rasūlihi wa li-l-mu’minīn (“і Аллаху належить [уся] честь, і Його Посланцю, і 

вірним”) (63:8)
667

, при цьому ‘izza (у цьому контексті “честь, гордість”) 

інтерпретується як синонім karāma. Так само добре цитованим з приводу KARĀMA 

є такий хадис: uṭlubū al-ḥawā’ija bi-‘izzat al-anfus fa-inna al-umūra tajrī bi-maqādīri 
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llāh (“прохайте про [свої] потреби з честю душ, адже все відбувається відповідно 

до мірил Аллаха”
668

. Варто відзначити, що корінь √‘𝑧̣𝑧̣ передає ідею сили, 

міцності
669

, яка, очевидно, є його первинним значенням.  

Саме цей соціальний аспект концептаKARĀMA відбитий в ідеї відродження 

національної гідності, однієї із поширених тем світського різновиду єгипетського 

революційного дискурсу, пор. iḥsās al-karāma allaḏī tawallada fī maydān at-

taḥrīr
670

 (“почуття KARĀMA, яке було народжене на Площі Тахрір”), mīlād al-

ḥurriya wa al-karāma li-š-ša‘b al-miṣrī ba‘d ‘uqūd min ad-dīktātūriya
671

(“народження 

свободи і KARĀMA єгипетського народу після десятиліть диктатури”).  

Концепт KARĀMA визначається на основі уявлень про особу, які можна 

схематично представити таким чином. Найкраща частина людини, яка називається 

NAFS, є вмістищем усіх її позитивних якостей матеріальних (життя як такого і 

тілесних аспектів, що пов’язані з його підтримкою) і нематеріальних, але лише 

таких, що заслуговують на високу релігійно-моральну оцінку або є її виявом 

(напр. чесноти). Натомість вмістищем інстинктів і пристрастей є QALB (серце). На 

цьому тлі KARĀMA репрезентує уявлення про всю повноту позитивних якостей, 

якими визначається життя людини як у матеріальному так і в моральному 

(соціальному) аспектах. Щедрість є похідною від такої повноти, тому прикметник 

karīm може в деяких контекстах означати “щедрий”. Повнота позитивних якостей 

може бути притаманна й деяким предметам матеріального світу, тому дорогоцінне 
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15.06.2014 –http://www.ahram.org.eg/NewsQ/296559.aspx. [останнє звернення 22.04.2018]; у статті 

прямо не згадується karāma, однак у ній використовується синонімічний ідіоматичний вираз mā’ 

al-wajh (букв. “вода обличчя”).  
669

 Пор., наприклад, типове тлумачення прикметника ‘azīz уLisānяк mumtani‘ lā yaġlabuhu šay’ 

(“[той] що опирається, [якого] ніщо не переможе/подолає”). 
670

Стаття під назвою Ṯaman al-Karāma (“Ціна гідності”), газета at-Taḥrīr, 30.11.2011 – 

http://www.masress.com/tahrirnews/86541 [останнє звернення 22.04.2018]. 
671

 Стаття ‘Alī Abd-ar-Ra’ūf. At-Taḥrīr Maydān wa aš-Ša‘b Ta’ammulāt ‘Imraniya fī aṯ-Ṯawra al-

Miṣriya (“Тахрір – майдан і народ. Архітектурні роздуми щодо єгипетської революції”), сайт 

часопису ad-Dawḥa (64), лютий 2013 –http://Goo.Gl/Ayuaqz [останнє звернення 22.04.2018].  
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каміння, наприклад, називають aḥjār karīma. Ідеальним втіленням подібної 

повноти є Аллах, тому karīm і є одним з його епітетів. У застосуванні до людини, 

концепт KARĀMA відбиває уявлення про ідеальну особу, яке охоплює тілесний 

(фізичну цілісність, недоторканість), соціальний (суспільна повага) і економічний 

аспекти (ідея ḥayā karīma – “гідного життя”). Інтерпретація ар. KARĀMA як 

гідності (dignity) в перекладі європейськими мовами ґрунтується більшою мірою 

на другому та третьому з цих двох аспектів. Натомість укр. та англ. умовні 

відповідники KARĀMA не охоплюють тілесного аспекту особи, а ідея фізичного 

насильства потрапляє у сферу їхнього застосування лише тоді, коли воно 

розглядається як чинник морального приниження. 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 

європейськими мовами виражається окремими концептами, наприклад, англ. 

sanctity of life,пол. świętość życia (букв. “святість життя”, але в такому сенсі 

пошуковик Google знаходить цей вираз переважно на укр. католицьких джерела, 

більш поширеним укр. відповідником є імовірно цінність життя)
672

. Важливим 

наслідком такої відмінності є те, що арабський концепт у політичному дискурсі 

демонструє міцний асоціативний зв'язок із темою фізичного насильства у 

широкому розмаїтті його виявів. Отже коли в дискурсі туніської революції вперше 

був застосований концепт ṯawrat al-karāma, який у перекладі згодом перетворився 

на міжнародне журналістське кліше революція гідності, то його умовному автору 

йшлося у першу чергу про продемонстровану владою наочно на конкретному 

прикладі зневагу до людського життя, і цей концепт прижився й поширився саме 

тому, що факт самоспалення Мухаммада Буазізі, який прийнято вважати тригерам 

масових протестів у Тунісі, опинився в центрі громадської уваги, а трагічна доля 

цього юнака була сприйнята учасниками повстання як потужна метафора 
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 Wikipedia,(no year). Sanctityoflife (Świętość życia). [online] Available 

at:https://en.wikipedia.org/wiki/Sanctity_of_life[Accessed 1.06.2018]. 
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народних страждань. Характерно, що передісторія єгипетської Січневої революції 

2011 року має типологічно подібний початок: жертва поліцейського насильства – 

юнак Халід Саїд із міста Александрія – стає іконою потужного протестного руху, 

який згодом переростає в революцію. Отже концепт ṯawrat al-karāma (“революції 

гідності”) тісно пов'язаний у свідомості мовця з ідеєю неправомірного насильства 

і виникає як відповідь на неповагу арабських авторитарних режимів до цінності 

людського життя. 

 

5.4 QIṢĀṢ і ḤURRIYA (СВОБОДА) 

 

Зв'язок між концептами QIṢĀṢ і ḤURRIYA в революційному дискурсі 

непрямий, він опосередкований іншими концептами, тісно пов’язаними з 

концептом QIṢĀṢ, особливо такими, як DAM (“кров”) і ŠAHĀDA/TAḌḤIYA 

(“мучеництво, пожертва”), пор.: 

ammā al-qatala wa as-saffāḥīn fa-innā nas’alu aḷḷaha ‘azza wa jalla an yaj‘ala hāḏihi ad-

damā’ az-zakiya min aš-šuhadā’ wa al-jurḥā wa al-muṣābīn wa al-maḥrūqīn la‘nat
an

 

‘alayhim wa ‘alā kull man šārakahum wa law bi-šaṭr kalimat
in

 ilā yawm al-qiyāma ḥattā 

yuktab bayn ‘aynayhim āyis (sic!, правильна форма була б ay’asu – О.Б.) min 

raḥmati-llāhi kamā nas’alu tabāraka wa ta‘ālā an yaj‘ala kull at-taḍḥiyāt wa al-mawāqif 

wa al-qurubāt wa ad-da‘wāt min kull al-muslimīn wa al-muslimāt hiya ḍarībat
an

 

tuḥarrir al-umma min kull ‘ubūdiya illā li-llāh wa [tu’ammin?] ḥuṣūlahā ‘alā kull 

ḥuqūqihā al-mašrū‘a
673

…  

Щодо вбивць і катів ми просимо Аллаха Всемогутнього та Найвищого зробити цю 

чисту кров мучеників, і поранених, і травмованих, і спалених прокляттям над ними і 

над усіма, хто приєднався до них, навіть [сказавши] півслова, до Судного дня, щоб 

                                                 
673

 Уривок з, імовірно, останнього послання лідера Братів-мусульман Мухаммада Баді‘, 

опублікованого перед його ув’язненням, Ummat al-ahdāf as-sāmiya wa t-taḍḥiyāt al-ġāliya. Risāla 

min Muḥammad al-Badī‘, al-muršid al-‘ām li-l-iẖwān al-muslimīn (“Умма вищих цілей і 

дорогоцінних жертв: послання Мухаммада Баді, вищого провідника Братів-мусульман”), 

20.08.2013 – http://www.daawa-info.net/letter.php?id=437[останнє звернення 22.04.2018].  
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було написано поміж їхніх очей: ‘Я у розпачі щодо милосердя Аллаха’, ми також 

просимо Найблагословеннішого та Найвищого зробити всі жертви, і [публічно 

висловлені] позиції, і благання, і заклики усіх мусульман і мусульманок податком, 

[що] звільнить націю від будь-якої залежності (букв. “рабства”), крім як від Аллаха, 

та [забезпечить?] отримання нею усіх її законних прав … 

Автор пов’язав концепти МУЧЕНИЦТВО/ЖЕРТВА з концептом СВОБОДА, 

слідуючи за глибинною ідеєю, яка лежить в основі концепту QIṢĀṢ, що передбачає, 

що жодна крапля КРОВІ невинних жертв не повинна бути марно пролитою
674

. 

Проекція фіскального терміна податок на поняття ЖЕРТВА уможливлює 

актуалізацію уявлення про пролиту мучениками КРОВ як своєрідну валюту в 

системі моральної економії
675

, яка регулює відносини між Жертвою, кровними 

родичами Жертви (тут це поняття розширено до всієї спільноти мусульман, нації) і 

Вбивцями (у цьому контексті вираз al-qatala wa as-saffāḥīn – “вбивці і кати” – 

прочитується як одне з поширених в дискурсі політичного ісламу позначень для 

тиранічних лідерів країни). Бога закликають втрутитися в ці відносини, 

позбавивши вбивць його милості та віддавши її тим, кому належить право на кров 

Жертви (awliyā’ad-dam, кровним родичам, які в даному контексті розуміються як 

весь народ) через надання їм СВОБОДИ. Варто згадати, що характер семантичних 

відносин між концептами в цьому разі відрізняється від тих, які обговорювали в 

§§5.2 і 5.3 вище. Зв’язок із концептом СВОБОДА не включений до семантичної 

структури концептів QIṢĀṢ і TAḌḤIYA (ЖЕРТВА) на рівні фреймової семантики в 

термінах Філлмора
676

. У своєму полемічному описі постреволюційної боротьби 

автор цитованого фрагмента створив риторичний прийом, який зв’язав концепти 

                                                 
674

 За ісламським правом, за кров повинні отримати відплату awliyā’ad-dam (кровні родичі, яким 

належить право на кров вбитого) мучеників, жертв мученицької смерті, а тілесні пошкодження 

повинні бути відшкодовані нанесенням таких само пошкоджень винуватцям. Якщо такої 

відплати немає, тоді вважається, що кров було пролито марно (hadar
an

). 
675

 Пор. Reda 2013. 
676

 Див. Andor 2010: 158. 
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МУЧЕНИЦТВО/ЖЕРТВА з концептом СВОБОДА, проектуючи на них когнітивний 

фрейм, пов’язаний з концептом QIṢĀṢ, та метафори зі сфери фіскальних відносин.  

ḤURRIYA (СВОБОДА) стала важливим концептом в ісламістському варіанті 

єгипетського революційного дискурсу. Варто відзначити, що в той час як назва 

політичного крила Братів-мусульман була створена за зразком назви правлячої 

ісламістської партії Туреччини, єгиптяни обрали саме слово ḥurriya (“свобода”), 

щоб розрізняти ці дві партії, пор. єгипетську назву Ḥizb al-Ḥurriya wa al-‘Adāla 

(Партія свободи і справедливості) та її турецький прототип – Adalet ve Kalkınma 

Partisi (Партія справедливості і розвитку). Хоча ліві та ліберали могли вкладати в 

концепт ḤURRIYA інший ніж ісламісти зміст, принаймні на початковому етапі 

єгипетської революції він виконував роль об’єднувального символу для широкого 

політичного спектра організацій і окремих постатей світської та ісламістської 

орієнтації, які зробили внесок у повалення режиму Мубарака.  

Цитований текст послання останнього провідника Братів-мусульман, який 

було опубліковано на завершальному етапі революції, відрізняється за тоном від 

стандартних зразків революційного дискурсу. Він звучить швидше не як обіцянка, 

а загроза, він насичений типовими ісламістськими концептами, зокрема такими, як 

‘ubūdiyya (“рабство, поневолення”). Однак, цей текст все ще відтворює той самий 

революційний наратив, що був описаний вище, уміщує усіх його протагоністів, 

передаючи ідею висхідного руху від держави кривди (dawlat aẓ-ẒULM) через 

відплату (QIṢĀṢ) до примирення/одужання (tašaffī), при цьому ці два ключові 

концепти експліцитно не вербалізуються. Принцип моральної економії, який 

лежить в основі концептів ẒULM і QIṢĀṢ, відтворюється за допомогою нової 

метафори, де фіскальний термін податок позначає кров мучеників. Отже, 

забезпечується дотримання правила якісної еквівалентності втрати і відплати за 

неї, і постраждала сторона отримує спокій. Цей аналіз засвідчив, що в термінах 

семантичного фрейму QIṢĀṢ, який лежить в основі цитованого фрагмента, 

довгоочікувана ḤURRIYA (СВОБОДА) прочитується зовсім не як базовий концепт 

ліберальних або лівих ідеологій, а як примирення/одужання від моральних мук 
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(tašaffī), яке повинні отримати родичі Жертв як відплату за пролиту тиранами 

безневинну кров і страждання. 

 

5.5 Концепт QIṢĀṢ і культурні презумпції (імператив негайної відплати) 

 

Мовний матеріал корпусу текстів, який ми визначили як дискурс єгипетської 

революції, і арабських текстів інших жанрів свідчить про те, що QIṢĀṢ (відплата) 

загалом повинна здійснюватись швидко
677

. І, навпаки, зволікання з відправою 

правосуддя часто описується як щось, що шкодить суспільному миру і стимулює 

подальше зростання злочинності. Видається, що дискурс Арабської весни 

приділяє лише незначну увагу поняттю якості правосуддя і не демонструє 

усвідомлення того факту, що забезпечення цієї якості може потребувати багато 

часу. Вимога швидкоїQIṢĀṢ часто лунала під час вуличних протестів, її відбивали і 

політичні гасла, як-от у такому прикладі:  

(1) wa ṭālab al-mutaẓāhirūn bi-dawla madaniya wa qiṣāṣ sarī‘ min al-qatala wa al-fāsidīn 

and taṭhīr ajhizat ad-dawla…
678

 

і демонстранти вимагали цивільної держави і швидкоїQIṢĀṢ для вбивць і 

корупціонерів та очищення державних органів … 

Крім sarī‘ (“швидкий”), у дискурсі революції трапляються ще як мінімум 

два прикметники, які часто використовуються разом з концептом QIṢĀṢ: ‘ājil 

(“швидкий, негайний”) і nājiz (“повний, завершений, своєчасний”). Семантична 

відмінність між цими трьома прикметниками незначна, адже будь-які два з цих 

                                                 
677

 Пор. Evans 2007. 
678

 Цитата з новинної статті, у якій викладено три стандартні вимоги Січневої революції з 

плакатів протестувальників: al-Mahdī, U., al-‘Umda, M. Al-‘AšarātYajtami‘ūnfī at-Taḥrīrwaaš-

Šurṭaal-‘AskariyyaTuṭawwiquhumwaal-Amnal-Markazī Yaḥtašid, газета al-Miṣrī al-Yawm, 

8.08.2011 – http://www.almasryalyoum.com/news/details/102540[останнє звернення 22.04.2018]. 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/102540
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прикметників майже не зафіксовані разом у колокації з QIṢĀṢ
679

. Ось декілька 

прикладів: 

(2) qālat ad-duktūra Karīma al-Ḥafanāwī inna dimā’ šuhadā’ ṯawrat 25 yanāyir lan taḍī‘ 

mušīrat
an

 ilā annahum mustamirrūn min ajl qiṣāṣ ‘ājil min mubārak allaḏī yajib an 

yuḥākam ‘alā kull aš-šuhadā’ allaḏīna saqaṭū fī ṯawrat yanāyir
680

 

Д-р Каріма аль-Хафанаві сказала, що кров мучеників революції 25 січня не буде 

витраченою даремно, зазначивши при цьому, що вони (очевидно, йдеться про 

членів політичної партії, до якої належить д-р аль-Хафанаві. – О.Б.) продовжують 

[діяти] заради негайної QIṢĀṢ проти Мубарака, якого потрібно судити за всіх 

мучеників, які пали (тобто“загинули”) під час революції 25 січня. 

Прикметник ‘ājil, імовірно, передає ідею нагальності на відміну від інших 

прикметників у нашому переліку. Словосполучення al-qiṣāṣ al-‘ājil часто 

з’являється в текстах, які виправдовують політичне насильство. Наслідуючи відоме 

ісламістське гасло Islām huwa al-ḥall (“іслам – це рішення”), у статті під назвою al-

qiṣāṣ al-‘ājil huwa al-ḥall (“негайна QIṢĀṢ – це рішення”) автор закликає до sur‘at 

taṭbīq al-qānūn (“швидкого застосування закону”) щодо членів антиурядового 

ісламістського повстання на Синаї і наголошує на нагальності справи, заявляючи, 

що lā badīl
a
 siwā an taqūm ad-dawla bi-ḍ-ḍarb bi-yad min ḥadīd li-l-qaḍā’ ‘alayhim (“у 

держави немає іншого вибору, як нанести удар рукою із заліза, щоб покінчити з 

ними”)
681

. Швидкість QIṢĀṢтакож передбачає простоту, пор.: 

                                                 
679

 Пошук у системі Google дав 5 результатів для al-qiṣāṣ as- sarī‘ wa an- nājiz; 6 результатів для 

al-qiṣāṣ as-sarī‘ waal-‘ājil; 2 - for al-qiṣāṣ an-nājiz waal-‘ājil і 49 – для al-qiṣāṣ al-‘ājil waan-nājiz, 

що можна пояснити тим, що nājiz має додатковий компонент значення (“повний”), а два інші 

прикметники виражають лише дещо відмінні аспекти часу.  
680

 Повідомлення про виступ на телевізійному каналі aṭ-Ṭarīq провідного політика та 

співзасновника руху Kifāya (Досить) і Національної асоціації за зміни Каріми аль-Хафанаві 

(Karīma al-Ḥafanāwī) від 13.08.2014, тобто лише за тиждень до повторного розгляду 20.08.2014 

справи колишнього президента Мубарака, який викликав значне напруження в суспільстві: al-

Qiṣāṣ al-‘ĀjilminMubārak, сайт телеканалу aṭ-Ṭarīq, 13.08.2014 – http://www.atvsat.com/latest-

news/item/53021[останнє звернення 22.04.2018]. 
681

 Публіцистична стаття в щоденній газеті al-Ahrām, 25.11.2014 – 

http://digital.ahram.org.eg/Community.aspx?Serial=1726025[останнє звернення 16.09.2015]. 

http://www.atvsat.com/latest-news/item/53021
http://www.atvsat.com/latest-news/item/53021
http://digital.ahram.org.eg/Community.aspx?Serial=1726025
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(3) badl
an

 min an yakūn al-qiṣāṣ an-nājiz aysar ahdāf aṯ-ṯawra wa asra‘ahā taḥaqquq
an

 

waqa‘ ṯunā’ī al-ḥukm al-‘askarī wa al-madanī fī ẖaṭa’ fāḍiḥ ‘indamā ta‘āmal ma‘a malaff 

jarā’im rumūz al-‘ahd al-bā’id bad’
an

 bi-ra’s an-niẓām ḥusnī mubārak wa intihā’
an

 bi-

aḏnābihi min al-balṭagiya wa ṣuġār al-fāsidīn kamā law kān ta‘āmal ma‘a jarīmat našl 

waqa‘at fī utubīs naql ‘ām aw ḥādiṯ murūr…
682

 

Замість того, [щоб] своєчасна QIṢĀṢ була найлегшою з цілей революції і 

щонайшвидшою з них у виконанні, військово-цивільний дуумвірат припустився 

фатальної помилки, коли [він] поставився до справи про злочини, [скоєні] 

символами
683

 минулої ери, починаючи від голови режиму – Хосні Мубарака – і 

закінчуючи його шлейфом (букв.“хвостами”) з [числа] бандитів
684

 та дрібних 

корупціонерів, так, наче він мав справу з кишеньковою крадіжкою в громадському 

транспорті або дорожньо-транспортною пригодою …  

Характерною особливістю, яка виявляється не лише на цьому прикладі, але 

й в усій вибірці, зібраній для цього дослідження з використанням автоматичного 

пошуку колокацій qiṣāṣз прикметниками ‘ādil (“справедливий”), sarī‘ 

(“швидкий”), nājiz (“повний, своєчасний”), є наявність у пресупозиції уявленням 

про те, що характер злочину є зрозумілим, і що не може бути жодних сумнівів 

щодо того, хто є винуватцем.  

Семантика прикметника nājiz (“повний, своєчасний”) є дещо складнішою 

порівняно до двох інших прикметників, що обговорюються в цьому підрозділі. 

Первинним значенням кореня √𝑛𝑗𝑧̣є “здійснювати, виконувати, завершувати”. 

Отже, часова семантика є компонентом значення кореня: те, що має бути 

                                                 
682

 Із публіцистичної статті з характерною назвою al-Qiṣāṣ Taṭhīr wa Iṣlāḥ (“QIṢĀṢ [є] чисткою і 

реформою/поліпшенням”), сайт газети aš-Šurūq, 7.07.2011 – 

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=07072011&id=51006460-fb78-48aa-9fad-

a6671a551fb8[останнє звернення 22.04.2018]. 
683

 Ідіома rumūz (“символи”) чогось, наприклад,режиму, політичної організації, історичного 

періоду, використовується щодо лідерів або видатних постатей, які асоціюються з відповідними 

сутностями або історичними періодами. 
684

 Див. покликання 622. 

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=07072011&id=51006460-fb78-48aa-9fad-a6671a551fb8
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“завершене”, повинно мати певну тривалість, яка при завершенні переривається. 

Звідси ідея своєчасності. Пор.: 

(4) inna al-‘adāla al-intiqāliya yajib an tatimm ‘abra qānūn wa laysa hadafuhā al-intiqām 

bal qiṣāṣ nājiz yurīḥ qulūb ahālī aš-šuhadā’ wa al-mawjū‘īn…
685

 

Перехідне правосуддя повинно здійснюватися за допомогою (букв. “через”) закону, 

і його метою є не помста, але повна/своєчаснаQIṢĀṢ, [що] заспокоїть серця родичів 

мучеників і тих, хто відчуває біль (тут ужито форму пас. дієприкметника від 

дієслова зі значенням“завдати болю”. – О.Б.)… 

У цьому контексті прикметник nājiz використовується для посилення 

значення, яке вже є частиною семантики QIṢĀṢ, тобто здатність принести 

(своєчасне або повне) звільнення від морального болю
686

. 

Усі три прикметники функціонують швидше не як означення, а як 

посилювачі ідеї швидкості, яка міститься в семантиці QIṢĀṢ. Прикметники у 

складі словосполучень з іменником qiṣāṣне використовуються в негативній формі: 

словосполучення *al-qiṣāṣ al-ġayr as-sarī‘ або *qiṣāṣ ġayr sarī‘ не дають 

результатів при пошуку в Google, у той час як пошук на словосполучення al-qiṣāṣ 

al-muta’aẖẖir (“запізнілий, відтермінований QIṢĀṢ”означ. форма.) дав 3 результати, 

а qiṣāṣ muta’aẖẖir (“запізнілий, відтермінований QIṢĀṢ”неознач. форма.) – лише 1 

результат, що засвідчує їхню аномальність. Отже, швидка QIṢĀṢ є не типом QIṢĀṢ, 

а власне QIṢĀṢ. Розглянемо також наступний приклад: inna al-qiṣāṣ min al-mujrimīn 

huwa aqṣar aṭ-ṭuruq li-taṭhīr al-bilād min al-fasād (“QIṢĀṢ проти злочинців є 

найкоротшим шляхом до очищення країни від корупції”)
687

. Група підмета, в якій 

центральним членом є qiṣāṣ, не містить атрибута, який би експліцитно відбивав 
                                                 
685

 Стаття Ṣabāhī: attafaq ma’a qānūn ‘adāla intiqāliya lā intiqāmiya aw intiqā’iya (“Сабахі: Я 

погоджуюся із законом про перехідне правосуддя, але не мстиве і не вибіркове”), сайт газети al-

Miṣrī al-Yawm, 5.08.2014 – http://www.almasryalyoum.com/news/details/442821[останнє звернення 

22.04.2018]. 
686

 Біль родичів, як побачимо далі, є істотною частиною фреймової семантики концепту QIṢĀṢ. 
687

 Стаття al-Qiṣāṣ Taṭhīr wa Iṣlāḥ (“QIṢĀṢ [є] чисткою і реформою/поліпшенням”), сайт газети aš-

Šurūq, 7.07.2011 – http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=07072011&id=51006460-

fb78-48aa-9fad-a6671a551fb8[останнє звернення 22.04.2018]. 
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ідею швидкості, але очевидно, що твердження ґрунтується на презумпції, яку 

можна сформулювати так: qiṣāṣ є швидкою справою, або qiṣāṣє швидким за своєю 

природою. Відповідно до цієї презумпції QIṢĀṢ у цитованому тексті представлено 

як щось на кшталт магічної кулі – інструмента, який може забезпечити швидке 

рішення для складних соціальних проблем, які за інших обставин мають 

тенденцію тривалий час залишатися невирішеними.  

Варте уваги й те, що поняття швидкості щодо правосуддя, ймовірно, 

позбавлене будь-яких негативних конотацій. Активіст Руху 6 квітня, Ала Абд-уль-

Фаттах, був заарештований разом з іншими 25 особами за протест проти знову 

запроваджених обмежень свободи зборів у період відразу після перевороту
688

. 

Коли активістів віддали під al-muḥākama al-‘ājila (“прискорений суд”)
689

, мати Ала 

Абд-уль-Фаттаха прокоментувала цю подію так: lā yūjid ladaynā qaḍā’ ‘ājil fī miṣr 

wa lākin yūjid qaḍā’ yulqī al-qabḍ bi-šakl ‘ašwā’ī ‘alā al-muwāṭinīn (“немає в нас 

швидкого/прискореного правосуддя в Єгипті, але є правосуддя, яке свавільно 

заарештовує громадян”). Дві частини цього висловлювання виразно протиставлені 

як нормативний/прийнятний vs. ненормативний/неприйнятний стан справ, при 

цьому перша частина висловлювання ґрунтується на позитивній оцінці швидкого 

Правосуддя у пресупозиції. Очевидно, що мовець не пов’язує свавілля, яке вона 

засуджує, із швидкістю здійснення правосуддя. 

                                                 
688

 Ця історія викладена у статті під назвою Iḥālat 26 Nāšiṭ
an

 Siyāsiy
an

 baynahum Alā’ ‘Abd-ul-

Fattāḥ wa Aḥmad Māhir li-Muḥākama ‘Ājila (“Передача 26 політичних активістів, серед них Ала 

Абдул-Фаттах і Ахмад Магір під прискорений суд”), портал al-Ḥurriyawaal-‘Adāla, 9.12.2013 – 

http://www.masress.com/fjp/98669[останнє звернення 22.04.2018]; коментарі матері активіста 

викладено в матеріалі Wālidat ‘Alā’ ‘Abd-al-Fattāḥ: ad-DawlaTuḥāribṮuwār 25 

Yanā’irwaTušawwihuhum, сайт газети al-Badīl, 14.03.2014 – http://goo.gl/MR60yw [останнє 

звернення 22.04.2018]. 
689

 Цей термін часто з’являється в єгипетських медійних текстах у 2011 – 2015 рр. (19, 8 тис. 

результатів у пошуковику Google для muḥākama ‘ājila – та 5, 61тис. для al-muḥākama al-‘ājila), 

це місцевий технічний термін, що використовується на позначення скороченої судової 

процедури, яка застосовується щодо простих справ, він немає нічого спільного з поняттям 

speedy trial (невідкладного розгляду справи)у західній правовій традиції, що розглядається 

нижче. 
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У медійному дискурсі вимога швидкого QIṢĀṢ часто протиставляється опису 

системи правосуддя як такої, що схильна до тяганини. У таких контекстах 

частотні лексеми, які поєднують темпоральну семантику з негативною оцінкою, 

наприклад, taqā‘us (“неповороткість, забарність, загайність”), наприклад.: 

(5) al-taqā‘us fī jam‘ adillat qatl aš-šuhadā’ ḥattā ba‘d al-i‘lān ad-dastūrī yu’akkid ḍu‘f 

raġbat man bi-s-sulṭa fī al-qiṣāṣ
690

 

Неповороткість у зборі доказів щодо вбивства мучеників навіть після [прийняття] 

конституційної декларації підтверджує слабкість бажання [з боку] [тих], хто при 

владі, [здійснювати] QIṢĀṢ. 

Ідея про необхідність швидкості може бути виражена в тексті, у якому 

обговорюється правосуддя, навіть якщо концепт QIṢĀṢ не експлікований, 

наприклад.:  

(6) … fa-qīmat al-‘adl ta‘lū wa tazīd wa tastaqirr fī ḍamīr al-mujtama‘ ‘indamā ta’tī 

aḥkām al-qaḍā’ nājiza sarī‘a lā yuqayyiduhā tabāṭī al-ijrā’āt wa lā tu‘aṭṭiluhā ‘aqabāt 

šakliya aw mu‘awwiqāt ‘amaliyya
691

. 

… адже цінність правосуддя зростає та усталюється у свідомості суспільства, коли 

судові рішення приймаються своєчасно й швидко, і повільність процедур не 

обмежує їх, і їм не заважають формальні перепони і перешкоди, [які виникають] на 

практиці (букв. “практичні перешкоди”). 

Це протиставлення швидкої QIṢĀṢнеповороткій офіційній судовій системі, 

тема, що повторюється в дискурсі революції, призводить до утворення 

суперечності між поняттями (офіційного) ПРАВОСУДДЯ і QIṢĀṢ.  

Той факт, що моральний імператив, який можна було б сформулювати як 

QIṢĀṢнеобхідно за будь-яких умов здійснювати якомога швидше після вчинення 

                                                 
690

 Цю фразу приписують родичам мучеників, убитих під час подій січня 2011 року: матеріал 

Ahālī Šuhadā’ Majlisal-Wuzarā’: at-Taqā‘usfī Jam‘ al-Adilla […], сайт газети al-Bidāya, 

17.12.2012 – http://albedaiah.com/node/11586[останнє звернення 22.04.2018]. 
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 Стаття Naṣṣār, J. Qirā’afī al-Qiḍā’ an-Nājizwaal-Qiḍā’ al-Musayyas, блог автора, 17.01.2013 –
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злочину, становить важливу арабську культурну презумпцію
692

, підтверджується 

також тією роллю, що йому приписується в інтерпретативному наративі, який 

використовують для витлумачення наріжних подій в арабській історії. 

Загальноприйнятий погляд, що саме відсутність згоди щодо того, як швидко QIṢĀṢ 

повинна бути здійснена, можливо, призвела до найважливішого розколу в 

ісламській історії. Нижче наведено розповідь про цю подію видатного 

єгипетського письменника ХХ ст. Тагі Хусейна: 

(7) tawallā al-imām ‘alī bnu abī ṭālib al-ẖilāfa fī ẓurūf instiṯnā’iyya ḥayṯu kānat al-fitna 

ta‘ṣifu bi-bilād al-islām, wa qad sāla ‘alā arḍihā dam ẖalīfatihā. wa kāna amām ‘alī al-

kaṯīr min al-mahāmm al-jisām allatī lā taḥtamalu at-ta’jīl, wa min aẖṭarihā al-qiṣāṣ min 

qatalat ‘uṯmān, ġayr anna al-imām
a
 ‘aliyy

an
 kāna yarā ḍarūrat al-intiẓār rayṯamā yuḥkimu 

sayṭaratahu ‘alā ad-dawla, ammā al-mu‘āwiya bn
a
 abī sufyān wa man šāya‘ahu fa-arādū 

al-qiṣāṣ as-sarī‘. wa ḏālika kāna ra’s al-fitna allatī rāḥa ḍahīyatahā ẖayru al-muslimīn, wa 

taḥawwala bi-hā niẓām al-ḥukm min aš-šūrā ilā al-wirāṯa wa ẓahara aš-šī‘a – anṣār ‘alī bn
i
 

abī ṭālib wa al-ẖawārij – mu‘āriḍūhu – ka-aḥzāb siyāsiyya qabla an tattaẖaḏu masḥat
an

 

ijtimā‘iyya wa dīniyya, lakinna an-natīja al-akṯar īlām
an

 hiya anna kaṯīr
an

 min an-nakabāt 

allatī ta‘ṣifu al-yawm
a
 bi-l-muslimīn ta‘ūdu juḏūruhā ilā tilka al-fitna allatī mā zālat 

juḏwatuhā muttaqada ḥattā al-yawm
693

. 

Імам Алі Ібн Абу-Таліб прийняв [посаду] халіфа за виняткових обставин, адже в 

країні ісламу лютувала FITNA, і кров халіфа пролилася на її землю. І перед Алі були 

великі завдання, які не можна було відкласти, (букв. “не припускали відкладання”) 

одним із найважливіших з них була QIṢĀṢ (відплата) вбивцям [халіфа] Османа, 

однак Імам Алі вбачав за необхідне зачекати, поки він не встановить повний 

контроль над державою. Тим часом Муавія Ібн Абі-Суф’ян і ті, хто приєднався до 

нього, хотіли швидкої QIṢĀṢ. І це стало початком (букв. “головою”) FITNA, жертвами 

якої стали кращі мусульмани, і через це режим правління перетворився з 

консультативного (йдеться про ісламський інститут шура – букв. “рада”) на 
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 Про поняття культурних презумпцій (cultural premises) див. Carbaugh 2005: 5. 
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Ḥusayn 2014. 
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спадковий, і з’явилися шиїти – прихильники Алі Ібн Абі-Таліба, і хариджити – його 

супротивники – як політичні партії, перш ніж вони набули соціального і релігійного 

забарвлення. Однак найболючішим результатом [є] те, що багато бід, які валяться 

на мусульман сьогодні, своїм корінням сягають [часів] тієї FITNA, головня якої тліє 

ще до сьогодні. 

Офіційну систему правосуддя часто представляють як інструмент для 

здійснення QIṢĀṢ, у той час як своєчасність відплати обґрунтовується потребою 

пом’якшити негативні психологічні впливи, як у такому прикладі:  

(8) kamā akkad ‘alā ḍarūrat taḥqīq al-‘adāla wa ittiẖāḏ al-ijrā’āt wa sann al-qawānīn al-

lāzima wa as-sarī‘a fī al-qiṣāṣ kay tabrud qulūb ahālī aš-šuhadā’ wa yataḥaqqaq al-itsqrār 

al-manšūd
694

 

[Він] також наголосив на потребі здійснити правосуддя, вжиття заходів і прийняття 

необхідних і швидких законів щодо QIṢĀṢ, для того щобсерця родичів мучеників 

охололи і було досягнуто бажаної стабільності. 

Привертає увагу метафоричний вислів “гарячі серця”, які, як припускається, 

QIṢĀṢ повинна охолодити. Асоціативний зв’язок між жаром і необхідністю 

швидкої дії можна також проілюструвати прикладами з інших контекстів: зокрема, 

рубрика про нагальні справи в ЗМІ може називатися qaḍāya sāẖina (“гарячі 

питання”)
695

. 

Хоча ідея про те, що justice delayed is justice denied (“відкладене 

правосуддя – це правосуддя, в якому відмовлено”), покликаннями на яку рясніє 

англомовна правова дискусія, може видаватися подібною до ідеї про нагальність, 

яка асоціюється з QIṢĀṢ, однак між ними є істотна відмінність. В англійській (та 

загалом західній) дискусії про вчасне правосуддя на перший план висуваються 
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різні семантичні елементи, як ядерні, так і неядерні. Судовий процес (trial) є 

ключовим локусом та інструментом здійснення Правосуддя в межах уявлень про 

швидкість Правосуддя, відбитих в англомовному правовому дискурсі. Важливо 

відзначити, що швидкість у західній правовій традиції розглядається як така, що 

служить інтересам підсудного: судовий процес має розпочатися якомога швидше 

тому, що підсудний має право на отримання справедливого вердикту без 

зволікань
696

. Натомість дискусія навколо QIṢĀṢ висуває на перший план Покарання 

як результат процесу і Жертву та близьких родичів Жертви як ключових 

протагоністів. Пор.: 

(9) al-qiṣāṣ al-‘ājil yā siyādat ar-ra’īs ya‘nī ḥaqq ahālī aš-šuhadā’ wa laysa amwāl wa ḥajj 

wa ‘umra wa ta‘wīḍāt
697

 

Негайна QIṢĀṢ, пане Президенте, це право родичів мучеників, а не гроші, умра
698

 і 

компенсації. 

QIṢĀṢ представлена тут як така, що служить насамперед інтересам близьких 

родичів жертви. Вона також подається як вища за інші, м’якші, засоби вчинення 

правосуддя. 

Концепт QIṢĀṢ посідає настільки чільне місце серед набору близьких до 

нього концептів, зокрема ‘ADĀLA (ПРАВОСУДДЯ), що його істотні семантичні 

складники можуть активізуватися навіть тоді, коли концепт не експлікований у 

                                                 
696
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присяжних, право бути поінформованим про сутність та підстави звинувачення, право 

обвинуваченого на примусовий виклик свідків, які свідчать на його користь, право на захист 

тощо, див. U.S.Const. amend. VI.  
697

 Це висловлення приписується Карімі ал-Хафнаві, члену опозиційної Національної асоціації 
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Ijtimā‘iyya?, 1.12.2014 –http://www.cairoportal.com/story/126174 [останнє зверення 16.09.2015]. 
698

 Аль-Хафнаві тут посилається на практику благодійної підтримки паломництва до святих 
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тексті. У наступному фрагменті, де прямо згадується ‘ADĀLA, але не QIṢĀṢ, наявні 

три істотні складники, пов’язані з останнім концептом: швидкість, запобігання 

іншим злочинам і психологічне полегшення для постраждалих внаслідок злочину: 

(10) wa la‘alla al-ḥukm aṣ-ṣādir munḏu yawmayn bi-i‘dām 26 irhābiyy
an

 yakūn bidāyat
an

 

ḥaqīqiya li-rad‘ kull man yuhaddid amn al-waṭan .. wa yaẓill as-su’āl kayfa tataḥaqqaq al-

‘adāla fī asra‘ waqt li-ya‘ūd al-amān wa as-sakīna fī nufūs al-maṣriyīn?
699

 

І, можливо, вердикт, винесений два дні тому щодо смертної кари для 26 терористів, 

буде справжнім початком для стримування будь-кого, хто загрожує державній 

безпеці … і залишається питання, як досягти правосуддя в найближчий 

(букв.“найскоріший”) час для того, щобмир і спокій повернулися в душі єгиптян? 

Однією з часто повторюваних у революційному дискурсі є ідея про те, що 

потрібно пришвидшити винесення вироків за справами, які виникли під час 

революції, щоб забезпечити швидкуQIṢĀṢ, що вважається істотною умовою для 

подальшого поступу революції – швидкаQIṢĀṢ постає як інструмент забезпечення 

раптового перенесення єгипетського суспільства з гіркого минулого до кращого 

майбутнього. Пор.:  

(11) kull
a
 mā narjū taẖṣīṣ dawā’ir kāfiya tatafarraġ li-naẓr hāḏihi al-qaḍāyā min ajl sur‘at 

al-injāz l-iġlāq malaffāt al-māḍī wa at-tawajjuh naḥwa al-mustaqbal al-afḍal bi-ḏni-llāh
700

 

Все, про що ми просимо, [це] створити достатню [кількість] департаментів 

[спеціально] призначених (букв. “вивільнених”) для розгляду цих справ з метою 

швидкості виконання для закриття справ минулого і прямування до кращого 

майбутнього з дозволу Аллаха.  

У наступному фрагменті та сама ідея виражена по-іншому: 

(12) nurīd as-sur‘a fī taḥqīq al-‘adāla wa al-qiṣāṣ li-kay narmī ẖalfa ẓahrinā hāḏihi al-

ḥiqba al-baġīḍa min tārīẖ miṣr wa li-nakšif ‘an sawā‘idinā wa na‘mal ‘alā raf‘ miṣr min 

hāḏā al-ḥaḍīḍ allaḏī aġraqa miṣr fī al-fasād wa al-mufsidīn
701

.  

                                                 
699
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 Стаття ‘Abd-al-Mun‘im, ‘I. Kalimat Ḥaqq (“Слово правди”), газета al-Ahrām, 17.07.2011 – 

http://www.ahram.org.eg/archive/Columns/News/90086.aspx [останнє зверення 22.04.2018]. 

http://goo.gl/g6Y6N9
http://www.ahram.org.eg/archive/Columns/News/90086.aspx


288 

 

Ми хочемо швидкості в здійсненні правосуддя та QIṢĀṢ, для того щоб залишити у 

нас позаду (букв. “кинути за нашу спину”) цей огидний період історії Єгипту та 

закачати рукави і працювати над підйомом Єгипту з цієї прірви, яка втопила Єгипет 

в корупції та корупціонерах.  

У цьому контексті швидка QIṢĀṢ, очевидно, виступає інструменом революції, 

яка розуміється як цілеспрямований рух єгипетського народу вперед 
702

. Концепт 

QIṢĀṢ може навіть зображуватися як інструмент широкої соціальної реформи: 

(13) kamā anna al-qiṣāṣ iṣlāḥ li-anna isti’ṣāl al-fāsīdīn wa al-mujrimīn ya‘nī tajhīz al-arḍ 

li-waḍ‘ asās al-binā’ as-salīm min nāḥiya wa yuwajjih risālat rad‘ li-ayy mas’ūl 

turāwidūhu nafsuhu ‘alā al-fasād ba‘d an yata’akkad inna miqṣalat al-muḥāsiba mawjūda 

wa tantaẓir raqabat ayy fāsid
703

. 

Також QIṢĀṢ [це] реформа/виправлення, тому що викорінення корупціонерів і 

злочинців означає підготовку ґрунту для покладення здорового (у літ. перекладі 

“міцного, надійного”) фундаменту для будівництва, з одного боку, і [вона] посилає 

сигнал, що стримує (букв.“послання стримування”), будь-якій посадовій особі, [чия] 

душа спокушає її до корупції, після того, як вона переконається, що гільйотина 

відповідальності існує та чекає на шию будь-якого корупціонера.  

З цього погляду стає зрозумілим, чому революційний ісламський 

проповідник назвав негайну QIṢĀṢ головною вимогою революції: 
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йому очевидним, тоді як він губиться, коли в літературному перекладі українською (чи будь-

якою іншою європейською мовою) на їхньому місці з’являються стандартні еквіваленти 

“відплата” і “реформа”. 

http://www.egyptianoasis.net/showthread.php?t=58345
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=07072011&id=51006460-fb78-48aa-9fad-a6671a551fb8
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=07072011&id=51006460-fb78-48aa-9fad-a6671a551fb8


289 

 

(14) naḥnu mustamirrūn fī ṯawratinā ḥattā taḥqīq jamī‘ al-maṭālib wa ‘alā ra’sihā al-qiṣāṣ 

al-‘ājil
704

 

ми продовжуємо нашу революцію до повного виконання усіх вимог і насамперед 

(букв. “на чолі їх”) – негайної QIṢĀṢ.  

 

5.6 Концепт QIṢĀṢ в ісламському та світському дискурсах 

 

У наступних підрозділах зосередимось на контрастивному аналізі концепту 

QIṢĀṢ в текстах, продукованих фахівцями з ісламського права, та у світському 

політичному дискурсі. Насичену релігійними ідеями групу текстів, зібрану на 

основі єгипетських веб-ресурсів з використанням qiṣāṣ як ключового слова
705

, яка 

представляє собою те, що ми тут називаємо ісламським нормативним дискурсом, 

насправді не можна розглядати як частину єгипетського революційного дискурсу. 

Насамперед тому, що ці тексти не містять прямих покликань на революційні події 

або які-небудь інші конкретні політичні явища. Проте, з нашого погляду, зібрані 

тексти, що циркулюють в єгипетському сегментів Інтернету в той саме час, що й 

зразки революційного дискурсу, наближають нас до розуміння того, що 

становлять собою ті фонові знання, на які спираються такі важливі учасники 

Арабської весни, як члени та прихильники Братів-мусульман та інших груп 

консервативно-ісламського спрямування, коли вони оперують концептами, 

укоріненими в ісламській традиції, такими як QIṢĀṢ. Упродовж століть цей тип 

дискурсу зробив значний внесок у формування основного набору ключових ідей, 

які асоціюються з цим концептом. Інший різновид релігійно забарвленого 

дискурсу, який ми тут називаємо дискурсом офіційного ісламу, продукується 
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ісламськими діячами та вченими, пов’язаними з офіційними релігійними 

інститутами, такими як університет Аль-Азгар. Цей різновид дискурсу чітко 

вирізняється серед інших голосів, що беруть участь в публічній дискусії щодо 

єгипетської революції. У наступних підрозділах буде проаналізоване семантичне 

та прагматичне варіювання концепту QIṢĀṢ у межах цих дискурсів. 

Те, що QIṢĀṢ виявляє здатність домінувати в політичному дискурсі, слугуючи 

потужним аргументом у суперечці про справедливість і владу, пояснюється 

глибоким вкоріненням цього концепту в ісламській традиції. Однак існують 

відмінності між тим, як ісламський нормативний дискурс і світська публічна 

дискусія оперують концептом QIṢĀṢ. Зіставлення того, як ісламські нормативні 

концепти функціонують у світському – на відміну від експертного – дискурсі 

може допомогти зрозуміти, як елементи релігійного знання кодуються та 

передаються через мову, як вони асимілюються в ширший культурний контекст і 

як вони впливають на формування повсякденної реальності через дискурс.  

 

5.7 Концепт QIṢĀṢ в ісламському нормативному дискурсі 

 

Норми ісламського права щодо відплати ґрунтуються на принципі lex 

talionis, який передбачає повну якісну відповідність покарання шкоді, завданій 

жертві насильницького злочину. Це відбиває відомий ідіоматичний вислів “око за 

око”
706

. Ісламська версія цього принципу викладена в Корані 5: 45. Він 

застосовується з певними застереженнями, які стосуються соціального та 

сімейного статусу жертви і винуватця, а також психічного здоров’я останнього. 

Значну частину ісламських нормативних текстів, присвячених концепту QIṢĀṢ, 

становить обговорення цих застережень, а також умов помилування винуватця та 

                                                 
706

 Джерелом ідіоми в європейських мовах є Старий Заповіт, розширені версії цього 

висловлювання можна знайти у [Вихід 21: 23 – 25], [Левіт 24: 19 – 21], [Другозаконня 19: 20 – 

21]; у Корані міститься пряме посилання на біблійний антецедент [Коран 5: 44, 45]; у культурі 

інших семітських народів прикладом правової системи, в основну якої було покладено принцип 

lex talionis, є вавилонське право (див. Wong 2001: 226 – 228). 
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заміни фізичного покарання матеріальним відшкодуванням. Детальний аналіз 

цього питання виходить поза межі нашого дослідження, натомість зосередимося 

на декількох аспектах ісламської нормативної дискусії, присвяченої концепту 

QIṢĀṢ, які часто цитуються апологетами шаріату як основи сучасного 

законодавства і які також видаються досить культурно-специфічними, що важливо 

для аналізу семантичної структури концепта. Кожний окремий аспект буде 

представлений у зв’язку з іншими концептами та ідеями, які, як правило, 

використовуються для витлумачення концепту QIṢĀṢ. 

 

5.7.1. ЗЦІЛЕННЯі ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

 

Концепт QIṢĀṢ розглядається як метод зцілення болю тих людей, яким було 

завдано шкоди через злочин, зокрема, родичів жертв та цілої спільноти, та 

попередження наступних злочинів: 

wa al-qiṣāṣ huwa fi‘l mujnī ‘alayhi aw fi‘lwaliyihi bi-jān
in

 miṯla fi‘lihi aw šibhahu, wa 

ḥikmatuhu at-tašaffī wa bard ḥarārat al-ġayẓ; wa qad šarra‘a aḷḷāhu al-qiṣāṣ
a
zajr

an
 ‘an al-

‘udwān wa istidrāk
an

 lamā fī an-nufūs, wa iḏāqat
an

 li-l-jānī mā aḏāqahu al-mujnīy
a
 ‘alayhi, 

wa fīhi baqā’
u
 wa ḥayāt

u
 an-naw‘ al-insānī

707
 

і QIṢĀṢ –це дія потерпілого, або дія його родича
708

[по відношенню] до винуватця, 

така само або подібна [до] неї, ї її мудрість [полягає в] зціленні і охолодженні жару 

гніву; і Аллах дав закон про QIṢĀṢ,щобзупинити агресію і попередити те, що 

[виникає] в душах, і дати винуватцю скуштувати те, що він примусив скуштувати 

потерпілого, і в цьому [є] виживання і життя роду людського. 

                                                 
707

 al-Fawzān: 2, 476.  
708

 Тут йдеться про поняття walīy ad-dam (букв. “близький за кров’ю”), яке Лейн у своєму 

класичному Лексиконі, перекладає як executor (“душоприказник, заповітний виконавець”), див. 

Lane; іменник walī походить від дієслова waliya (“бути близько, поряд, слідувати; правити, 

управляти”), похідні від цього кореня (наприклад, п’ята формаtawallā) також передають ідею 

володіння, звідки walī ad-dam можна також розуміти, як “той, хто володіє [правом на] кров 

вбитого родича”, інакше кажучи, має право забрати життя винуватця; тут доречно згадати й 

інший споріднений термін ісламського праваwalī al-amr (“розпорядник справами”), що, залежно 

від контексту, означає або “опікун”, або “правитель”. 
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П’ята форма дієслова tašaffā (“бути зціленим, одужати”) засвідчена в подібних 

контекстах, починаючи принаймні з часів написання класичного арабського 

словника “Лісан аль-Араб” (ХIII ст.)
709

. Поняття зцілення не обмежується лише 

концептом QIṢĀṢ, і протягом тривалого часу воно поєднується з усім набором 

лексем, які належать до синонімічного ряду помсти. Пор. вірш, процитований у 

“Лісан аль-Араб” у словниковій статті ṯa’r (помста): šafaytu bihi nafsī wa adraktu 

ṯu’ratī
710

(“Я зцілився їм/через нього [тобто шляхом вбивства його. – О. Б.] і досяг 

моєї помсти”). Тривалий зв'язок між лексемою tašaffī(“зцілення”) та синонімічним 

рядом помсти сприяв виробленню настільки стійкої конотації, що в сучасному 

узусі, особливо у розмовній арабській мові, лексема tašaffī функціонує фактично як 

один з членів синонімічного ряду зі значенням “помста”. Це значення зафіксоване в 

європейських словниках арабської мови, зокрема в англійському варіанті словника 

Ганса Вера подане таке визначення tašaffā: to take revenge, avenge oneself, satisfy 

one’s thirst for revenge, vent one’s anger, take it out (min on) – “помститися, 

поквитатися, задовольнити жадобу до помсти, вилити гнів, помститися ([з 

прийменником] min на [комусь])”
711

. При цьому первісне значення п’ятої форми 

(“зцілення”), яке є спільним також для інших похідних від цього кореня, 

залишається прозорим для носіїв мови. 

Дієслово tašaffā також з’являється в колокації з іменником ġayẓ (“гнів, лють, 

шаленство”) у контекстах, де концепт QIṢĀṢ відсутній. Знавці ісламського права 

                                                 
709

 Пор. такі слововживання зі словниковій статті šafā в “Лісані”: tašaffaytu min al-ġayẓ (“Я 

зцілив [ся] від гніву”); і особливо wa yaqūl al-qā’il minhum: tašaffaytu min fulān iḏā ankā fī 

‘aduwwihi nikāyat
an

 tasurruhu (“і дехто з них говорить: я зцілився від когось, якщо [він] завдав 

шкоди своєму ворогу в такий спосіб, що робить його щасливим”); у пізнішому вжитку nikāya 

також означає “помста”, див. Lisān. 
710

 У цьому випадку зворотне значення, характерне для п’ятої форми tašaffā, реалізується на 

лексичному рівні за допомогою використання допоміжного слова nafsī (себе, букв.“мою душу”) 

у сполученні з першою формою дієслова, що робить ще більш прозорим первинне значення 

основи “зцілювати”, див. Lisān. 
711

 Див. Wehr 1976; варто відзначити, що модель управління у випадку tašaffā min успадкована 

від дієслова iqtaṣṣa min (“відплатити комусь”, букв. “від когось”).  
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пояснюють явище ġība (“лайка, обмова, наклеп”) прагненням tašaffī al-ġayẓ 

(“зцілити, задовольнити свій гнів”)
712

. Зв’язок між концептом QIṢĀṢ і tašaffī, який 

найочевидніше виявляється в ісламському нормативному дискурсі, вказує на 

ширший культурний контекст, до якого належить концепт QIṢĀṢ. Цей ширший 

культурний контекст серед іншого містить переконання, що певні події (у тому 

числі насильницькі злочини) породжують настільки потужні негативні емоції, що 

їх можна порівняти із хворобою. Поняття istidrāk lamā fī an-nufūs (“попередження 

того, що [відбувається] в душах”), що наводиться в ісламському правовому 

дискурсі як частина обґрунтування необхідності QIṢĀṢ, також видається достатньо 

інформативним з погляду реконструкції цього культурного підґрунтя. Форма 

множини nufūs (душі) свідчить про те, що негативні психічні або емоційні процеси 

можуть відбуватися також у душах багатьох людей, і завдання QIṢĀṢпопередити 

такий розвиток подій. Уважається, що, якщо не здійснено QIṢĀṢ, тоді буде вчинено 

нові злочини, що, мабуть, є ще одним наслідком (entailment) метафори ЗЛОЧИН –це 

ХВОРОБА: ЗЛОЧИН може поширюватися як вірус, навіть мати ендемічний характер.  

Словосполучення bard ḥarārat al-ġayẓ (“охолодження жару гніву”) у 

вищенаведеному фрагменті свідчить про метафоричне представлення гніву, що 

розглядається як природна спонтанна реакція на тілесне ушкодження і як 

безпосередній привід для здійснення QIṢĀṢ як якоїсь гарячої субстанції, можливо, 

вогню
713

. Саме наслідком метафори ГНІВ –це ВОГОНЬ з усією очевидністю можна 

пояснити виникнення культурного імперативу швидкої QIṢĀṢ, який ми 

                                                 
712

Див, наприклад, засадничий твір відомого ісламського вченого Абу-Хаміда аль-Газалі (1058 –

1111), al-Ġazālī 2005: 1039; аль-Газалі називає tašaffī al-ġayẓ першою серед вісьмох причин, що 

спричиняють ġība;пошук за словосполученням tašaffī al-ġayẓ в єгипетському сегменті Інтернету 

дав 1, 26 тис. результатів, пов’язаних в основному з обговоренням теми ġība.  
713

У цьому випадку, очевидно, є підстави вважати, що це метафорична універсалія, див. 

Kövecses, Z., 2003: 21 – 23, де йдеться про метафори гніву ANGERISFIRE (ГНІВ –ЦЕВОГОНЬ), 

ANGERISAHOTFLUIDINACONTAINER (ГНІВ –це ГАРЯЧАРЕЧОВИНАВКОНТЕЙНЕРІ), див. також інші 

метафори, пов’язані з жаром (Там само: 25, 37, 38 ). 
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обговорювали вище в §5.5
714

: вогонь поширюється швидко, отже, гасити його 

треба швидко. Форма множини душі свідчить про те, що жар або вогонь, який їх 

поглинув, представлені як метафора не лише індивідуального, але й суспільного 

занепокоєння, і відплата, метою якої є погасити цей вогонь, виступає як засіб 

досягнення суспільного миру. 

 

5.7.2 Попередження FITNA
715

: 

 

kānat al-jāhiliya tubāliġ fī al-intiqām wa ta’ẖuḏ fī al-jarīma ġayr al-mujrim wa hāḏā 

jawr lā yuḥṣal bihi al-maqṣūd, bal huwa ziyādat fitna wa iṭāša li-d-dimā’, wa qad jā’a 

dīn al-islām wa šarī‘atuhu al-kāmila bi-tašrī‘al-qiṣāṣ wa īqā‘ al-‘iqāb bi-l-jānī waḥdihi, 

wa ḥaṣala bi-ḏālika al-‘adl wa ar-raḥma wa ḥaqn ad-dimā’
716

 

 [вік] невігластва
717

занадто перебільшував помсту і брав за злочин іншого ніж 

винуватець (тобто карав невинного. – О.Б.), а це [є] свавілля, яким бажане не 

досягається, але це збільшення FITNA і марнування крові; і принесла релігія ісламу 

та її повний шаріат законоположення про QIṢĀṢ та накладання покарання виключно 

                                                 
714

 Див. також приклад 8 у §5.5, який ілюструє ту саму метафору.  
715

FITNA – розбрат усередині конфесійної або етнічної спільноти, насамперед, кривавий конфлікт 

між мусульманами; на основі низки метафоричних колокацій (таких, як nār al-fitna – “вогонь 

FITNA”) і графічних представлень образ FITNA можна реконструювати у вигляді дикого 

вогненного і, за звичайних обставин, сплячого звіра, якого можна раптом розбудити через певні 

вчинки, або його може навмисно спровокувати ворог (пор. ідіому al-fitna nā’ima fa-la tūqiẓhā – 

“FITNA спить, отже не буди її”); ще одним характерним аспектом семантики FITNA є зв'язок зі 

спокусою і жіночими чарами; отже, цей арабський концепт міг би бути чи найкращою 

ілюстрацією до ідеї, винесеної Лакоффом у заголовок його відомої книги Lakoff 1987; графічне 

зображення FITNA як вогню див. за покликанням – https://goo.gl/3bfQQ3; графічне представлення 

FITNA як вогненного звіра див. на обкладинці книги Muḥammad Ḥassān. al-Fitna bayn aṣ-Ṣaḥāba. 

Silsilat Fitan Āẖir az-Zamān. (FITNA між супутниками [пророка], серія “FITNA [мн.] кінця світу”) за 

покликанням – http://sayaha.alafdal.net/t99-topic [останнє звернення 22.04.2018].
 

716
 al-Fawzān: 2, 476. 

717
Jāhiliya (невігластво) –ісламський історичний термін, що використовується на позначення 

доісламського періоду в історії арабів.  
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на винуватця, і завдяки цьому була досягнута справедливість, милосердя і 

попередження кровопролиття
718

. 

В ісламському нормативному дискурсі QIṢĀṢ часто зображується як 

виважена альтернатива необмеженій кровній помсті, яка виникла би в 

протилежному випадку і яка могла б втягнути спільноту у вир FITNA, чий вогонь 

важко загасити. В арабському дискурсі війни та миру концепт FITNA функціонує як 

потужний образ останнього межі, ситуації крайнього безладу, якої суспільство має 

уникнути за будь-яку ціну. Така лінія аргументації надала концепту 

INTIQĀM(“помста”) в арабській мові негативного забарвлення, особливо чітко 

вираженого в ісламському правовому дискурсі. Натомість у світських дискурсах 

межі між цими двома концептами часто розмиваються.  

 

5.7.3 Збереження КРОВІ 

 

Концепт DAM (КРОВ) є важливим культурним символом, який метонімічно 

позначає дві речі: ЖИТТЯ і СПОРІДНЕНІСТЬ. 

wa lā yajib al-qiṣāṣ illā iḏā tawaffarat aš-šurūṭ al-ātiya: (1) an yakūn al-maqtūl ma‘ṣūm 

ad-dam wa law kāna ḥarbiy
an

 aw zāniy
an

 muḥaṣṣan
an

 aw murtadd
an

 fa-innahu lā ḍamān
a
 

‘alā al-qātil lā bi-qiṣāṣ wa lā bi-diya li-anna hā’ulā jamī‘an mahdūrū ad-dam
719

 

і QIṢĀṢ не повинна [бути здійснена], поки не буде дотримано таких умов: (1) щоб 

кров вбитого була захищеною (безгрішною), а якби він був воїном або закоренілим 

блудником, або віровідступником, тоді немає гарантії [накладання] на вбивцю ані 

відплати, ані відшкодування за кров, адже вони всі є тими, чия кров [може бути] 

змарнована (пролита надаремно). 

                                                 
718

ḥaqana damahu (“стримати, зберегти, зупинити його кров”), звідки ḥaqn ad-dimā’ (зупинення 

крові мн. – щодо групи), як у цитованому тексті, – поширений арабський ідіоматичний вираз із 

значенням “врятувати комусь життя”.  
719

 Sābiq 1983 – книга становить один з авторитетних сучасних текстів з ісламського права; ас-

Сеййід Сабік (1915 – 2000) –відомий ісламський вчений, який працював в університеті аль-

Азгар і був членом організації Братів-мусульман.  
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У цитованому фрагменті КРОВ представлена як РЕСУРС, який не можна 

марнувати (проливати надаремно). Існують два типи КРОВІ: ma‘ṣūm і mahdūr. 

Хоча обидва терміни в семантичному плані є складними утвореннями, особливо 

перший з них
720

, все ж таки основну ідею, яку передає ця пара, можна описати як 

протиставлення між цінним і нецінним,тим, що має бути збережене, й тим, що не 

потребує збереження, тобто може бути змарноване. У світлі цієї опозиції істотна 

ціль QIṢĀṢ розуміється як збереженняКРОВІ.  

 

5.7.4 QIṢĀṢ і ЖИТТЯ 

 

Концепт ЖИТТЯ зустрічається у впливовому коранічному тексті, який часто 

цитується як основний аргумент на користь QIṢĀṢ – wa lakum fī al-qiṣāṣ ḥayāt
un

 yā 

ūlī al-albāb la‘allakum tattaqūn (“і [є] для вас в QIṢĀṢ життя, o володарі умів (тобто 

розумні або розсудливі люди. – О. Б.), хай ви будете богобоязливими”)
721

. У 

нижченаведеному прикладі ЖИТТЯ розуміється як якась субстанція, яка рухається 

від батьків до дітей; батьки – це джерело (aṣl) ЖИТТЯдитини. Це спрямований рух, 

який має вихідну точку і який не повинен міняти напрям на зворотній внаслідок 

зідійснення QIṢĀṢ, що може статися через вбивство (пра-) батька як відплату за 

дитину: 

allā yakūn al-qātil aṣl
an

 li-l-maqtūl fa-lā yuqtaṣṣu min wālid bi-qatl waladihi, wa walad 

waladihi, wa in safila iḏā qatalahu, bi-ayy wajh min awjuh al-‘amd bi-ẖilāf mā iḏā qatala 

                                                 
720

 Похідні кореня  позначають ідею (релігійної) чистоти, чесноти тощо, однак значення 

“зберігати, утримувати”, які приписуються першій формі дієслова, вказують на семантичне ядро 

або первинне значення основи; пор. також покликання 719, в якому йдеться про ідіому ḥaqn ad-

dimā’ (букв. “зупинення крові”).  
721

 Коран 2:179, переклад наш; більшість доступних нам англійських перекладів виявляють 

надмірну схильність до інтерпретації замість точного перекладу – вони містять додаткові слова, 

для використання яких немає підстав у оригіналі, наприклад legal retribution (“законна 

віддяка/відплата”, церк. слов. “воздаяніє”) замість retaliation (“відплата”, церк. слов. “возмєздіє”) 

як переклад ар. qiṣāṣ, у цитованому аяті – saving life (“збереження життя”), коли в оригіналі ми 

знаходимо лише ḥayāt
un

 (“життя”), див. широко цитований англійський переклад Saheeh 

International 2004; те саме стосується російських перекладів, напр., Османов 2009 у тому самому 

контексті вживає переклад “основа жизни”. 
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al-ibn
u
 aḥad abawayhi, fa-innahu yuqtalu ittifāq

an
, li-anna al-wālid sabab fī ḥayāt 

waladihi, fa-lā yakūn waladuhu sabab
an

 fī qatlihi wa salbihi al-ḥayāt
a
 bi-ẖilāf mā iḏā 

qatala al-walad aḥad wālidayhi, fa-innahu yuqtaṣṣu minhu lahumā; aẖraja at-tirmiḏī ‘an 

‘umar anna an-nabī ṣallā aḷḷahu ‘alayhi wa sallam qāl: lā yuqtalu al-wālid
u
 bi-l-walad

722 

так щоб вбивця не був джерелом (букв. “корінням”) для вбитого, адже батьку не 

буде відплачено за вбивство його сина і за сина його сина, навіть якщо він став 

низьким (підлим, ницим), коли він його вбив, з будь-якого з різновидів умислу, на 

відміну від [ситуації], коли син вбив когось із батьків, тоді його буде вбито за 

згодою, оскільки батько є причиною життя свого сина, і син не повинен бути 

причиною його вбивства і позбавлення його життя, на відміну від [ситуації], якщо 

cин вб’є когось зі своїх батьків, йому буде відплачено за них; Ат-Тірмізі передав 

[це] від Умара, що Пророк, мир і благословення Аллаха хай будуть над ним, сказав, 

що “батько не повинен бути убитий за сина”. 

Розуміння батьків як Коріння (aṣl) і Причини ЖИТТЯ вказує на метафору 

ДЕРЕВА як основу концепту ЖИТТЯ (пор. концепт генеалогічногодерева як 

кроскультурну універсалію). Метафора ЖИТТЯ як ДЕРЕВО виявляється ще більш 

експліцитно в наступному формулюванні, узятому з іншого опису šurūṭ al-qiṣāṣ 

(“умов відплати”): an lā yakūn al-maqtūl juz’ al-qātil aw min furū‘ihi (“щоб не був 

вбитий частиною вбивці або [одною] з його гілок”)
723

. У математичних термінах це 

поняття можна представити як орієнтований деревовидний граф, у якому батьки 

виступають як вершини, пов’язані зі своїми нащадками ребрами (гілками), які є 

спрямованими: ЖИТТЯпередається лише в один бік – від батьків до нащадків. У 

цьому контексті стає зрозумілішою ідея про необхідність збереження/зупинення 

КРОВІ, про яку йшлося вище в § 5.7.3. ЖИТТЯ передається через посередництво 

КРОВІ так само, як в ДЕРЕВІ вода переносить поживні речовини від коренів до гілок, 

стимулюючи подальше зростання. З метафори ЖИТТЯ як ДЕРЕВО випливає 

метафоричний наслідок (entailment), що для того, щоб ЖИТТЯ продовжувалося 

                                                 
722

 У цьому пасажі представлено п’яту із семи умов (šurūṭ) QIṢĀṢ згідно з Sābiq 1983.  
723

MFK: 33, 267. 
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далі, ДЕРЕВО має живитися й зростати природним шляхом, тобто напрямок графу 

не можна змінити на протилежний, і вихідні вершини, які дають живлення кільком 

гілкам, мають залишатися недоторканими, навіть якщо деякі відгалуження 

відмерли. Вбити батька (коріння) у відплату за дитину (мертве відгалуження) 

означає порушити принцип зростання й продовження ЖИТТЯ, метафорично 

представленого у такий спосіб. Коли вбивцю вбивають відповідно до умов QIṢĀṢ, 

КРОВ повертається від поганого пагону до здорової гілки. Видається, що саме така 

ідея людськогоЖИТТЯ як колективної цінності/ресурсу, на відміну від модерного 

(притаманного європейській культурі) розуміння його як медичного стану 

конкретного індивіда, і відбита в цитованому вище коранічному вірші.  

 

5.7.5 QIṢĀṢ іВЛАДА 

 

QIṢĀṢ розуміється як релігійний припис, що надає постраждалій стороні 

(жертві або його близькому родичу) певну владу щодо Винуватця. На це в Корані є 

пряме покликання(Коран 17: 33), пор.:  

wa man qutila maẓlūm
an

 fa-qad ja‘alnā li-waliyyihi sulṭān
an

 fa-lā yusrif fī al-qatli innahu 

kāna manṣūr
an

 

і хто був вбитий несправедливо, то ми дали його виконавцю владу, однак він не 

повинен перевищувати [певних меж] у вбивстві. Справді, він був підтриманий. 

Встановлюючи відповідальність за злочин, ісламська правова оцінка 

демонструє розуміння ідеї примусу як акту влади, і диференціює наділену владою 

особу, яка наказала вчинити злочин, і сторону, яка фізично здійснила його, пор.: 

an yakūn al-qātil muẖtār
an

: fa-inna al-ikrāh yaslub al-irāda wa lā mas’ūliya ‘alā man faqad 

irādatahu fa-iḏā akrah ṣāḥib sulṭan ġayrahu ‘alā al-qatl fa-qatal ādamiy
an

 bi-ġayr ḥaqq fa-

innahu yuqtal al-āmir dūna al-ma’mūr wa yu‘āqab al-ma’mūr
724

 

                                                 
724

 Це є четвертою умовою QIṢĀṢ відповідно до Sābiq 1983.  
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щоб вбивця мав свободу волі: оскільки примус позбавляє волі, і немає 

відповідальності на тому, хто втратив свою волю, і якщо [хтось] наділений владою, 

примусив іншого до вбивства, і [той] вбив людину без права, тоді той, хто наказав 

[вбити], має бути вбитий, а не той, [кому було] наказано, а той, [кому було] 

наказано, має бути покараний.  

Існування таких зон перетину між концептами QIṢĀṢ і ВЛАДА, які 

характеризують ісламський нормативний дискурс, перетворює концепт QIṢĀṢ в 

потенційно корисний інструмент у боротьбі за владу, коли він потрапляє в 

контекст політичного дискурсу. 

 

5.8 Концепт QIṢĀṢ у світській публічній дискусії 

 

У звичайному вжитку концепт QIṢĀṢ використовується щодо широкого 

діапазону випадків, які виходять за межі жорстких вимог ісламського права, пор., 

наприклад, таку новину під назвою al-QIṢĀṢ as-sarī‘ (“швидка відплата”) в 

єгипетській газеті:  

intaqama al-qadr min ‘āṭil wa zawjatihi bi-l-manūfiya fa-‘uqba qiyāmihumā bi-s-saṭw al-

musallaḥ ‘alā sā’iq bi-markaz birkat as-sab‘ wa al-istīlā’ ‘alā sayyāratihi inqalabat bi-

himā as-sayyāra allatī saraqāhā min ṣāḥibihā wa tamm naqluhumā ilā al-mustašfā
725

 

доля помстилася на безробітному та його дружині в Мануфії, адже після того, як 

вони здійснили збройний напад на водія в центрі Біркат ас-Саб‘ та заволоділи його 

машиною, машина, яку вони вкрали у її власника, перекинулася на них, і їх було 

відвезено до лікарні
726

. 

Ніщо в описаній ситуації не відповідає суворим вимогам відплати (šurūṭ al-

qiṣāṣ), які описано в книгах з ісламського права. У цьому випадку 

                                                 
725

Стаття Al-Qiṣāṣ as-Sarī‘, газета al-Ahrāmal-Masā’ī, 16.02.2014 –

http://digital.ahram.org.eg/Accidents.aspx?Serial=1090626 [останнє звернення 16.09.2015], під 

іншою назвою текст доступний за покликанням – http://www.dostor.org/92768 [останнє 

звернення 22.04.2018]. 
726

 Далі в статті йдеться про те, яким чином поліція втрутилися в цю справу .  

http://www.dostor.org/92768
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QIṢĀṢвикористовується не в контексті якогось нормативного судження, а швидше 

виражає задоволення автора з приводу того, що винуватців було належно 

покарано. Подібну ідею передає українське прислів’я катюзі по заслузі або ціла 

низка англійських ідіоматичних виразів, як-от what goes around comes around 

(“все, що йде по колу, повертається назад”), harm set, harm get (“шкоди завдано, 

шкоду отримано”), meet/get/obtain one’s deserts (“отримати свій десерт”) тощо. 

Крім того, привертає увагу факт використання дієслова intaqam (“помститися”) у 

тексті під назвою ‘Qiṣāṣ’, оскільки це вказує на те, що протиставлення між 

концептами ITIQĀM (помста) і QIṢĀṢ (відплата), на якому наполягають в 

ісламському нормативному дискурсі, може легко нейтралізуватися у світській 

дискусії. 

У світському дискурсі концепт QIṢĀṢ пов’язаний не лише із концептом 

ЖИТТЯ в біологічному значенні цього слова, тобто ЖИТТЯ на противагу концепту 

СМЕРТЬ, або ідеєю виживання всього людського роду, але також з поняттям 

повсякденного життя – тобто узвичаєної життєдіяльності людей у суспільному 

середовищі і, взагалі, з відчуттям нормальності, на відновлення якого після 

насильницького злочину власне й спрямована негайнаQIṢĀṢ Пор.: 

akkada aḥmad nājī mudarrib ḥurrās marmā al-farīq al-awwal li-kurat al-qadam bi-n-nādī 

al-ahalī ‘alā ṣu‘ūbat at-tadrībāt allatī sa-yaẖūḍuhā al-lā‘ibūn ma‘a isti’nāf an-nišāṭ ar-

riyāḍī yawm al-jum‘a al-muqbil ba‘d majzarat būr sa‘īd. wa ašāra nājī ilā anna al-farīq 

yaẖūḍ tadrībātahu wasaṭ ajwā’ ṣa‘ba wa ḥāla nafsiya sayyi’a lan tahda’ illā ma‘a al-qiṣāṣ 

bi-aqṣā sur‘a
727

 

Ахмад Наджі, тренер воротарів першої футбольної команди в клубі “Аль-Аглі”, 

вказав (букв. “запевнив, підтвердив”) на складність тренувань, які гравці 

проводитимуть з відновленням спортивних заходів наступної п’ятниці після 
                                                 
727

 Новинне повідомлення ‘Nājī: lā budd
a
 min al-qiṣāṣ fī asra‘ waqt’ (“Наджі: необхідно 

[здійснити] QIṢĀṢ якомога скоріше”), сайт газети al-Wafd, 14.02.2012 – 

http://www.masress.com/alwafd/162776 [останнє звернення 23.04.2018]; стаття опублікована за 

чотири місяці до президентських виборів, коли військовий уряд, який перебрав владу в 

результаті Січневої революції, ще перебував на піку своєї могутності. 
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різанини в Порт-Саїді. І Наджі зазначив, що команда проводить свої тренування в 

тяжкій атмосфері і в поганому психологічному стані, [який] не заспокоїться, крім 

як із [здійсненням] QIṢĀṢ в найкоротший термін (букв. “з максимальною 

швидкістю”). 

Очевидно, що в наступному нашому прикладі, незважаючи на те що в ньому 

використана цитата з Корану з метою надання йому більшої переконливості, 

виражено таку саму ідею – QIṢĀṢ забезпечить повернення до нормального стану та 

психологічне полегшення: 

fa-naḥnu jamī‘an ma‘a aṯ-ṯuwār aš-šubbān aš-šurafā’ al-anqiyā’ fī maṭālib al-qiṣāṣ al-‘ādil 

mim-man irtakabū jarā’im qatl wa sirqa wa ihdār li-l-māl al-‘āmm wa nurīduhu qaṭ‘an 

qiṣāṣ
an

 sarī‘
an

 ḥattā tahda’ al-ẖawāṭir wa tartāḥ an-nufūs “wa lakum fī-l-qiṣāṣi ḥayātun yā 

ūlī al-albāb”
728

 

і ми усі [є] [разом] з молодими шляхетними і чистими революціонерами в [їхніх] 

вимогах щодо справедливої QIṢĀṢ проти [тих], хто здійснив злочини вбивства та 

крадіжки і розтрати громадських коштів, і ми хочемо, безумовно, щоб [була] 

швидка QIṢĀṢ, для того щоб думки заспокоїлися і душі відпочили “і [є] для вас в 

QIṢĀṢ життя, o володарі умів”
729

. 

Примітно, що більшість злочинів, про які йдеться в цьому фрагменті, не 

підлягають QIṢĀṢ з погляду норм ісламського права, сфера застосування яких 

обмежуються насильницькими злочинами (вбивство та завдавання тяжких 

фізичних ушкоджень), але саме вбивство стоїть на першому місці в цитованому 

списку. 

Мабуть, найістотнішим спільним елементом, який об’єднує як релігійний, 

так і світський дискурси, є ідея психологічного полегшення і суспільного миру як 

природного результату, навіть більше того – мети застосування QIṢĀṢ. Ідея 

нагальності/швидкості як іманентна характеристика концепту QIṢĀṢ (див. §5.5), 
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Стаття ‘Abd-al-Mun‘im, ‘I. KalimatḤaqq (“Слово правди”), газета al-Ahrām, 17.07.2011 – 

http://www.ahram.org.eg/archive/Columns/News/90086.aspx [останнє зверення 22.04.2018]. 
729

 Коран 2:179, щодо значення цього вірша для обґрунтування QIṢĀṢ див. докладніше у §5.7.4. 

http://www.ahram.org.eg/archive/Columns/News/90086.aspx
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яка не експлікована в ісламському дискурсі про QIṢĀṢ на відміну від світської 

дискусії, очевидно, з’являється як наслідок метафори вогню. По-перше, зазначена 

ідея лежить в основі концептуалізації сильних негативних емоцій. Зокрема таких, 

як ĠAYẒ (“гнів”), який розглядається як природна індивідуальна і суспільна 

реакція на злочин. По-друге, в основі іншого важливого концепту – FITNA, який 

описує ситуацію розбрату й суспільного безладу, що поглинає спільноту внаслідок 

непокараного злочину й недотримання норм QIṢĀṢ. Цей наслідок метафори вогню, 

який впливає на формування ідеї про необхідність якнайшвидшого застосування 

QIṢĀṢ, можна сформулювати так: вогонь поширюється швидко → щоб його 

зупинити, потрібно діяти швидко. На домен індивідуально-психологічного та 

суспільного світу людини ця схема проектується так: вогонь гнів (ĠAYẒ); 

пожежа  розбрат, суспільний безлад (FITNA); методи гасіння вогню, 

попередження пожежі з їх істотною характеристикою – швидкістю 

швидкийQIṢĀṢ.  

Ісламський і світський дискурси об’єднує ще одна спільна ідея, а саме те, що 

QIṢĀṢ становить найкращий, а може і навіть єдиний спосіб попередження
730

 

наступних злочинів, що узгоджується із презумпцією про те, що злочин має 

природну тенденцію поширюватися подібно до того, як хвороба поширюється 

серед людей, якщо лише її не зупинити вчасно, а найкращим профілактичним 

методом є “дати винуватцю скуштувати те, що він примусив скуштувати 

потерпілого”
731

, пор.: 

qaddam ḥizb šabāb miṣr ẖāliṣ al-‘azā’ li-jumū‘ aš-ša‘b al-miṣrī fī ḍaḥāyā al-mawja al-

infijāriyya allatī ṭālat amākin ‘adīda fī al-‘āṣima al-miṣriya ṣabāḥ al-yawm al-jum‘a (…) 

mu’akkid
an

 ‘alā ḍarūrat taškīl maḥākim instiṯnā’iya li-l-irhābiyīn li-tuṣdir aḥkāmahā bi-

                                                 
730

 Для вираження цього значення в світському дискурсі швидше використовуються похідні 

кореня , а не , як у прикладі, наведеному в §5.7.1.  
731

 Див. приклад у §5.7.1.  
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šakl ‘ājil wa sarī‘ ‘abra aḥkām rādi‘a li-kull man tusawwil lahu nafsuhu al-masās bi-amn 

miṣr
732

 

Партія молоді Єгипту висловила свої щирі співчуття всьому єгипетському народу у 

[зв’язку з] жертвами хвилі вибухів, яка зачепила низку місць у єгипетській столиці 

вранці у п’ятницю, (…) наголосивши на необхідності створення надзвичайних судів 

для терористів, для того щоб вони видавали свої вироки швидко і негайно через 

[винесення] попереджувальних вироків усім [тим], кому заманеться (букв. “чия 

душа спокусить їх”) зачепити безпеку Єгипту. 

Хоча концепт QIṢĀṢ і не експлікується в цьому фрагменті, аргументація 

ґрунтується на ключових ідеях, які асоціюються з цим концептом – 

швидкість/негайність, попередження, яке має на меті зупинити подальше 

поширення злочину. 

 

5.9. Офіційний ісламський дискурс про QIṢĀṢ 

 

Крім ісламської нормативної дискусії, що її ведуть незалежні ісламські 

правники, у ширшому ісламському дискурсі чітко виокремлюється як його 

особливий різновид дискурс офіційного ісламу, лояльного щодо уряду, який 

використовує своє захищене становище важливого громадського авторитета для 

виправлення того, що він уважає хибним тлумаченням ключових ісламських 

концептів, зокрема концепту QIṢĀṢ. Нижче наведено декілька уривків із газетної 

статті, що містять два абзаци, авторство яких належить експерту Академії 

ісламських досліджень, афілійованої з університетом Аль-Азгар
733

, і цитати із 

                                                 
732

 Стаття IṭlāqSarāḥ MubārakYaḍi‘ ar-Rabī‘ al-‘Arabī al-Miṣrī fī al-Ittijāhal-Mu‘ākis, вебресурс 

Hurriatunā, 22.08.2013 – http://www.horytna.net/Articles/Printdetails.aspx?AID=79647&ZID= 

[останнє зверення 6.07.2017]. 
733

 Університет Аль-Азгар (Jāmiʻat al-Azhar), до назви якого прийнято додавати епітет aš-šarīf 

(благородний) – третій за давністю заснування ісламський вищий навчальний заклад, який 

користується найбільшим авторитетом серед мусульман-суннітів, водночас університет є 

стовпом офіційного ісламу в Єгипті, Великий імам Аль-Азгару, який керує університетом, 

призначається указом Президента Єгипту. 

http://www.horytna.net/Articles/Printdetails.aspx?AID=79647&ZID
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фетви шейха Абд-аль-Хаміда аль-Атраша, колишнього голови Ради з питань фетв 

Аль-Азгару, в яких обидва автори виступають проти невиправданого поспіху в 

питаннях QIṢĀṢ
734

: 

wa qāla d. muḥammad aš-šaḥḥāt al-jundī, ‘uḍw majma‘ al-buḥūṯ al-islāmiyya inna al-

muṭālaba bi-l-qiṣāṣ al-‘ājil dūna an-naẓr li-l-adilla wa kaḏālika at-tahdīd bi-aẖḏ dam aḍ-

ḍaḥāyā bi-l-quwwa huwa naw‘ min al-fawḍā al-muḥarrama šar‘an. wa šaddada anna al-

qiṣāṣ yutraku li-walī al-amr, wa ad-dawla hiya allatī min ḥaqqihā an tuqarrir
a
 ‘an ṭarīq 

maḥākimihā itbā‘ kull ṭuruq al-iṯbāt li-bayān man huwa al-jānī wa al-mujnī ‘alayh (…)  

і д-р Мухаммад аш-Шаххат аль-Ґунді, член Академії ісламських досліджень, сказав, 

що вимога негайноїQIṢĀṢ без розгляду доказів, а також погрозавідплати за кров 

жертв (букв. “відбору крові жертв”) силою є різновидом безладу (хаосу, анархії), 

забороненого [ісламським] законом. І він підкреслив, що QIṢĀṢ покладається (букв. 

“залишається”) на розпорядника справою
735

,і саме держава має право 

встановлювати через свої суди застосування всіх доказів для прояснення, хто є 

винуватцем, а хто – потерпілим.  

                                                 
734

 Стаття Aš-Šaḥḥāt al-Jundī: al-Maḥākim faqaṭ man lahā al-Ḥaqq fī Aẖḏ al-Qiṣāṣ (“Аш-Шаххат 

аль-Ґунді: лише суди мають право здійснювати (букв. “брати”) QIṢĀṢ”), новинний сайт al-

Bawwāba, 23.01.2013 –http://www.albawabhnews.com/8513[останнє зверення 23.04.2018]; у статті 

ідеться про матч між двома єгипетськими футбольними командами у Порт-Саїді 1.02.2012, який 

закінчився заворушеннями, під час яких було вбито декілька десятків уболівальників, що стало 

причиною масових протестів проти поліцейського насилля по всьому Єгипту, ініціаторами 

протестів виступили асоціації футбольних уболівальників – т. зв. “Ультрас”.  
735

 Ісламський концепт walī al-amr, який тут перекладено як розпорядник справою, в іншому 

контексті може позначати особу опікуна щодо неповнолітнього або жінки, у цьому фрагменті 

використовується на позначення органів влади, що випливає із наступної згадки про державу, пор. 

тлумачення цього терміна в статті Walī al-Amr fī al-Islām (walī al-amr в ісламі) в арабській Вікіпедії: 

ṣāḥib al-ḥukm allaḏī bi-yadihi al-amr (“[той] хто має [право винесення] судження (вироку), у чиїх 

руках є справа”)… al-‘ulamā’ awliyā’ umūr ad-dīn wa al-ḥukkām awliyā’ umūr ad-dunyā (“[релігійні] 

учені [є] розпорядниками справ релігії, а правителі[є] розпорядниками справ цього світу” – 

курсив наш. – О.Б.)… fa-inna al-ḥākim allaḏī yaqūm bi-amr ad-dunyā, wa lahu al-kalima an-nāfīḏa fī 

an-nās, ya’mur bi-sijn hāḏā wa ya’mur bi-ikrām hāḏā, wa yaḏhab bi-hāḏā wa ya’tī bi-hāḏā (“так 

правитель, який вирішує справи цього світу, і він володіє словом, яке є чинним [щодо] людей, 

наказує ув’язнити цього та нагородити того, забирає це і приносить те”) – http://goo.gl/3QcK4L 

[останнє зверення 23.04.2018]. 

http://www.albawabhnews.com/8513
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Позиція офіційного ісламу щодо питання QIṢĀṢ умотивована занепокоєнням 

щодо якості правосуддя, тобто ідеєю, яка, судячи з усього, є чужою для 

світського дискурсу про QIṢĀṢ в контексті єгипетської Січневої революції. 

Порівняння вищенаведеного фрагмента з прикладом у §5.7.1 показує, що обидва 

тексти містять покликання на два різні суб’єкти, які виступають під подібними 

іменами: walī ad-dam (“розпорядник крові”) – тобто близький родич, який має 

право (mustaḥaqq) на кров Винуватця як відплату за свого родича, і walī al-amr 

(“розпорядник справи”), суб’єкт, який має право розпорядження справами інших – 

тобто правитель. Поведінка Ультрас зображується як злочинна і така, що 

призводить до безладу. Після цього в статті пояснюється роль органів влади, чиє 

виключне право відправляти правосуддя ґрунтується на їхній здатності 

встановлювати істину (пересічні люди можуть лише підозрювати, натомість судді 

знають, як поводитися з доказами):  

(…) inna ẖiṭāb fī qawlihi wa lakum fī al-qiṣāṣ ḥayāt
un

 yā ūlī al-albāb la‘allakum tattaqūn 

li-l-mujtama‘ wa al-jamā‘a al-muslima wa hiya yumaṯṯiluhā al-ḥākim wa man yuqarrir fī 

yawminā al-qiṣāṣ huwa al-qaḍā’ wa wifqa li-l-adilla tuṣdar al-aḥkām ba‘da baḥṯ wa 

tarawwī wa lakinna aš-šubha fī ašẖāṣ mas’ūlīn ‘an qatlā maḏbaḥat būr sa‘īd lā ya‘nī al-

qiyām bi-l-qiṣāṣ wa lā yajūz al-qiṣāṣ bi-l-yad min qibal al-muwāṭinīn  

Послання в Його (Аллаха. – О.Б.) вислові “і для вас в QIṢĀṢ життя, о володарі умів, 

хай ви будете богобоязливими”
736

 для суспільства і мусульманської громади, а її 

представляє правитель і той, хто сьогодні приймає рішення [щодо] QIṢĀṢ, це 

правосуддя, і відповідно до доказів виносяться вироки після розслідування та 

вивчення, однак підозра [по відношенню] до осіб, відповідальних за вбитих [під 

час] різанини в Порт-Саїді, не означає здійснення QIṢĀṢ і не дозволено громадянам 

[виконувати] QIṢĀṢ [своєю] рукою. 

Висловлена в тексті думка про те, що суспільство або мусульманські 

громади повністю представляє правитель (одн.), відбиває авторитарні погляди 

                                                 
736

 Коран 2:179, переклад наш. – О. Б. 
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автора. На відміну від ісламського нормативного дискурсу, ця лінія аргументації 

має змістити фокус уваги з двох ключових елементів фреймово-семантичної 

структурі QIṢĀṢ – Постраждалого (mujnī ‘alayh) та його найближчого 

родича/родичів, яким належать права на пролиту кров (walī/awliyā’ ad-dam). 

Муфтій, чия думка наводиться далі і використовується на підтримку позиції 

експерта, починає аргументувати свій погляд з того, що визнає імператив QIṢĀṢ, 

висуваючи при цьому одразу серйозне застереження, суть якого полягає в тому, 

що винуватець не є відомим, і тому не можна встановити, на кого саме має бути 

спрямований QIṢĀṢ
737

, пор.:  

(…) wa qāl: inna al-qiṣāṣ amr mafrūġ minhu iḏā ‘ulima al-qātil li-qawlihi ta‘ālā lakum fī 

al-qiṣāṣ ḥayāt
un

 yā ūlī al-albāb ammā iḏā lam yu‘lam al-qātil fa-lā yumkin taḥdīd man 

yatimm al-qiṣāṣ minhu
738

 

(…) і він сказав: QIṢĀṢ–це вирішена справа, якщо вбивця відомий, відповідно до 

висловлювання Його (Аллаха – стандартна формула, якою вводиться цитата з 

Корану. – О. Б.) “і для вас в QIṢĀṢ життя, o володарі умів”
739

, проте якщо вбивця не 

відомий, то тоді неможливо визначити, проти кого необхідно здійснювати QIṢĀṢ. 

Цей аргумент не є прямим запереченням, що могло б викликати підозру 

стосовно того, що автор не поділяє загальноприйняту цінність QIṢĀṢ, натомість 

спостерігаємо вміле використання прийомів аргументації. Однак проблема 

полягає в тому, що протилежна сторона цих дебатів здійснює з погляду 

прагматики інший комунікативний акт: вона не стверджує і не аргументує на 

                                                 
737

Застереження (rebuttal) у цьому контексті є елементом моделі змістовної аргументації 

(substantial argument) Стівена Тульміна, іншими компонентами якої є твердження (claim), дані 

(data), підстава (warrant), підтвердження підстави (backing for warrant) і модальний кваліфікатор 

(modal qualifier), див. Toulmin 2003. 
738

 Ця цитата приписується шейху Абд-аль-Хамід аль-Атрушу (Abd-al-Ḥamīdal-Aṭraš), 

колишньому голові Комісії з питань фетви (lajnatal-fatwā) університету “Аль-Азгар” і є частиною 

його фетви – цит. за статтею Aš-Šaḥḥāt al-Jundī: al-Maḥākim faqaṭ man lahā al-Ḥaqq fī Aẖḏ al-

Qiṣāṣ («Аш-Шаххат аль-Ґунді: лише суди мають право здійснювати (букв. “брати”) QIṢĀṢ»), 

новинний сайт al-Bawwāba, 23.01.2013 –http://www.albawabhnews.com/8513[останнє зверення 

23.04.2018]. 
739

 Коран 2:179 – тут цитується скорочена версія вірша, див. повний текст під покликанням 722.  

http://www.albawabhnews.com/8513
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користь твердження, а вимагає і, роблячи це, кидає виклик своєму опоненту, 

тобто, у цьому випадку, – владі.  

 

5.10 Концепт QIṢĀṢ у медійному дискурсі після перевороту 

 

Коли військові прийшли до влади в результаті перевороту в липні 2013 

року, вони фактично привласнили собі дискурс про QIṢĀṢ, намагаючись перебрати 

ініціативу від революціонерів. Тепер це були переважно військовослужбовці, що 

загинули у війні з ісламістами на Синаї або як жертви терористичних актів у Каїрі, 

кого офіційні ЗМІ називали мучениками (šuhadā’) і чия кров волала про QIṢĀṢ. 

Іронія полягає в тому, що якщо в розпал революції люди виходили на вулиці з 

вимогою повалення режиму
740

, то тепер та сама революційна ВОЛЯНАРОДУ, один з 

найпотужніших концептів революційного дискурсу, вже використовувалася в 

провідних ЗМІ для виправдання відплати за військових, які захищали новий 

контрреволюційний режим. Характерно, що, намагаючись легітимізувати каральні 

заходи, дискурс влади у ЗМІ не використовує чітких політичних або правових 

термінів, не покликається, наприклад, на необхідність або обов’язок уряду 

захистити життя та права військових, а так само, як і революціонери, апелює до 

потужних релігійних образів, пов’язаних з концептом QIṢĀṢ.А мова QIṢĀṢ вимагає, 

щоб був експлікований, хоча б у риторичній формі, ядерний елемент фрейму – 

Бенефіціар відплати – walī ad-dam (розпорядник крові, родич жертви), пор.: 

zāra al-muhandis ibrāhīm maḥlab, ra’īs majlis al-wuzarā’, ṣabāḥ al-yawm al-iṯnayn, 

mustašfā aš-šurṭa bi-l-‘ajūza yurāfiquhu wazīrā ad-dāẖiliya wa aṣ-ṣiḥḥa li-l-iṭmi’nān ‘alā 

muṣābī al-ḥādiṯ al-irhābī allaḏī istahdaf aḥad akminat aš-šurṭa ams. […] wa qālat wālidat al-

muṣāb li-ra’īs al-wuzarā’: mā yaḥdaṯ li-awlādinā ḥarām, naḥnu nurīd al-qiṣāṣ al-‘ādil wa 

al-‘ājil min hā’ūlā’ allaḏīna yaqtalūna wa yuṣībūna awlādinā kull yam
741

. 
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 Про значення революційного гасла aš-ša’b yurīd isqāṭ an-niẓām (“народ хоче повалення 

режиму)” і про роль концепту IRĀDA(t) aš-ŠA‘B на ранньому етапі формування революційного 

дискурсу див. Розділ 4, особливо §4.4. 
741

 Новинне повідомлення Wālidatal-Muṣābbi-Ḥādiṯ al-H̱ārijiyyali-Maḥlab: Nurīdal-Qiṣāṣ al-

‘ĀjilminQatalatAbnā’inā, сайт al-Mubtada’, 22.09.2014 – https://www.mobtada.com/details/236342 

https://www.mobtada.com/details/236342
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Інженер Ібрагім Махлаб, голова Ради Міністрів, відвідав сьогодні вранці, у 

понеділок, госпіталь поліції в Аль-Агуза, його супроводжували міністри внутрішніх 

справ і охорони здоров’я, щоб запитати про стан здоров’я поранених у 

терористичному інциденті, спрямованому проти однієї з поліцейських засідок, [що 

трапився] вчора […] Мати пораненого [військовослужбовця] сказала прем’єр-

міністру: [те], що трапляється з нашими дітьми, – [це] харам
742

. Ми хочемо 

справедливої і негайноїQIṢĀṢ для тих, хто вбиває і завдає шкоди нашим дітям 

щодня. 

Очевидно, що роблячи таку заяву голові уряду, мати пораненого 

військовослужбовця, як Бенефіціар QIṢĀṢ, особа, яка має право на кров 

потерпілого, делегує уряду владу, яка випливає з морального імперативу QIṢĀṢ. 

Водночас революціонери, у тому числі Брати-мусульмани, ще й далі 

продовжували свій дискурс про QIṢĀṢ, який відсилав до зовсім іншого набору 

мучеників, аніж той, що його тепер пропонували проурядові ЗМІ. Ось приклад 

того, як революціонери позбавляються права голосу в дискурсі провідних ЗМІ 

після перевороту: 

al-maṣriūna yurīdūna an yaraw qiṣāṣ
an

 sarī‘
an

 yurīḥ arwāḥ aš-šuhadā’ … yatamannūna 

ayḍan an yaẖtafī kull aḏnāb al-iẖwān min as-sāḥa ... fa-lā yarawhum fī mu’tamar aw 

taẓāhura
743

 

єгиптяни прагнуть швидкої QIṢĀṢ, [яка б] заспокоїла душі мучеників
744

… і вони 

хочуть, щоб сліди Братів [-мусульман] зникли зі сцени … так, щоб вони не бачили 

їх ані на конференції, ані на демонстрації. 

Якби згадані в тексті “єгиптяни” опинилися в реальній ситуації того періоду, 

з яким співвіднесений цитований текст, і могли б не тільки дивитися на 

                                                                                                                                                                        

[останнє звернення 23.04.2018]. 
742

 Ісламський термін ḥarām означає релігійну заборону й використовується як оцінний термін 

щодо дій, які порушують основні приписи ісламу і які заслуговують на найвищий ступінь 

морального засудження.  
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 Стаття A‘zal Yuḥārib al-Irhāb (“Беззбройний бореться з тероризмом”), щотижневик Rūz al-

Yūsuf, 25.11.2013 – http://goo.gl/9MtQk8 [останнє звернення 23.04.2018]. 
744

 Лексема šuhadā’ (“мученики”) тут позначає офіцерів служби безпеки, убитих у 

терористичних актах на вулиці каїрського району Наср. 
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демонстрації Братів-мусульман, як це зображено в тексті, але й слухали ті промови 

й гасла, які звучали на них, то вони б почули такі саме заклики до відплати, але за 

інших мучеників, які належать до протилежного політичного табору. Отже, 

відмінність між текстами післяреволюційної і революційної доби полягає в тому, 

що при збереженні концептуальної єдності з медійного дискурсу зникає наратор, 

якому притаманна послідовна емпатія до революціонерів, і останні 

перетворюються на персонажів другого плану, про яких можна говорити в третій 

особі, і які вже не мають права говорити самі
745

.  

 

5.11 Концепт QIṢĀṢ та інші ціннісні поняття революційного дискурсу 

 

Ціннісні концепти, які формують смислову основу дискурсу єгипетської 

революції, становлять кластер тісно пов’язаних між собою концептів. Це 

стосується не лише найбільш цитованого в ЗМІ чотиричленного гасла “Хліб, 

свобода, соціальна справедливість і людська гідність”, але й іншого ціннісного 

концепту QIṢĀṢ (ВІДПЛАТА), домінування якого в мові єгипетської революції 

спонукало деяких єгипетських коментаторів назвати її революцією відплати. 

Концепти KARĀMA (ГІДНІСТЬ) і QIṢĀṢ (ВІДПЛАТА) формують ядро цілого набору 

ціннісних концептів. Зв’язки між елементами в ньому мають різну природу, при 

цьому більшість із них закодована в мові або глибоко вкорінена в 

культурі.Натомість зв’язки між іншими концептами, зокрема QIṢĀṢ і ḤURRIYA, 

створені з риторичною метою за посередництва спільних семантичних елементів і 

концептуальних метафор, та реалізуються вони лише в конкретному різновиді 

дискурсу. 

Якщо KARĀMA, очевидно, посідає центральне місце в цьому наборі ціннісних 

концептів, то концептQIṢĀṢвідіграє щодо них роль, подібну до дешифрувального 

ключа, він слугує для інтерпретації закодованих у них глибинних смислів 

                                                 
745

 Щодо різних моделей участі наратора у наративі пор. Gerald Prince 1982: 7 – 15.  
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культурив такий спосіб, що найбільше відповідає комунікативним завданням 

революційного дискурсу. Є декілька причин, чому цей концепт може 

функціонувати в такий спосіб: це єдиний динамічний концепт у наборі, 

прив’язаний до конкретно-ситуативного фрейму із певним сценарієм, у якому 

розписані ролі та дії; він може бути спроектований на решту концептів набору як 

засіб на ціль; він дає можливість поставити й сформулювати відповідь на питання 

“що робити”, щоб реалізувати ГІДНІСТЬ, СВОБОДУ, ПРАВОСУДДЯ, які розуміють як 

цілі або вимоги революції. На відміну від інших понять, які можуть оскаржуватися, 

пов'язаний з QIṢĀṢ набір асоційованих ідей настільки глибоко вкорінений у 

культуру і видається настільки безперечним, самоочевидним і таким, що 

відповідає здоровому глузду, що він є цілком достатнім для того, щоб виконувати 

функцію мінімальної спільної основи, необхідної для забезпечення ефективної 

комунікації. Як світоглядне поняття, концепт QIṢĀṢ також стосується здебільшого 

ідеального світу, тобто того, якими речі повинні бути, а не якими вони є насправді. 

Це почасти пояснює іллокутивну силу, притаманну гаслам, побудованим на його 

основі. 

Три ідеї, пов’язані з QIṢĀṢ, які локалізуються з формального погляду на 

периферії фреймово-семантичної структури концепту, становлять істотну частину 

місцевої системи переконань: (a) QIṢĀṢ означає звільнення від негативних почуттів, 

які вважаються настільки сильними, що вони становлять загрозу не лише для 

родичів жертви, але й для цілої спільноти (їх метафорично порівнюють з 

вогнем/пожежею, яку необхідно загасити якомога швидше); (b) QIṢĀṢ необхідно 

здійснити у швидкий спосіб; (c) QIṢĀṢ є найкращим методом попередження 

наступних злочинів. Ці ідеї настільки тісно пов’язані між собою, що по суті 

становлять нерозривне ціле, своєрідний семантичний кластер, основою якого, 

ймовірно, є реконструйована нами метафора вогню.  

QIṢĀṢ – це по суті егалітаристський концепт. Адже мета відплати у тому, 

щоб відновити відчуття балансу в спільноті і віддати кожному належне. Надання 

привілейованого статусу родичу Жертви (walī ad-dam) означає підсилення позицій 
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слабкої сторони у протистоянні із Винуватцем, який може бути сильнішим з 

погляду владних відносин. Суперечка про QIṢĀṢ, яка становить спільну цінність 

для усіх частин єгипетського суспільства, її швидкість або доречність, є по суті 

змаганням за ВЛАДУ. Імператив швидкості,який входить у семантичну структуру 

QIṢĀṢ, створює відчуття нагальності, що уможливлює використання концепту як 

засобу впливу на опонентів під час революційного наступу.  

І навпаки, ‘ADĀLA (ПРАВОСУДДЯ), яке асоціюється з формальними владними 

інститутами, може набувати анти-егалітарного забарвлення
746

. Єгипетський 

революційний дискурс відбиває дедалі більше напруження двома концептами, при 

цьому виведення на перший план концепту QIṢĀṢ, який подається як ключова 

вимога революції, у протиставленні повільній офіційній системі ПРАВОСУДДЯ, 

перетворює QIṢĀṢ на ефективну зброю в боротьбі революціонерів за владу. 

Салієнтність концепту QIṢĀṢ у революційному дискурсі, імовірно, можна пояснити 

саме його роллю як інструмента в боротьбі за владу. І, навпаки, прихильники 

авторитарного режиму вважають офіційне ПРАВОСУДДЯ наріжною цінністю і 

стверджують, що QIṢĀṢ, яким вони відкрито не можуть знехтувати, бо він має 

статус одного з релігійних приписів, повинен здійснюватися лише відповідно до 

формальних законів та норм, санкціонованих державою. Після відновлення 

авторитарного режиму внаслідок військового перевороту концепт QIṢĀṢ 

продовжує використовуватися в медійному дискурсі, однак напруження навколо 

нього долається дискурсивними засобами: у спосіб, який нагадує риторику 

самовихваляння, притаманну дискурсу влади часів Мубарака. Контрольовані 

державою ЗМІ (1) або проголошують QIṢĀṢ як щось, що вже фактично було 

здійснено як чергове досягнення влади, здобуте нею настільки швидко і 

ефективно, наскільки це було можливо, (2) або ж відбувається підміна референта 

одного з ядерних фрейм-семантичних елементів QIṢĀṢ, внаслідок чого Жертвами, 

                                                 
746

 У цьому плані це поняття видається нам схожим на те, як А. Вєжбіцька описує “домодерне 

поняття Правосуддя в англосаксонській культурі” (the pre-modern Anglo notion of Justice), див. 

Wierzbicka 2006: 158 – 159. 
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за чию кров треба помстилися, вже є не мученики революції, а військові, вбиті під 

час боротьби з терористами, і необхідність захистити amn ad-dawla (“державну 

безпеку”) зазначається як кінцевий мотив QIṢĀṢ (див. §5.10)
747

. 

У ісламському нормативному і світському дискурсах обсяги поняття QIṢĀṢ 

різні. На відміну від ісламського нормативного дискурсу, світський дискурс часто 

змішує поняття INTIQĀM (ПОМСТА) і QIṢĀṢ (ВІДПЛАТА). Два ісламські дискурси, а 

саме нормативний дискурс і дискурс офіційного ісламу, також по-різному 

розглядають питання QIṢĀṢ. У першому з них ця проблема постає sub specie 

aeternitatis безвідносно до будь-яких реальних обставин, натомість офіційний 

ісламський дискурс становить коментар щодо цілком конкретних подій. І 

насамперед суперечливих і конфліктних за своєю природою. У ньому мова 

ісламського права змішується зі світською політичною термінологією. Лінія 

аргументації, якої дотримується офіційний іслам, націлена на те, щоб подати як 

недоречні або недієві вимоги революціонерів щодо (негайної) QIṢĀṢ, наголошуючи 

при цьому на ролі державних органів у забезпеченні ‘ADĀLA(ПРАВОСУДДЯ). 

Офіційний ісламський дискурс використовує непряму стратегію аргументування. 

В її основі лежить відмова від прямої постановки під сумнів “народних вимог” 

щодо al-QIṢĀṢas-sarī‘ (“негайної відплати”), адже релігійна норма передбачає, що 

QIṢĀṢ повинна бути здійснена, якщо був злочин. Натомість використовують такі 

непрямі аргументи, як, наприклад, твердження про те, що відплата є неможливою, 

тому що “особу винуватця поки не було встановлено”. Така лінія аргументації є 

слабкою. Вона сприймається як тактика навмисного зволікання, що до того ж 

суперечить загальноприйнятій ідеї, що QIṢĀṢ має бути швидким. Наводячи 

аргументи про те, що органи влади мають право вирішувати питання відплати, 

офіційний іслам на перший план висуває ісламський термін walī al-amr 
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Пор. з темою безпеки як ключового ціннісного поняття в західному дискурсі про “війну з 

терором” часів Дж. Буша мол.; цікаво, що і там також мала місце концептуальна інтеграція (див. 

Fauconnier, Turner 2008) політичних концептів з релігійними (напр., БЕЗПЕКА –СПАСІННЯ), див. 

Ivie 2007; загалом, тема державної безпеки (виразне культурне запозичення) становить один з 

ключових засобів самолегітимації в офіційних дискурсах арабських авторитарних режимів. 
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(“розпорядник справою”). Він використовується замість кореферентних світських 

політичних термінів уряд або влада. При цьому офіційний іслам часто уникає 

згадок про walī ad-dam (“розпорядника крові, кровного родича”), який в межах 

нормативного ісламського дискурсу є ключовим актантому сценарії відплати, 

Бенефіціаром QIṢĀṢ, у чиїх інтересах вона власне й здійснюється, і якому до того ж 

надані спеціальні повноваження, навіть, говорячи мовою Корану, влада
748

.  

Хоча концепт QIṢĀṢ спочатку з’явився як складник вигуків рід час 

протестних акцій у відповідь на конкретні прояви насильства з боку органів влади 

щодо протестувальників, проте невдовзі цей концепт набув ширшого застосування 

як прийнятний для пояснення всього спектру зловживань, які революціонери 

приписували Старому режиму: Держава несправедливості (dawlat aẓ-ẒULM) 

знайшла ідеальну пару в особі народної QIṢĀṢ. Дії революціонерів проти FULŪL, 

посіпак Старого режиму, зображувалися як акти QIṢĀṢ. Багата смислами семантика 

концепту QIṢĀṢ ідеально вписалася в наратив революції, посилюючи навіть такі 

його специфічні елементи, як фрейм РЕВОЛЮЦІЯ як ЧУДО (див. §2.1), який виявився 

когерентним із ідеєю про іманентну швидкістьQIṢĀṢ. Події 2011 року насправді 

стали Революцією QIṢĀṢ проти Держави несправедливості. ШвидкістьQIṢĀṢ також 

стимулювала формування своєрідного модусу нагальності в політичній поведінці 

переможних революціонерів, що зрештою трансформувався в лихоманкову 

політику Братів-мусульман періоду президентства Мухаммада Мурсі, яка була 

спрямована на просування їхнього власного бачення справедливого суспільства за 
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 У термінах фреймової семантики walī ad-dam(“кровний родич, розпорядник крові”), як 

правило, з’являється у позиції найбільш важливого з ядерних елементів фрейму концепту 

QIṢĀṢ – Бенефіціару відплати. Заради справедливості варто відзначити, що в нормативному 

ісламському дискурсі також обговорюється роль можновладців як тих, хто може здійснювати 

QIṢĀṢ; проте здійснення QIṢĀṢ представляється в ньому не як акт влади, а як обов’язок, тобто 

органи влади подаються як інстанція, яка реагує на вимогу walī ad-dam (розпорядника крові), і 

останній виступає ініціатором QIṢĀṢ, пор. ittafaq al-fuqahā’ ‘alā anna ḥukm al-qiṣāṣal-wujūb ‘alā 

walī al-amr iḏā rufi‘a ilayhi min mustaḥaqqihi (правознавці погодилися, що рішення про QIṢĀṢ [є] 

обов’язковим для walī al-amr (розпорядника справи; у цьому контексті правителя. – О.Б.), якщо 

[воно] було направлено до нього від [того], кому належить право (тобто родича. – О.Б.), див. 

MFK: 33, 260. 
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рахунок маргіналізації й придушення альтернативних думок. Аналіз глибинної 

семантики концепту також допомагає прояснити питання про те, чого насправді 

хотіли масові учасники повстання: їхнім основним прагненням, як видається, було 

отримати щось подібне до того відчуття tašaffī (“полегшення, звільнення”, букв. 

“зцілення”), яке приходить, коли QIṢĀṢ відновлює рівновагу в суспільстві.  

Той факт, що QIṢĀṢ переважав у революційному дискурсі порівняно з 

іншими поняттями домену СПРАВЕДЛИВІСТЬ –‘ADĀLA (справедливість, правосуддя) 

і більш абстрактним ‘ADL (справедливість) – можна пояснити ще й особливостями 

семантичної структури концепту, що не буде суперечити вищенаведеним 

спостереженням, більшою мірою пов’язаним з міркуваннями прагматичного 

характеру. Фреймово-семантична структура QIṢĀṢ задає сценарій з готовим 

набором протагоністів і певною динамікою відносин між ними, чого немає у 

випадку з абстрактним поняттям ‘ADL, яке також посідає важливе місце в дискурсі 

революції як частина концепту Держава справедливості (dawlat al-‘ADL). Такий 

сценарій здатний слугувати основою для генерування маленьких наративів, які 

ідеально вбудовуються в більший наратив революції, доповнюючи його 

додатковими сюжетними лініями і посилюючи його аргументативний потенціал. З 

цього погляду QIṢĀṢ як конструкційний елемент дискурсу порівняно з 

абстрактними поняттями відповідного домену має такі самі переваги, що й новий 

концепт на позначення політичного опонента FULŪL, який розглянуто вище
749

. 

 

5.12 Висновки до розділу 

 

Ісламський нормативний і світські дискурси демонструють суттєві 

відмінності з погляду обсягу змісту і референційного діапазону концепту QIṢĀṢ. На 

відміну від ісламського нормативного дискурсу, світські дискурси часто змішують 

поняття INTIQĀM (ПОМСТА) і QIṢĀṢ (ВІДПЛАТА). Ісламський правовий термін з доволі 
                                                 
749

Див. §4.6.1 та спостереження Д. Хаймса в Hymes 2003: 109 щодо переваг наративів у 

порівнянні з “термінами” як засобами аргументації. 
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вузьким вихідним значенням, який використовується в ісламському нормативному 

дискурсі на позначення певного способу покарання за виключно насильницькі 

злочини, QIṢĀṢ колонізував практично усі жанри світської публічної дискусії з 

питань злочинності й моралі, де він виступає як універсальний стандарт того, яким 

чином має здійснюватисся правосуддя й навіть досягатися справедливість 

(‘ADĀLA) у загальному сенсі цього поняття. У межах низки світських дискурсів 

концепт QIṢĀṢ став найкращим втіленням (прототипом) ідеї справедливості, яка 

відповідає не лише релігійним приписам, а й уявленням про саму природу речей. 

Концепт QIṢĀṢ є по своїй суті егалітаристським поняттям, оскільки він має на увазі 

відновлення рівноваги в громаді та суспільстві в цілому, коли кожний отримує по 

заслугам, а жертва злочину та її родичі опиняються у привілійованому становищі, 

фактично отримують владу над виноватцем, адже саме їм надається право 

вирішити його долю. Натомість концепт ‘ADĀLA (“справедливість, правосуддя”), 

пов'язаний з формальними владними інститутами, є цілковито неегалітаристським 

концептом. Дискурс Січневої революції відбиває глибинне протиріччя між цими 

двома концептами. Виділяючи концепт QIṢĀṢ як ключовий елемент у 

формулюванні своїх  вимог, революціонери кидають виклик владі та її повільній і 

несправедливій системі формального правосуддя, яка концептуалізується на основі 

концепту ‘ADĀLA (“справедливість, правосуддя”).  

Три ідеї, пов’язані з концептом QIṢĀṢ, які з формальної точки зору 

перебувають на переферії семантичної структури концепта, є спільними для 

ісламського нормативного дискурсу та світських дискурсів і становлять базові 

культурні презумпції: (a) QIṢĀṢ означає звільнення від негативних, руйнівних 

емоцій (прототипово – гніву) як для індивіда, так і для групи; (b) QIṢĀṢ має бути 

здійснений якомога швидше; (c) QIṢĀṢ є найкращим методом запобігання 

подальшим злочинам. Ці ідеї тісно пов’язані між собою і формують 

концептуальну єдність.  
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Ще одним важливим елементом семантичної структури концепту є зв'язок з 

концептом ВЛАДА. У контексті широкомасштабного політичного протистояння, 

відображенням і засобом реалізації якого є єгипетський революційний дискурс, 

ідея про те, що Постраждалий, елемент фрейма QIṢĀṢ референтом якого 

потенційно є будь яка пересічна людина, може отримати владу над винуватцем, і в 

непрямий спосіб над носієм формальної влади (адже вважається, що правитель 

має релігійний обов’язок забезпечити здійснення відплати)  – перетворила 

ісламський нормативний концепт на потужний інструмент у революційній 

бортьбі. Саме в цій ідеї знаходимо джерело виняткової іллокутивної сили, 

пов’язаної з концептом, і пояснення, чому він набув такої популярності як гасло в 

дискурсі Січневої революції. Дискусія навколо QIṢĀṢ, концепта, що виражає 

спільну цінність для всіх частин єипетського суспільства, способу (згідно з 

культурною презумпцією, відплата має бути здійснена якнайшвидше) і 

доцільності його застосування стала одним з ключових засобів реалізації 

суперечки про владу в площині революційного дискурсу. Закликаючи владу 

підкоритися народній волі й погрожуючи їй народною QIṢĀṢ (“відплатою”), 

революціонери чинили символічний наступ проти режиму. 

На віміну від концепту ẒULM, що має давню історію в ролі одного з ключових 

складників дискурсу опору автоританим арабським режимам, тема QIṢĀṢ ніколи 

раніше не застосовувалася в мові гасел під час масових протестних акцій в 

арабських країнах. Вибір анонімних активістів, які вперше застосували цей 

концепт в подібному контексті, виявився вдалим у наслідок двох 

взаємопов’язаних чинників: історії застосування цього концепту в ісламському 

релігійному дискурсі, і його високого соціопрагматичного потенціалу як 

складника революційного дискурсу. Застосування концепту в дискурсі пов’язане, 

таким чином, з двома ключовими комунікативними функціями політичного 

дискурсу як засобу (1) формування та підтримки суспільного консенсусу та (2) 
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проекції владних відносин. Комунікативно успішне застосування концепту 

свідчить про те, що найкращим засобом досягнення комунікативної мети є 

дискурсивна практика, глибоко вкорінена в культурній конвенції.  
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РОЗДІЛ 6. ДИСКУРС СІЧНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ЯК СТРУКТУРНО-

ФУНКЦІОНАЛЬНА ЦІЛІСНІСТЬ 

Цей розділ завершує аналіз єгипетського варіанту дискурсу Арабської весни 

(дискурсу Січневої революції). Насамперед у розділі обговорюватимуться загальні 

структурні і функціональні характеристики, які забезпечують цілісність дискурсу 

як лінгвістичного макрооб’єкта й засобу суспільної комунікації. Також 

торкнемося малодослідженої проблеми  занепаду  і зміни дискурсу, виявами якої 

став застосування колишніми революціонерами інших альтернативних 

дискурсивних практик у відповідь на нові комунікативні завдання, які постали 

перед ними після чергової зміни влади в країні, та трансформація дискурсу 

мейнстримних медіа.  

 

6.1. Революційний дискурс і наратив про переможну революцію 

 

В організації революційного дискурсу ключову роль відіграє метанаратив 

про переможну революцію. Цей метанаратив є основою структурної єдності 

дискурсу. Роль наративного елемента в дискурсі виявляється не тільки на макро-, 

але й на мікрорівні, адже у виборі з кількох можливих варіантів перевагу віддають 

семантично більш насиченим концептам, фрейм-семантична структура яких 

містить сценарний складник, здатний генерувати наративні структури, що 

доповнюють, ілюструють і посилюють переконливість загального наративу, на 

якому базується увесь дискурс (див. §4.6.1, §5.11)
750

. Така вибірковість у залученні 

тих чи інших концептів, очевидно, притаманна багатьом, хоча й не всім 

дискурсам. Тому, імовірно, можна говорити про наративність не лише як 

характеристику текстів або наративних елементів у тексті на відміну від не-

                                                 
750

Щодо ролі наративного складника в дискурсі див. приклад Великого воєнного наративу 

(Grand Military Narrative) в контексті дискурсу міжнародних військових операцій в Jantunen, 

Huhtinen 2011, див. також Herman 2003: 303 –305. 
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наративних, або відносну наративність окремих наративів
751

, а й про відносну 

наративність різних дискурсів як їх загальну характеристику. З цього погляду 

розглянутий медійний дискурс Січневої революції має високий ступінь 

наративності порівняно, наприклад, з експертною дискусією про ту саму подію. 

Одним із наслідків такого характеру революційного дискурсу є те, що в ньому 

немає елементів аргументованої дискусії з питань державного устрою чи інших 

проблемних питань, які не вкладаються у доволі просту схему революційного 

наративу, яка зображує революцію як перемогу добра над злом. 

 

6.2. Концептуальна рамка дискурсу як структурна єдність 

 

Дискурс становить надто складний феномен, щоб будь-який нарис міг 

претендувати на повноту. У межах нашого дослідження зосереджено увагу на 

ключовому аспекті функціонування дискурсу – його концептуальній основі. Ядро 

концептуальної рамки революційного дискурсу формує пара концептів ẒULM і 

QIṢĀṢ. Принципове значення має те, що ці концепти функціонують саме як парні, 

тобто виявляють високий рівень коплементарності відразу на кількох рівнях. 

Фабула революційного наративу побудована на ідеї революції як руху від 

Держави несправедливості (dawlat aẓ-ẒULM) до Держави справедливості (dawlat 

al-‘adl). Але в революційному дискурсі поняття Державасправедливості (dawlat 

al-‘adl), яка подається як кінцева мета РЕВОЛЮЦІЇ, не є настільки конкретизованим 

як протилежне до неї поняття Державанесправедливості (dawlat aẓ-ẒULM). 

Державасправедливості функціонує не як незалежний концепт, а лише як 

заперечення центрального для дискурсу Січневої революції поняття 

Державанесправедливості (dawlat aẓ-ẒULM). Натомість парою до ẒULM в 

революційному дискурсі виступає концепт QIṢĀṢ. У певному сенсі, РЕВОЛЮЦІЯ є 

втіленням складного комплексу ідей, пов’язаних з QIṢĀṢ. Разом ця пара концептів 
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 Див. Abbott 2009: 309. 
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утворює ніби загальну схему, у яку інші елементи концептуальної структури 

революційного дискурсу, що відбивають різні типи соціальних трансакцій, 

вписуються як деталі у загальну картину, трансформуючи фабулу в конкретні 

сюжети. Фреймово-семантичні елементи ẒULM і QIṢĀṢ задають цілий комплекс 

слотів, що заповнюються й конкретизуються іншими концептами, про які йшлося 

в попередніх розділах, додаючи деталі і пристосовуючи цю загальну схему до 

кожного конкретного контексту. Наприклад, усі протагоністи революційного 

наративу заповнюють слоти Агенса і Пацієнса концепту ẒULM і Агенса або 

Потерпілого концепту QIṢĀṢ. Коли революціонерів необхідно зобразити як 

активного суб’єкта, вони позначаються як T ̱UWĀR (“революціонери”) або ŠABĀB 

[aṯ-T ̱AWRA] (“молодь [революції]”).Вони також можуть заповнювати слоти Агенса 

концепту QIṢĀṢ, Пацієнс QIṢĀṢ (Винуватець) при цьому збігається з Агенсом 

концепту ẒULM. Коли революціонери зазнають переслідувань, то вони стають 

Пацієнсом (жертвами) у фреймово-семантичній схемі концепту ẒULM (Maẓlūmūn), 

а якщо вони загинули під час протестів, то вони будуть представлені як Šuhadā’ 

(“Мученики”) і заповнять слот Потерпілого в концепті QIṢĀṢ, тобто жертви, чия 

КРОВ повинна бути відплачена у процесі відплати Кривднику (Агенс ẒULM). 

Найстаріший відомий арабський словник “Кітаб аль-‘Айн” (Kitāb al-‘Ayn) 

(VIII ст.)
752

 дає таке тлумачення іменника ẓulm, основної лексеми, яка представляє 

концепт ẒULM (“несправедливість, кривда, пригноблення”): wa aẓ-ẓulmu aẖḏuka 

ḥaqqa ġayrika (“і ẓulm [це] взяття тобою власності/права іншого”). Цю ідею було 

пронесено до нашого часу через всю арабську лексикографічну традицію, вона 

також зустрічається і в коментарях до хадисів
753

. Номінації ж, які представляють 

концепт QIṢĀṢ (ВІДПЛАТА), включають такі характерні ідіоми, як aẖḏ dam aḍ-

ḍaḥāyā (“взяття крові жертв”), aẖḏ al-ḥaqq min [..] (“взяття права/свого [про будь-
                                                 
752

 Див. Kitāb al-‘Ayn.  
753

 Ібн Хаджар Аль-Аскалані (1372 – 1449) наводить таке визначення для лексеми maẓālim 

(похідна від кореня : ism li-mā uẖiḏa bi-ġayr ḥaqq (“ім’я для того, що було забрано без 

права”), див. al-‘Asqalānī 2000: 118. 
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яку незаконно відібрану власність], у [Кривдника]”), і, нарешті, тавтологічне aẖḏ 

al-qiṣāṣ (“взяття QIṢĀṢ”). Отже, говорячи в термінах фреймової семантики 

Ч. Філлмора, фреймово-семантична структура концептів ẒULM і QIṢĀṢ містить 

спільний елемент – Тему. В основі фрейму ẒULM лежитьбазовий фрейм Взяття 

(aẖḏ) (або фрейм ẒULMуспадковує (inherits) від фрейму Взяття), Тема якого (тобто 

те, що забирають) у межах фреймово-семантичної структури концепту ẒULM 

конкретизується як право/майно, що належать Постраждалій стороні (тобто 

скривдженій особі, ар. maẓlūm). Концепт QIṢĀṢ, як видно з наведених ідіоматичних 

висловів, також є спадкоємцем того самого фрейму Взяття. Тема1 концепту ẒULM 

перебуває стосовно Теми2 концепту QIṢĀṢ у гіперонімічному відношенні, оскільки 

перша тема визначається як [будь-які] право/законна власність, а остання – як 

кров, яка розуміється як щось, що на законних підставах належить Жертві, і, 

відповідно, право не неї переходить її сім’ї та (опосередковано) громаді. Фрейм 

Взяття, який лежить в основі концепту QIṢĀṢ, по суті означає повернення (Взяття-

назад) права/законної власності (ḥaqq, який у випадку QIṢĀṢ, визначається як 

кров). Когерентність між двома концептами на фреймово-семантичному рівні 

також підсилюється культурною презумпцією, вираженням якої є концепт QIṢĀṢ. 

Цю презумпцію можна було б описати як принцип моральної економії, подібний 

до максими борги необхідно сплачувати, що впродовж тривалого часу інтенсивно 

обговорюється в європейській етиці
754

. 

Роль, яку відіграє пара концептів ẒULM/QIṢĀṢ, надається до порівняння із 

своєрідним шифрувальним ключем до всього революційного дискурсу, адже, як 

було показано вище, ці концепти, навіть тоді коли вони не виражені експліцитно, 

все одно продовжують організовувати та оформлювати значення тексту
755

. Ці два 

                                                 
754

 Див., зокрема, працю Hursthouse 2015: 42, де цей принцип розглядається у зв’язку з 

давньогрецьким концептом phronesis (“розсудливість, моральний розум”).  
755

 Зверніть особливу увагу на §5.4.4, де наведено уривок, який складається з 87 слів, 

організований навколо елементів фрейму QIṢĀṢ, котрі, проте, прямо не називаються; 

процитований сегмент становить частину останнього офіційно опублікованого послання 
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концепти задають революційному дискурсу систему координат, яка складається з 

двох вісей, або площин, – соціополітичної та індивідуально-психологічної. У цій 

системі координат концепт ẒULM (НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ), який слугує як 

обґрунтування революції, є нульовою точкою революційного руху, що в 

соціополітичній площині є переходом від Держави несправедливості (dawlataẓ-

ẒULM) до Держави справедливості (dawlat al-‘ADL), а в індивідуально 

психологічній – від проявів несправедливості, які спричиняють страждання 

(maẓālim), до заспокоєння/полегшення (tašaffī, букв. “зцілення”), яке має, згідно з 

ісламським правом, принести родичам жертви і всій громаді відплата (QIṢĀṢ) за 

злочин
756

.  

 

6.3. Дискурс як ідеологія: домени ДЕРЖАВА, ВЛАДА, СУСПІЛЬСТВО
757

 

 

Концептуальна рамка революційного дискурсу є відображенням певних 

світоглядних уявлень про природу держави, політичної влади та суспільно-

політичних перетворень. Сценарій революції побудований як варіація на тему 

оповіді з 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 – тобто індивідуальні акти ẒULM)
758

. Відмінність між 

хадисом і фабулою революційного дискурсу полягає в тому, що в останньому є дві 

чітко означені сторони, лише одна з яких несе відповідальність за 

несправедливість. За всі акти ẒULM (maẓālim) плата стягується шляхом здійснення 

                                                                                                                                                                        

провідника Братів-мусульман Мухаммада Баді‘ під назвою “Умма великих цілей та 

дорогоцінних жертв”, оприлюдненого напередодні його ув’язнення; пор. також з ідеєю про роль 

мовних структур як “інструкцій для модифікації поточного стану дискурсу” у Langacker 2001: 

143. 
756

 Про поняття заспокоєння/полегшення (tašaffī) у контексті концепту QIṢĀṢ див. §5.7.1.  
757

Про зв'язок між дискурсом та ідеологією див. Wodak1989,Hodge & Kress 1988, Pêcheux 1982, 

Kress, Hodge1979 
758

 Хадис 1064, Ṣaḥīḥ al-Buẖārī: 385, див. відповідну цитату в §3.5.1.  
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QIṢĀṢ, а можливість вчинення несправедливості в майбутньому усувається шляхом 

очищення(taṭhīr) суспільного простору від посіпак Держави несправедливості – 

FULŪL. Останній концепт також вписується в слот Агенса концепту ẒULM, але 

позначається як неактивний суб’єкт – переможений ворог. FULŪL 

обвинувачуються в численних актах ẒULM (maẓālim), які вони ніби вчинили під 

егідою Держави несправедливості. FULŪL зображаються як ті, хто жадав доходів 

і отримував прибутки, і наживався за рахунок забороненого майна цього бідного 

народу (ista‘ādū wa tarabbaḥū wa kasabū min ḥarām amwāl hāḏā aš-ša‘b al-miskīn)
759

. 

Словосполучення ḥarām amwāl (“заборонена власність”) тут є ще одним способом 

вираження ідеї права/законної власності (ḥaqq), що є Темою в фреймі Взяття 

(aẖḏ), який лежить в основі концепту ẒULM. Словосполучення ж aš-ša‘b al-miskīn 

(“бідний народ”) синонімічне до лексеми maẓlūmūm (“пригнічені, жертви ẒULM”). 

Лексема fulūl, на відміну від інших кореферентних номінацій, які 

використовувалися на початковому етапі революції, таких як baqāyā (“залишки”) 

та ḏulūl an-niẓām as-sābiq (“хвости старого режиму”), інкорпорувала в семантику 

оновленого в такий спосіб концепту ворога, ідею покарання, чим також зробила 

його когерентним з концептом QIṢĀṢ
760

. Принцип моральної економії, вираженням 

якого є концепт QIṢĀṢ, згідно з яким за кожну кривду необхідно відплатити 

еквівалентною в якісному плані дією (норма lex talionis), знаходить ще одне своє 

відображення в прислів’ї – lā yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd (“лише залізо робить 

зарубку на залізі”), яке передає ідею, подібну до тієї, що виражена в українському 

прислів’ї “клин клином вибивають” або англійському прислів’ї one nail drives out 

another (“один цвях виганяє інший”). Наведене прислів’я, у якому однокореневе з 

іменником fulūl дієслово falla/yafullu можна витлумачити у двох смислах – і як 

                                                 
759

 Повну цитату з покликаннями див. в §4.6.2.  
760

 У працях з ісламського права відплата зазвичай тлумачиться саме через поняття ‘uqūba 

(покарання), пор.: al-‘ilāqa bayn al-‘uqūba wa al-qiṣāṣ ‘umūm wa ẖuṣūṣ muṭlaq, fa-l- qiṣāṣ ḍarb min 

al-‘uqūba (зв'язок між покаранням і відплатою [як між] загальним і частковим, адже відплата [це] 

різновид покарання) – MFK: 34, 453. 



324 

 

“робити зарубку”, тобто у переносному сенсі “псувати”, і як “завдавати поразки”. 

Воно широко вживалося в єгипетському революційному дискурсі і, безумовно, 

зробило свій внесок щодо салієнтності концепту FULŪL як позначення ворога. 

Згадане прислів’я слугує вираженням ще однієї культурної презумпції, яка полягає 

у розуміння політичної влади як грубої сили й примусу. У межах таких уявлень 

виправданими виглядають не лише безкомпромісна позиція революціонерів щодо 

поплічників режиму Мубарака, а й пряме застосування насильства найбільш 

наполегливими з прихильників Братів-мусульман у період після відновлення 

світського авторитарного режиму в 2014 році.  

РЕВОЛЮЦІЯ у ранньому революційному дискурсі зображується не як процес, 

а як миттєва подія, яка раптово спричиняє докорінну і необернену зміну всього 

суспільно-політичного життя. Згідно з однією типовою оповіддю, ця зміна сталася 

буквально за одну ніч, адже посіпаки старого режиму раптом прокинулися зі свого 

сну та побачили, що держава несправедливості впала (saḥaw min nawmihim wa-

ktašafū anna dawlat aẓ-ẓulm qad saqaṭat)
761

. У пізніших текстах, коли стає зрозуміло, 

що дивовижного раптового полегшення не відбулося, з’являється часто 

повторюване для підняття морального духу революціонерів кліше, у якому 

минуща земна реальність Держави несправедливості протиставляється вічній 

божій справедливості: dawlat aẓ-ẒULM – sā‘a – dawlat al-‘ADL ilā qiyām as-sā‘a 

(держава несправедливості [то на] годину – держава справедливості [існуватиме] 

до настання години [тобтогодини кінця світу, початку Страшного суду. – О.Б.])
762

. 

Варто відзначити, що пристосування дискурсу до змін у політичній реальності, 

яке можна порівняти з постійним процесом редагування, не вплинуло на основну 

презумпцію, що лежить в основі концепту РЕВОЛЮЦІЯ, яку ми визначили як фрейм 

                                                 
761

 Див. §2.1. 
762

 Слово sā‘a (година) у визначеній формі вживається в ісламських текстах на позначення 

моменту кінця світу й початку Страшного суду; див. §3.7.2; пор. Libdeh, As’ad 2016b щодо 

категорії часу в Корані і її метафоричної репрезентації. 
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РЕВОЛЮЦІЯ як ЧУДО
763

. Навпаки, коли з’ясувалося, що поширені в народі 

сподівання на те, що події на площі Тахрір якимось дивовижним чином звільнять 

Єгипет від десятиліть тиранії, не справдилися, фрейм РЕВОЛЮЦІЯ як ЧУДО, який в 

основному знаходив вираження радше як частина імплікатури, тепер вийшов на 

рівень прямого твердження. Крім того, семантика чуда навіть посилилася за 

допомогою концептуальних засобів, позначених виразними релігійними 

конотаціями.  

Хоча ẒULM і розуміється як найбільше соціальне ЗЛО, а поняття dawlat aẓ-

ẒULM виражає перебування всього Єгипту в його лабетах, однак винними у ньому 

все одно вважаються конкретні індивіди. Держава несправедливості розуміється 

не як політична система
764

 або устрій, на позначення чого в багатьох мовах часто 

використовується метафора Держава як Механізм, а радше як громада зловмисних 

індивідів, тих, хто “наживався за рахунок забороненого майна цього бідного 

народу”. Цей образ відбиває світогляд, у якому ЗЛО завжди уособлене, і тому, щоб 

його усунути, необхідно розібратися з негідниками, винними в ньому. Наявність 

таких ідей у самій структурі поняття політичного супротивника дала основу для 

виникнення специфічної політичної практики. Одразу після падіння Х. Мубарака 

революційна МОЛОДЬ розпочала загальнонаціональну кампанію Imsak Fulūl (“Злови 

FULŪL”) з метою ізолювання (‘azl) та маргіналізації (iqṣā’) поплічників колишнього 

президента, що на практиці означало складання списків тих, хто вважався FULŪL, 

піддавання їх остракізму та агітацію за їхнє усунення з державних посад, бодай 

незначних
765

. Неабиякий масштаб, якого досягла ця кампанія, призвів до 

безпрецедентної поляризації єгипетського суспільства. На початку революції 

                                                 
763

 Там само.  
764

 Арабський еквівалент останнього терміна, NIẒĀM, використовується лише в значенні 

режим,який у революційному дискурсі також персонфікується, під ним розуміють не 

сукупність інститутів, а президента як особу разом з його оточенням (пор., NIẒĀM Mubārak – 

“режим Мубарака”).  
765

 Див. докладніше в §4.6.6.  
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єгипетські ЗМІ заполонили сатиричні зображення FULŪL у вигляді шкідників та 

змій, що відповідали графічному представленню метафори ВОРОГ як ШКІДНИК, яка 

є спільною для низки консервативних і правих дискурсів різними мовами
766

. 

Пізніше, під час правління президента Мухаммада Мурсі, до цієї кампанії 

додалися заходи, спрямовані на просування членів руху Братів-мусульман на 

керівні посади в державних органах, що в мові їхніх світських опонентів знайшло 

відображення в понятті aẖwanat an-nizām (“братизація” режиму)
767

. Тут ми 

знаходимо одну з найкращих ілюстрацій того, як концептуальна рамка 

революційного дискурсу послужила посередником між цариною 

загальноприйнятих переконань і культурних презумпцій та сферою політичних 

практик.  

 

6.4. Соціопрагматичні аспекти: дискурс у просторі суспільних відносин 

 

Багатий мовний матеріал свідчить про те, що фреймово-семантична 

структура концепту ẒULM у класичній арабській мові відбивала соціальну 

взаємодію між рівними
768

, або, можливо, було б правильніше сказати, що вона не 

передбачала наявності нездоланної дистанції влади
769

. У сучасному політичному 

дискурсі навпаки Агенс ẒULM (Кривдник) часто зображується як наділений владою 

суб’єкт, а Пацієнс (Постраждалий) – як безправна проста людина. Більше того, 

часте поєднання іменника ẓulm (“несправедливість, пригнічення, кривда”) з 

похідними дієслова waqa‘ (“падати”) і прийменником просторової семантики 

                                                 
766

Див. Van Dijk 1987, Van Dijk 1984, Wodak, R., 2015. 
767

 Див. приклад 2 §4.3.3. 
768

 Див. §§3.4.1 і 3.4.2. 
769

Дистанція влади (power distance) – це один із т. зв. вимірів національної культури, поняття, 

уведене Гертом Х. Хофстедe, яке визначається так: ‘the degree to which the less powerful members 

of a society accept and expect that power is distributed unequally’ (ступінь, до якого наділені 

меншою владою члени суспільства приймають і очікують того, щоб влада розподілялася 

нерівноправно) – див. https://geert-hofstede.com/national-culture.html та Hofstede 1984: 92 – 153. 

https://geert-hofstede.com/national-culture.html
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taḥt(“під”) вказують на метафоричне представлення ẒULM як об’єкта, що падає 

згори, тобто з місця, яке перебуває поза зоною огляду/контролю людини. 

НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ, таким чином, концептуалізується як непередбачувана 

фатальна сила. Саме в ХХ ст. дискурс політичного ісламу перетворив концепт 

ẒULM на ключовий компонент своєрідної “народної”, або “наївної теорії” (folk 

theory), влади
770

. Між первісним розумінням ẒULM як соціальної трансакції між 

рівними, що залишається частиною звичайної соціопрагматичної компетенції 

завдяки широкій доступності старих релігійних текстів, та сучасним розумінням 

ẒULM як переважно акту влади існує виразний контраст, який несе в собі певний 

семіотичний потенціал. Він може бути реалізований як риторичний прийом 

дискурсивної непокори або засіб зменшення дистанції влади. У межах історичного 

прочитання ẒULM, яке проектується на сучасну реальністьпід час цитування 

прецедентних текстів Корану чи Сунни, бесправний пересічний мовець отримує 

можливість звертатися до можновладця як до рівного. Сила політичного ісламу як 

ідеології полягає у його здатності застосовувати проекцію середньовічної 

соціальної реальності, трансформованої у позачасовий моральний ідеал через 

позаісторичну природу релігійних текстів, як платформу для моральної критики 

начебто корумпованого сучасного суспільства
771

. 

На відміну від концепту ẒULM, який давно став невіддільним складником 

дискурсу непокори автократичним режимам, концепт QIṢĀṢ ніколи раніше не 

використовувався як тема політичних гасел, які вигукували учасники масових 

протестів, ані в Єгипті, ані, імовірно, в інших арабських країнах
772

. Поява такої 

інновації спонукає поставити питання про авторство: хтось повинен був уперше 
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 Див. §3.6.1 про роль ісламістів, особливо С. Кутба.  
771

 Див. у §§4.5.5, 4.6.2, 4.6.3 матеріал, який ілюструє роль концепту FASĀD (“корупція, псування, 

гниття”) як іманентної характеристики старого режиму та його посіпак. 
772

 Цей висновок базується на багаторічному досвіді спостереження за єгипетськими та 

арабськими новинами на супутникових телеканалах і в Інтернеті: він також підтверджений в 

особистому спілкуванні автора з єгипетськими співрозмовниками. 
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висловити цю ідею. Креативність анонімних активістів взаємодіяла з укоріненою в 

культурі конвенцією
773

 при введенні цього та інших нових концептів у дискурс 

революції. Виявляється, що в перші дні повстання на площі Тахрір члени 

троцькістської організації Соціалістів-революціонерів дискутували про 

доцільність використання релігійних ідей, зокрема концепту QIṢĀṢ, у протестних 

гаслах. Така практика вступала в очевидний конфлікт з атеїстичними 

переконаннями лівих активістів
774

. Ця дискусія ніби завершилася прийняттям 

компромісу: соціалісти-революціонери вирішили погодитися на використання 

цього поняття під приводом того, що воно ніби належить до “мови мас”. Подібні 

унікальні усні свідчення проливають світло на особливості взаємодії між 

інтенцією і конвенцією в процесі формування дискурсу, які, як правило, 

залишаються поза друкованими текстами, з якими працює дослідник. Історія з 

обговоренням доречності застосування релігійних термінів у межах важливого для 

формування дискурсу революції жанру текстів – гасел, які скандувалися під час 

масових протестних акцій, доводить, що вибір було фактично зроблено на користь 

концептів, глибоко вкорінених у місцевій традиції, а не в лівій чи ліберальній 

політичній ідеології. І причина цього вибору полягала у тому, що ці концепти 

могли найкраще сприяти досягненню бажаної комунікативної мети. 

У дискурсі Січневої революції високою частотністю відзначені колокації 

QIṢĀṢз прикметниками із семантикою швидкості (sarī‘, ‘ājil, nājiz). Такі колокації 

відбивають культурну презумпцію про те, що відплату потрібно здійснювати 

якомога швидше
775

. Відчуття нагальної потреби у відплаті за злочин, яку відбиває 

ця культурна презумпція, випливає з когнітивних метафор, які представляють 

                                                 
773

Див. Lewis 1969. 
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 Особисте спілкування із свідком дискусії; щодо значення мовленнєвих практик як маркерів 

релігійної ідентичності в Єгипті див. Abboud 1988.  
775

 Ця ідея також часто екстраполюється наСПРАВЕДЛИВІСТЬ (‘ADĀLA) як таку, оскільки концепт 

QIṢĀṢ виступає як прототип серед множини понять, що позначають різні судові та позасудові 

практики, які перебувають у гіпонімічних відношеннях із концептом СПРАВЕДЛИВІСТЬ. 
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злочин як рану (завдану окремим особам або громаді) або хворобу, яку потрібно 

зцілити, а психологічні наслідки злочину для оточення жертви – як вогонь (що 

спалює душі або серця). Адже і вогонь потрібно загасити до того, як він почне 

поширюватися, і рану потрібно швидко зцілити, до того як вона загноїться, і 

хворобу – до того, як вона пошириться серед інших членів громади. У тих 

випадках, коли в текстах, які створювалися для вираження вимог революції 

(maṭālib aṯ-ṯawra), наголос переноситься на необхідність пришвидшити (isrā‘) 

QIṢĀṢ,цей культурний імператив був дотепно використаний протестувальниками 

як інструмент морального тиску
776

. Неповороткість єгипетської системи 

правосуддя, що постраждалими сприймається як навмисне вираження зневаги до 

правосуддя, можновладці зазвичай виправдовують аргументами, запозиченими із 

західних уявлень про належний процес (англ. due process), які були перенесені на 

місцевий ґрунт. І навпаки, коли йдеться про пришвидшені судові процеси та 

винесення масових вироків політичних опонентам, так як це було зроблено 

стосовно Братів-мусульман після перевороту 2013 року, такі “варварські” методи, 

які видаються неприйнятними з погляду західних правозахисників, можуть бути 

виправдані владою у зв’язку з існуванням більш потужної культурної презумпції 

щодо швидкоїQIṢĀṢ. Той факт, що обидві сторони в суперечливій політичній 

ситуації можуть послуговуватися тією самою культурною презумпцією як 

імпліцитним аргументом, який не потребує подальшого роз’яснення, слугує 

найкращим підтвердженням її універсального характеру.  
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Пор. зауваження про роль владних відносин між учасниками комунікативного акту і 

опціональності дії, що складає предмет директиву/комісиву, як умов виникнення іллокутивної 

сили в Ruiz de Mendoza, Baicchi 2007: 102 – 103; хоча запропонована авторами когнітивна 

модель інтерпретації іллокутивних актів розроблялася на матеріалі традиційних мовленнєвих 

актів, ті самі принципі можна застосувати й до нашої дещо складнішої ситуації 

опосередкованого дискурсом діалогу між революціонерами і владою: завдяки застосуванню 

потужних релігійних імперативів перші компенсують невигідну позицію за параметром “владні 

відносини” за рахунок обмеження опціональності (адресат не має опції відмовитися від 

виконання релігійного імперативу). 
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Одна з ключових причин, чому вимоги QIṢĀṢ мали сприйматися як прямий 

виклик владі, полягає в тому, що в ісламській нормативній традиції здійснення 

справедливоїQIṢĀṢ розглядається як обов’язок (wājib) мусульманського правителя 

(ḥākim)
777

. Тому, коли революціонери закликали владу підкоритися волі народу 

(концепт IRĀDA(t) aš-ŠA‘B) і погрожували їм народною відплатою (QIṢĀṢ ša‘bī), 

вони у такий спосіб здійснювали потужну символічну атаку на можновладців. 

Сила народної відплати ґрунтується на священній заповіді, адже в часто 

цитованому з приводу QIṢĀṢ вірші Корану прямо сказано, що родичу Жертви 

надається влада (Коран 17: 33): fa-qad ja‘alnā li-waliyyihi sulṭān
an

 (“ми створили 

для його родича владу”). Нехтування правителем його обов’язку сприяти 

здійсненню QIṢĀṢ не применшує сили морального імперативу відповідного 

припису. Отже, дискусія щодо QIṢĀṢ як спільної цінності для всього єгипетського 

суспільства, її швидкості або доречності стала водночас і інструментом, і 

метафоричним відображенням суперечки про владу. 

 

6.5. Вплив релігійних дискурсів і світські політичні концепти 

 

І щодо ẒULM, і щодо QIṢĀṢ спостерігаємо інтерференцію релігійного і 

політичного дискурсів. Ісламська нормативна традиція продовжує демонструвати 

високий смислоутворювальний потенціал. У дискурсі Січневої революції навіть 

концепти, які на перший погляд, мають світський характер, також часто 

виявляються просякнутими релігійними поняттями та ідеями. Це спостереження 

стосується зокрема ціннісних концептів, з яких складається “офіційне” гасло 

революції, яке, особливо в інтерпретації міжнародних ЗМІ, прочитується як 

вираження ніби світських демократичних устремлінь. Його повна версія містить 

чотири елементи: хліб, свобода, соціальна справедливість і людська гідність (‘ayš, 
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 Пор. Lewis 1991: 68 –70. 
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ḥurriya, ‘adāla ijtimā‘iya, karāma insāniyya)
778

. Концепт KARĀMA (“гідність”, а 

також “цілісність”, зокрема й тілесна), який також часто зустрічається в усіх 

типах світських дискурсів, функціонує як істотна частина аргументації в 

ісламському нормативному дискурсі, і що особливо важливо, в ісламістській 

критиці світського законодавства, яке ісламісти вважають проявом західного 

впливу і яке вони засуджують за буцімто нехтування людською гідністю 

(KARĀMA) та неповагу до божественних заповідей QIṢĀṢ
779

. СВОБОДА (ḤURRIYA ), у 

свою чергу, може бути зображена як звільнення умми (тобто спільноти мусульман) 

від усіх зобов’язань, крім тих, що походять від Аллаха, – цінність, за яку було 

заплачено чистою кров’ю мучеників. У такій інтерпретації СВОБОДА посутньо 

заповнює собою слот заспокоєння/полегшення (tašaffī) у фреймово-семантичній 

структурі концепту ВІДПЛАТА (QIṢĀṢ)
780

. Однокоренева лексема aḥrār (ім. 

мн.“вільні [люди]”) часто-густо використовується як альтернативне позначення 

революціонерів і зустрічається в назвах низки ісламістських організацій у всіх 

країнах Арабської весни
781

. Інші світські концепти, які навіть можуть здатися 

прямим запозиченням зі світських ідеологічних дискурсів, такі як ‘adāla 

ijtimā‘iyya (“соціальна справедливість”), уже давно стали частиною дискурсу 

політичного ісламу
782

. У зв’язку зі сказаним словосполучення “Партія свободи і 

справедливості”(ḥizb al-ḥurriya wa al-‘adāla), яке стало назвою заснованого в 

процесі підготовки до парламентських виборів у квітні 2011 року Братами-

мусульманами політичного крила, аж ніяк не виглядає як поступка ліберальним 

цінностям, як могло здаватися деяким іноземним політичним коментаторам. 
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 У вигуках під час протестних акцій та на плакатах часто міг бути опущений будь-який з 

чотирьох елементів гасла, крім одного – ḤURRIYA (СВОБОДА). 
779

 Див. §5.3.  
780

 Див. §5.4. 
781

 Наприклад, Aḥrār aš-Šām (“вільні [люди] Сирії”) – ісламістське опозиційне озброєне 

угруповання, яке бере участь у сирійській громадянській війні.  
782

 Див. у §3.6.1 відповідну цитату з одного з класичних текстів політичного ісламу ХХ ст. – 

Quṭb 1979: 29.  
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6.6. Дискурс і культурні відмінності 

 

Специфічна природа культурних презумпцій стає помітною дослідникові 

лише тоді, коли концепти, які їх виражають, контрастують зі схожими 

семантичними одиницями з іншої мови. Подібність може бути встановлена 

шляхом зіставлення доменів семантики і соціальної практики, таких як 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ, і виявлення в межах цих доменів концептів з подібною 

фреймово-семантичною структурою або покладеними в їх основу 

концептуальними метафорами, як, наприклад, у випадку арабського поняття QIṢĀṢ 

і англійського REVENGE. Виявляється, що різні культури можуть кодувати 

контрастні культурні презумпції на основі посутньо подібних когнітивних 

метафор та метафоричних наслідків, що з них виводяться (entailments). Наприклад, 

у багатьох культурах, у тому числі арабській та європейських, зустрічається 

метафоричне представлення сильних негативних емоцій, таких як гнів
783

, як жару 

або вогню. Арабська культурна презумпція, що її було виявлено під час аналізу 

концепту QIṢĀṢ, закликає до того, щобВІДПЛАТА була здійснена якомога швидше. 

Це розуміння може екстраполюватися на весь домен СПРАВЕДЛИВІСТЬ і базується 

на ідеї, що мета справедливості – вчасно загасити метафоричний вогоньгніву
784

. 

Європейські культури інтерпретують такі палкі емоції радше як перешкоду на 

шляху до справедливості, що відображено в добре відомій культурній презумпції, 

яка закликає дати метафоричним головам або серцямохолонути, перш ніж чинити 

помсту або здійснювати правосуддя. Арабські і європейські концептуальні 

метафори збігаються тут у тому, як вони представляють людські почуття, адже 
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 Еквівалентом в ісламському нормативному дискурсі, як правило, виступає лексема ġayẓ, 

натомість у ромовній мові та в світських текстах використовується лексема ġaḍab; концепт 

ĠAḌAB (“гнів, ярість”) посідав чільне місце в мові повстання на площі Тахрір у лютому 2011 

року.  
784

 Якщо бути точним, то це є проміжною ціллю, остаточна мета полягає у зціленні (tašaffī) та 

попередженні будь-яких майбутніх злочинів; див. детальніший аналіз та приклади у §5.5.  
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базою цих метафор є спільний людський тілесний досвід. Однак при цьому 

культурні презумпції, виражені такими метафорами, різняться, мабуть, через те, 

що вони віддзеркалюють конкретний соціальний досвід і адаптаційні стратегії, 

вироблені кожною культурною спільнотою самостійно. Досить важко повністю 

відтворити зв'язок між кожною конкретною культурною презумпцією та 

метафоричними наслідками, які випливають з посутньо однієї і тієї самої 

концептуальної метафори, від якої походять дві різні культурні презумпції. 

Принаймні не видається можливим реконструювати цей зв'язок безпосередньо із 

семантичних елементів, з яких складається будь-який концепт у домені 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ в тому вигляді, як він представлений, з одного боку, в 

європейських, а з іншого – в арабській мовах. Проте ми можемо запропонувати 

інтерпретацію, яка, можливо, могла б відтворити цю відсутню сполучну ланку, та 

знайти той момент, де два ланцюжки умовиводу розійшлися. Такою точкою, на 

нашу думку, є межа між доменами внутрішньої людини та громади
785

. З 

арабського погляду вогонь, поживу якому дає гнів, повинен бути загашений в 

межах соціального домену за допомогою трансакції між членами спільноти, яка 

називається відплатою, а СПРАВЕДЛИВІСТЬ, яка при цьому досягається, розуміється 

по суті як відновлення соціальної рівноваги
786

. Тим часом, з європейського 

погляду, до того як буде здійснено СПРАВЕДЛИВІСТЬ у соціальному домені, вогонь 

повинен бути погашений розумовим зусиллям всередині“внутрішньої людини”
787

, 

інакше акт справедливості не буде розглядатися як керований розумом (“не дай 

своїм емоціям затьмарити твій розум”
788

) і тому не призведе до 

                                                 
785

 Пор. Taylor 1989: 111 – 114. 
786

 Див. §5.11.  
787

 Пор. Wierzbicka 1999: 148 – 151. 
788

 Подібні сталі вирази, звичайно, відбивають ще одну культурну презумпцію; під час пошуку в 

Google версій для англійської фрази ‘cloud X’s judgment’ (“затьмарювати чиєсь судження 

[вміння судити]”), де X замінювалося на різні присвійні займенники і де позиція підмета у 

повному реченні під час пошуку зазвичай виявлялася заповненою лексемами на позначення 

різних емоцій, дав 273, 4 тис. результатів (3.03.2017); оскільки перемінна X фактично може 
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законногорозв’язання конфлікту, і навіть не дасть повного задоволення від 

застосування такого позазаконного засобу, як ПОМСТА. Спільна для європейців і 

арабів ідея про необхідність гасіння метафоричного вогню емоцій розглядається у 

європейських і арабській мовах/культурах у різних перспективах: європейська 

перспектив віддає перевагу індивідуальній агентивності (суб’єктності), арабська, 

натомість, розглядає індивідуального актора в контексті його соціальної/родинної 

функції (пор. поняття walī ad-dam [кровний родич], ahl [громада як споріднена 

група] як ключові реалізації семантичної ролі Бенефіціару QIṢĀṢ). Уникаючи 

перспективи індивіда, концепт QIṢĀṢ зображує трансакцію, яка відбувається в 

соціальному домені і впливає на окрему особу ззовні. Адже хоча вогонь і 

розгорається в серцях, приймається за даність, що індивід сам не здатний дати 

цьому раду, а тільки через суспільно схвалений акт відплати, який розгортається 

поза межами “внутрішньої людини”, індивід може здобути спокій. Акт 

охолодження гніву відбувається в інтересах громади, не індивіда, бо важливо, 

щобвогонь не поширився далі. Поняття межі між соціальною та “внутрішньою” 

людиною, так само як і різниця у розподілі агентивних ролей, не закодоване прямо 

в жодному вербальному складнику, що представляють відповідні концепти. І 

очевидно, що ця межа й не повинна відбиватися на цьому рівні, адже вона є 

культурною презумпцією з більш універсальним діапазоном застосування. Якщо у 

концепті QIṢĀṢ вона функціонує як прямо не виражена, але необхідна умова 

реалізації сценарію відплати, то в інших випадках вона може виявитися більш 

експліцитно. Наприклад, поняття сильнішого від окремої особи активного Агенса, 

котрий спричиняє поширення руйнівних у соціальному плані негативних емоцій 

                                                                                                                                                                        

заповнюватися необмеженим списком інших лексем, а не лише присвійними займенниками, 

реальне число результатів повинно бути набагато більшим, що є підтвердженням дуже високої 

салієнтності ідіоми; більш ретельне дослідження на підставі корпусних даних допомогло б 

краще обґрунтувати, а також перевірити наші твердження про відмінності між європейськими і 

арабськими культурними презумпціями, що, звичайно, виходить за межі цієї розвідки і може 

стати частиною іншого дослідження.  
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на рівні цілої громади і розуміється як суб’єкт, розміщений поза межами 

“внутрішньої людини”, який, хоча і діє в соціальному домені, є сильнішим за 

громаду, знаходить своє узагальнення в концепті FITNA, що представляє 

внутрішньогрупову боротьбу або конфлікт
789

. Різні метафоричні колокації, такі як 

nār al-fitna (“вогонь FITNA”), ідіоми на кшталт al-fitna nā’ima fa-la tūqiẓhā (“FITNA 

спить, тому не буди її”), та відповідні графічні зображення вказують на образ-

схему, яка лежить в основі концепту FITNA. Її можна реконструювати як дика, 

палаюча і звичайно спляча тварина (як правило, графічно представлена у вигляді 

змія), яку можуть розбудити злодіяння
790

. Хоча такі архаїчні образи в сучасному 

контексті можуть подеколи виступати лише як тропи, за ними стоїть тривала 

історія функціонування в модусі сталих народних уявлень і переконань, а 

культурні презумпції, які сформувалися на їх основі, можливо, понад тисячу років 

тому, й досі продовжують впливати на моделі соціальної поведінки. 

 

6.7. Зміна дискурсу: причини та наслідки 

 

Поява на політичній сцені потужного протестного масового руху Tamarrud 

(“Повстання”), учасники якого закликали до дострокових президентських виборів 

у червні 2013 року, засвідчила існування глибокого розколу в революційному 

таборі
791

. Цей рух фактично проклав шлях до військового перевороту третього 

липня 2013 року, який змістив першого в історії Єгипту демократично обраного 

президента. Після перевороту тисячі активістів, які брали участь у Січневій 

революції, а також у русі Tamarrud, разом з численними прихильниками 

президента Мурсі були відправлені до в’язниць або їх було вбито на вулицях 

Каїра під час масових протестів. Для тих, хто і надалі підтримував президента 

                                                 
789

 Прототиповою ситуацією є конфлікт всередині мусульманської громади. 
790

Більше про концепт FITNA див. у §5.7.2. 
791

 Метою руху було примусити М. Мурсі піти у відставку та оголосити позачергові вибори, 

акиимвісим стверджували, що зібрали понад 22 млн підписів на підтримку цих вимог.  
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Мурсі, насамперед членів та прихильників організації Братів-мусульман, 

політична боротьба тривала. Вони кваліфікували свій протест як продовження або 

завершення Революції, тому й називали себе mukammilūn (“завершувачі”). 

Протестний рух проти перевороту, основною рушійною силою якого стали Брати-

мусульмани, розпочався під прапором Національного альянсу на підтримку 

законності (at-taḥāluf al-waṭanī li-da‘m aš-šar‘iyya). ПоняттяŠAR‘IYYA (“законність, 

легітимність”) стало ключовим маркером нового дискурсу непокори. 

Насильницьке придушення організаторами перевороту масового протестного 

містечка на площі Рабіа аль-Адавія (Rābi‘a al-‘Adawiyya) у Каїрі, яке для його 

учасників стало ремінісценцією подій на площі Тахрір двадцять п’ятого січня 2011 

року, перетворилося на поворотний пункт у післяреволюційній історії Єгипту. У 

цих нових обставинах, які багато хто сприйняв як перемогу контрреволюції та 

повернення Держави несправедливості (dawlat aẓ-ẒULM), старий революційний 

наратив раптом втратив свою релевантність навіть для ісламістів, які з готовністю 

прийняли його після падіння Х. Мубарака та послідовно дотримувалися його 

протягом короткого періоду правління Мурсі. Події на площі Рабіа аль-Адавія 

значною мірою затьмарили в колективній пам’яті та політичній символіці 

нескорених прихильників Братів-мусульман протести на площі Тахрір в 2011 році, 

з яких почалася єгипетська революція. День придушення протестів 

чотирнадцятого серпня 2013 року, який увійшов у дискурс опонентів перевороту 

як Rābi‘a, згодом почали відзначати щороку. У результаті подій на площі Рабіа 

з’явився новий жест з використанням чотирьох пальців, який прихильники 

поваленого президента М. Мурсі і Братів-мусульман використовували як новий 

знак непокори
792

, адже арабська лексема rābi‘a у первинному значенні цього слова 

                                                 
792

 Цей жест показується чотирма піднятими пальцями руки, при цьому великий палець 

перехрещує долоню; жест часто використовується як малюнок –попереджувальний дорожній 

знак у формі чорного прямокутника на жовтому фоні. 
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становить порядковий числівник жіночого роду із значенням “четверта”
793

. 

Заслуговує на увагу й те, що прихильники Братів-мусульман подавали події Рабіа 

в перспективі, яка відрізнялася від того, як протести на площі Тахрір січня-лютого 

2011 року подавалися в єгипетському революційному дискурсі. Сидячий страйк на 

Рабіа був представлений вже не як подія національного масштабу, а як така, що 

має значення для всього ісламського світу, пор.: 

rābi‘a hiya ramz al-ḥurriya, rābi‘a hiya maẖāḍ li-wilādat ḥarakat ḥurriya wa ‘adāla jadīda, 

rābi‘a hiya bišāra li-wilādat al-‘ālam al-jadīd, rābi‘a hiya burūz al-muslimīn min jadīd fī 

as-sāḥa ad-duwaliya, rābi‘a ta‘nī al-‘adāla wa al-ḥurriya wa ar-raḥma, rābi‘a hiya man 

inhārāt amām a‘tābihā al-qiyam al-ġarbiya az-zā’ifa
794

 

Рабіа – це символ свободи, Рабіа – це пологові перейми народження нового руху за 

свободу та справедливість, Рабіа – це провіщання про народження нового світу, 

Рабіа – це поява мусульман знову на міжнародній арені, Рабіа означає 

справедливість, свободу і милосердя, Рабіа – це [та] перед чиїм порогом впали 

фальшиві західні цінності.  

Очевидно, що цей текст відбиває зв'язок із ключовим гаслом Січневої 

революції
795

, від якого він успадкував такі поняття як СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВІСТЬ, 

однак у ньому водночас посилено власне ісламські конотації, додано виразний 

релігійний концепт RAḤMA (“милосердя”). 

Зазначимо, що занепад первинного революційного дискурсу не означає, що 

всі його елементи втратили релевантність. Пор. таку репліку, яку приписують 

провідному члену організації Братів-мусульман: 

                                                 
793

 На цій площі розташована мечеть, збудована на честь мусульманської святої та містика VIII 

ст., яку звали Rābi‘a (“четверта”); жінка отримала таке ім’я тому, що була четвертою донькою в 

своїй сім’ї. 
794

Із тексту прокламації під назвою Mā hiya Rābi‘a (“Що таке Рабіа?”) – 

http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=189028 [останнє звернення 4.12.2016]; розширену версію 

цього тексту можна знайти в мережі Facebook за покликанням 

https://www.facebook.com/egyyouth25/posts/1396001763960367 [останнє звернення 23.04.2018]. 
795

Йдеться про гасло‘ayš, ḥurriya, karāma insāniyya, ‘adāla ijtimā‘iyya (“хліб, свобода, людська 

гідність, соціальна справедливість”), див. §§3.7.2, 5.1, 5.3, 5.11. 

http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=189028
https://www.facebook.com/egyyouth25/posts/1396001763960367
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bi-ḥasb ḥamza zawba‘ aḥad qiyādāt al-iẖwān fī al-ẖārij wa allaḏī aḍāf anna: ‘al-muṣālaḥa 

laysat bi-yad ayy faṣīl, bal bi-yad aš-ša‘b wa awliyā’ ad-dam (ḏuī al-qatlā) wa ahālī al-

mu‘taqalīn (as-sujanā’) wa al-muṣābīn wa al-mušarradīn
796

 

… за словами Хамзи Зауби, одного з провідників Братів [мусульман] за кордоном, 

який додав, що «примирення не є в руках (букв. “руці”одн. – О. Б.) жодної групи, 

однак у руках народу і кровних родичів (родичів убитих) та сімей заарештованих 

(в’язнів), поранених і [вимушено] переміщених»  

Функціонер Братів-мусульман у цьому випадку покликається на право 

кровних родичів вимагати відплати (QIṢĀS) за вбитих відповідно до норм 

ісламського права, яке ми обговорювали вище (див. передусім §5.7.5). Переносячи 

таке право на весь єгипетський народ, автор відтворює той самий риторичний 

прийом, що його використовували революціонери, коли намагалися кинути 

виклик владі, покликаючись на потужний концепт QIṢĀS. Тема про muṣālaḥa 

(“примирення”), яка посіла чільне місце у переговорах між урядом, 

громадянським суспільством і сім’ями активістів, що їх було ув’язнено після 

перевороту, є ще одним відсиланням до традиційних норм, непомітною для 

необізнаних з місцевими звичаями спостерігачів. Одним зі шляхів мирного 

врегулювання суперечки, що виникає після вчинення насильницького злочину, є 

досягнення згоди між двома сторонами конфлікту, які в прототиповій ситуації 

представлені сім’ями, жертви та кривдника відповідно. Цей спосіб чи стан 

порозуміння позначається лексемою ṣulḥa (форма позначає однократну дію або 

подію, похідна від ṣulḥ“мир”). Віддієслівний іменник взаємної шостої форми 

дієслова muṣālaḥa, який в перекладах зазвичай передається як “примирення” (англ. 

reconciliation), по суті має значення “взаємна ṣulḥa”. Ṣulḥa, чиєю метою є уникнути 

цілого ланцюжка взаємних відплат між ворогуючими кланами, як правило, 
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 Стаття ‘Fi’a ṯāliṯa bi-miṣr.. qulūbuhum fī as-sujūn wa ‘uyūnuhum ‘alā al-muṣālaḥa’ (“Третій клас 

у Єгипті: їхні серця в тюрмах, а їхні очі – на примиренні”), арабська версія газети 

HuffingtonPost, 28.11.2016 –

http://www.huffpostarabi.com/2016/11/28/story_n_13278628.html[останнє звернення 29.11.2016]. 

http://www.huffpostarabi.com/2016/11/28/story_n_13278628.html
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шляхом сплати родичами кривдника обумовленої суми матеріального 

відшкодування (diya) за кров жертви, становить замінник QIṢĀS. Отже, 

перенесення згодом фокусу уваги на muṣālaḥa оприявнює суть політики масових 

арештів у період після перевороту: влада фактично створювала собі розмінний 

запас для наступних торгів, визнавши тим самим, що справді народнийQIṢĀS, яким 

погрожували свого часу революціонери, таки становить серйозний виклик для 

влади, що найкраще підтверджує висновки, зроблені раніше (див. Розділ 5).  

Гаряча суспільна дискусія “за” та “проти”muṣālaḥa відбиває дилему, яка 

постала внаслідок конфлікту між двома потужними імперативами – необхідністю 

полегшити подальші страждання (mu‘ānā) в’язнів і вимогою виконати потужний 

культурний імператив QIṢĀṢ. У наступному прикладі мовець аргументує на 

користь першого варіанта, виходячи з нездійсненності другого: 

ṭālamā laysat ladayka ru’ya li-istirdād ḥaqq aš-šuhadā’ wa lā li-ẖurūj al-mu‘taqalīn fa-

laysa min ḥaqqik an ta‘tariḍ ‘alā ayy mubādara yakūn fīhā ḥall li-ẖurūj al-mu‘taqalīn 

mabda’iyyan
797

 

Поки [ти] не маєш уявлення щодо повернення права мучеників (йдеться про 

відплату за кров загиблих. – О.Б.) та щодо того, як вийти (букв. щодо виходу) 

заарештованим, [ти] не маєш права заперечувати проти жодної ініціативи, яка 

містить вирішення щодо звільнення (букв. виходу) заарештованих у принципі.  

Наведений приклад свідчить про те, що саме відплаті віддається перевага 

(ця ідея міститься в пресупозиції), але й тактика влади в цьому питанні, попри її 

позірну брутальність, є цілком реалістичною і такою, що може бути вписана у 

санкціоновану культурою схему. 

                                                 
797

Там само у статті наводиться пост у мережі Facebook, який містить нібито сильний аргумент 

на користь muṣālaḥa (“примирення”); також варта уваги назва відповідного розділу статті – 

Muṣālaḥa muqābil al-Ḥurriya (“Примирення в обмін на свободу”), у якій примирення 

протиставляється ціннісному поняттю свобода, до того ж одному з елементів ключового гасла 

Січневої революції, тобто імпліцитно подається як щось негативне – вимушена поступка, 

моральна жертва або, як мінімум, рішення за принципом найменшого зла.  
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З приходом до влади Абд-аль-Фаттаха ас-Сісі революційні конотації, 

пов’язані з QIṢĀṢ, починають розмиватися в офіційному дискурсі шляхом підміни 

референтів. Тепер мучениками (šuhadā’) називають в основному 

військовослужбовців, загиблих під час війни з ісламістськими повстанцями на 

Сінаї, та жертви терористичних актів у Каїрі, і це їхня кров зараз благає про 

QIṢĀṢ
798

 в офіційних ЗМІ. Натомість QIṢĀṢ стає центральною темою
799

 в публічних 

повідомленнях різних підпільних збройних угруповань, які беруть на себе 

відповідальність за спорадичні терористичні акти проти державних посадовців; 

одна з таких груп навіть назвала себе Ḥarakat al-Qiṣāṣ (“Рух за відплату”)
800

. 

Офіційні ЗМІ також експлуатують той самий концепт і навіть стиль, який раніше 

був притаманний революційному дискурсу, у своєму вербальному наступі на 

бойовиків, пор. заголовок у газеті: ahālī al-maḥmūdiya yuṭālibūna bi-l-QIṢĀṢmin 

ḥarakat ḥasm al-irhābiya
801

(“мешканці Махмудії вимагають відплати проти 

терористичного “Руху рішучості”). Отже, концепт QIṢĀS у межах цієї полеміки 

перетворився на сутнісно оспорюване поняття, коли проурядова сторона зображує 

як тероризм (irhāb) те, що бойовики подають як акти відплати. Активісти, зі свого 

боку, і надалі описують урядові репресії як прояви ẒULM. Ця війна смислів 

живиться саме тими потужними культурними приписами, що лежать в основі 

концепту QIṢĀS, він стає предметом суперечки саме тому, що становить спільну й 

безумовну цінність для обох сторін. 

Звичайно, протягом усього трирічного періоду панування в публічній 

дискусії революційного наративу, завжди існував і контрнаратив, створюваний 

                                                 
798

 Докладніше про це див. §5.10.  
799

Див. Ryan, Bernard 2003 щодо визначення категорії теми. 
800

 Див. повідомлення про закриття єгипетською владою вебресурсів Ḥarkatal-Qiṣāṣ (букв.“Руху 

відплати”) в статті Ḍabṭ AdminṢafḥatḤarakatal-Qiṣāṣ li-Da ‘watihili-Inšā’ ḤarakātMusallaḥali-

Muwājahatal-Quwwāt,газета al-Yawmas-Sābi‘, 10.02.2015 – https://goo.gl/QmcfWX [останнє 

звернення 24.04.2018]. 
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 Назва статті, портал Ṣadā al-Balad, 8.10.2016 – http://www.elbalad.news/2436635[останнє 

звернення 24.04.2018]. 

https://goo.gl/QmcfWX
http://www.elbalad.news/2436635
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поплічниками старого режиму, яких революціонери називали FULŪL
802

. Хоча 

аналіз цього контрнаративу лежить поза межами нашої розвідки, маємо відомості, 

що, як це часто трапляється в контексті полемічних політичних дискурсів, у цьому 

протилежному наративі використовується стратегія мовної гри та каламбури, мета 

яких конструювання метакультурного коментаря щодо ключових ціннісних 

концептів, які лежать в основі цільового наративу. Одним таким типовим 

випадком є використання слова ẖarāyib (“руїни”), побудованого на основі 

силабічної структури лексеми yanāyir (“січень”)
803

, що вживається як загальне 

коротке позначення Січневої революції (ṯawratyanāyir) 2011 року. Наскільки нам 

відомо, ця знущальна риторика не потрапила до офіційного медійного дискурсу, 

однак у період після перевороту вона, безумовно, значно посилила свої позиції в 

розмовних формах публічної дискусії
804

. На більш формальному рівні, подібно до 

ситуації в Україні після революції 2004 року, в експертному середовищі тривала і 

продовжує тривати нині дискусія з приводу того, чи були події 25 січня справді 

революцією. Зауважимо, що ті, хто заперечує застосовність цього терміна до 

розгляданих подій, пропонують такі замінники, як повстання (tamarrud) чи навіть 

переворот (inqilāb). У той період, коли революційний наратив домінував, голоси 

тих, хто заперечував проти застосування згаданого терміна, ставали слабкішими 

або ж їх примушували притихнути, проте напередодні перевороту 2013 р. вони 

зазвучали значно впевненіше. Сьогодні, за словами місцевих спостерігачів, 

уживання слова t̠awra (“революція”) на позначення подій 25 січня обережно 

уникають навіть більшість із тих, хто ідентифікував себе з Революцією, і воно 

заміщається альтернативними позначеннями, часто просто використовується 

описовий вираз aḥdāṯyanā’ir (“події січня”). Народне повстання в червні 2013 

року, яке призвело до повалення президента М. Мурсі, також намагалися 

                                                 
802

 Див. §4.6.1. 
803

 Це по суті контамінація або незакінчений каламбур, про цей та інший типи трансформацій із 

застосуванням стратегії мовної гри див. Lennon 2011: 82. 
804

 Ми вдячні нашим єгипетським інформантам за те, що вони звернули нашу увагу на це явище.  
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представити як ще одну єгипетську революцію або ж завершення тієї революції, 

яка почалася 25 січня. Ті, хто залишився на боці президента Мурсі, почали відразу 

називати цю подію inqilāb (“переворот”), що також сприяло розхитуванню 

концептуального пакту
805

, який склався між різними верствами єгипетського 

суспільства у 2011 році під час перших протестів на площі Тахрір та внаслідок 

падіння режиму Мубарака щодо того, якою має бути революція в сучасному 

єгипетському контексті.  

Іншу тему, яка була завжди актуальною та не втратила своєї салієнтності в 

післяреволюційному дискурсі непокори, позначає словосполучення dawlat aẓ-

ẒULM (“Держава несправедливості”). На початку масових протестів на підтримку 

М. Мурсі після перевороту 2013 р. протестувальники навіть вигадали новий вигук, 

спрямований проти Держави несправедливості: ‘umru ẓ-ẓulm mā ’awwam dawla 

(розм. єгип., “ніколи ẒULM не створив державу”)
806

. На відміну від революційного 

наративу, у якому революція зображувалася як боротьба T ̱UWĀR (революціонерів) 

проти FULŪL (посіпак старого режиму), тепер сама Держава несправедливості 

стала їхнім потужним антагоністом, і революціонери більше не були 

тріумфальними переможцями, а стали жертвамиẒULM. Їхня неактивна роль (а на 

прагматичному рівні також непряме запрошення адресата виявити до них 

співчуття) відбита у використанні таких позначень, як abnā’ aṯ-ṯawra (“сини 

революції”) замість ṯuwār, пор.: 

wa ‘indamā ataḥaddaṯ ‘an dawlat aẓ-ẓulm fī al-maqāl al-awwal yalīh ‘adad min al-

maqālāt taḥt ‘unwān dawlat aẓ-ẓulm wa awwal man ataḥaddaṯ ‘anhum hum abnā’ aṯ-

ṯawra al-miṣriyya rufaqā’ an-niḍāl allaḏīna yata‘arraḍūna li-ẓ-ẓulm li-annahum arādū an 

yataḥaddū al-fasād wa al-istibdād allatī ta‘īšūh miṣr ‘alā madār as-sanawāt al-aẖīra jā’ū li-
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Про поняття концептуального пакту (conceptual pact)див. Clark, Bangerter 2004: 39.  
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 Новинне повідомлення Mutaẓāhirūnal-Qanṭarabi-Ismā‘iliyyayahtafūn: Umraẓ-Ẓulmmā 

QawwamDawla, портал NāfiḏatMiṣr, 10.03.2014 – 

http://old.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=43297 [останнє звернення 24.04.2018].  

http://old.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=43297
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yarfa‘ū aẓ-ẓulm fa-ẓulimū wa hum akṯar an-nās al-ān allaḏīna yata‘arraḍūna li-ẓ-ẓulm 

dāẖil as-sujūn al-miṣriyya
807

 

І коли я говорю про Державу несправедливості в першій статті, [за якою] слідує 

ціла низка статей під заголовком “Держава несправедливості”, то перший , про кого 

я говорю, це – сини єгипетської революції, товариші по боротьбі, які наражаються 

на ẒULM, адже вони хотіли кинути виклик корупції та деспотизму, які Єгипет 

переживає протягом останніх років, [вони] прийшли, щоб усунути (букв. “підняти”) 

ẒULM, і їх було скривджено (форма пасиву дієслова, однокорінного з ẓulm. – О.Б.), і 

вони [є зараз] тими, хто найбільше наражається на ẒULM у єгипетських в’язницях.  

Застосовано стандартні метафори уособлення, які зображують Державу 

несправедливості як монолітну сутність, часто як хижу тварину, наприклад tajdīd 

ḥabs as-salāmūnī yu’akkid anna dawlat aẓ-ẓulm lam tašba‘ min laḥm abnā’ miṣr ba‘d 

(“продовжений [строк] ув’язнення Саламуні доводить, що Держава 

несправедливості все ще не наситилася плоттю синів Єгипту”). Повернення теми 

Держави несправедливості відновило нескінченні дискусії про роль релігії як 

джерела легітимності:  

wa ġadan sa-takūn nihāyat al-inqilāb wa taqayyud al-ḥurriyāt wa aẓ-ẓulm li-anna dawlat 

aẓ-zulm sa-tazūl ḥattā wa law kānat muslima wa dawlat al-‘adl sa-tabqā ẖālida ḥattā wa 

law kānat kāfira wa li-anna hā’ulā’ al-mujrimīn al-qatala as-saffāhīn laysū miṣriyīn wa lā 

muslimīn fa-dīnuhum wa waṭanuhum as-sulṭa wa al-māl illā anna naṣr
a
 aḷḷāh

i
 qarīb

808
 

І завтра буде кінець перевороту та обмеження свободи і ẒULM, адже Держава 

несправедливості зникне, навіть якщо вона була мусульманською, а Держава 

справедливості залишиться вічною (букв.“безсмертною”), навіть якщо [вона] була б 
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 Muḥammad ‘Awwād. Dawlat aẓ-Ẓulm (“Держава несправедливості”), у січні 2017 року під час 

написання цих рядків стаття раптово зникла із сайту www.mazlom.com (mazlom – це характерна 

арабська транслітерація лексеми maẓlūm“пригнічений, скривджений, жертва ẒULM”), сайт був 

створений спеціально для висвітлювання урядових утисків проти революціонерів), станом на 

24.04.2018 сайт не функціонує, статтю тепер можна знайти лише у кешованому варіанті – 

https://goo.gl/zfXlIR [останнє звернення 24.04.2018]. 
808

 Стаття Bi-QalamLublub: Dawlataẓ-Ẓulmsa-Tazūlḥattā walawKānatMuslima, газета aš-Ša‘b, 

8.05.2016 – https://goo.gl/EP2isD[останнє звернення 24.04.2018]. 
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невірною
809

, оскільки ці злочинці, вбивці, живодери не є ні єгиптянами, ні 

мусульманами, адже їхньою релігією та батьківщиною [є] влада та гроші, однак 

перемога Аллаха [є] близькою.  

Спосіб, у який Держава несправедливості має припинити своє існування, 

тобто “зникнення”, а також “вічний” характер Держави справедливості, яка 

змінить її, цілком вкладається у фрейм РЕВОЛЮЦІЯ як ЧУДО, про який йшлося 

вище
810

. Раптовий характерзвільнення від ẒULM, співмірний з ідеєю швидкості як 

істотної властивості QIṢĀṢ
811

, вказує на наявність спільної культурної презумпції, 

яка поєднує обидва концепти. В уривку також відображене розуміння 

мусульманської держави як такої, якою мають правити мусульмани, і такі 

уявлення, очевидно, є спільними і для правлячої верстви в її прагненні 

легітимізувати свою владу над країною, і для її нескорених опонентів, які мають 

щирі ісламістські переконання.  

На відміну від концепту QIṢĀṢ, тема ẒULM, з огляду на сильні когнітивні 

зв’язки, які існують між концептами ẒULM і ВЛАДА, гірше піддається або взагалі не 

піддається адаптації в контексті відновленого авторитарного дискурсу влади. Під 

час пошуку на Google Trends було з’ясовано, що піки використання 

словосполучення dawlat aẓ-zulm (Держава несправедливості) припадають на 

вересень 2013 року, що збігається в часі з насильницьким розгоном через декілька 

тижнів масового протесту на підтримку поваленого президента М. Мурсі на площі 

Рабіа аль-Адавія, а також – на листопад 2014 року, тобто за декілька днів після 

іншого насильницького придушення студентських протестів у середині жовтня 

2014 року
812

. 30 листопада 2016 року пошук у Google на словосполучення dawlat 
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 Тут поняття невірної (тобто неісламської) держави, яке очевидно використовується в 

контрфактивному контексті, або з риторичною метою, або як вимушена поступка ідеї 
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 Див. §2.1. 
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 Див. графік Google Trends за покликанням – https://goo.gl/xTQWFT[останнє звернення 
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aẓ-ẓulm дав близько 149 тис. результатів лише за минулий рік, що свідчить про 

високу салієнтність цієї теми в публічній дискусії. У пошуковику Google ця фраза 

переважно виступає як частина словосполучення-звертання yā dawlat aẓ-ẓulm 

(“Державо несправедливості”) та фрази, яка зазнала фразеологізації в 

революційному дискурсі, dawlat aẓ-ẓulm sā‘a, dawlat al-ḥaqqilā qiyām as-sā‘a 

(“Держава несправедливості [то на] годину – Держава справедливості [існуватиме] 

до настання години [тобтогодини кінця світу, початку Страшного суду. – 

О.Б.]”)
813

. Якщо перша формула зазвичай використовується для уведення 

емоційно забарвлених інвектив, звинувачень, скарг і погроз, адресованих уряду 

під проводом військових після повалення М. Мурсі, то остання вживається для 

підбадьорювання товаришів революціонерів
814

. У 2013 році після перевороту 

інвективи, адресовані Державі несправедливості, навіть стали предметом 

популярних віршів, таких як касида
815

, написана Махмудом ас-Саббагом
816

 під 

назвою Yā dawlat aẓ-ẓulm, isma‘ī (“o, Державо несправедливості, послухай”):  

yā dawlat aẓ-ẓulm, isma‘ī āna al-awān li-tadma‘ī (…) aṭ-ṭifl
u
 māta bi-ẖanqa wa aš-šayẖ

u
 

māta bi-midfa‘ (…) al-‘adl
u
 kunti makānahu wa aẓ-ẓulm

u
 fīki a tafza‘ī?

817
 

O, Державо несправедливості, послухай, прийшов час тобі плакати (…) дитина 

померла від удушення, і старий помер від [вогню] гармати (…) ти замінила 

справедливість (букв. “справедливість, на місці якої ти була”) і ẒULM у тобі, чи [ти] 

боїшся?  

                                                                                                                                                                        

24.04.2018]; репортаж про придушення протестів див. на Video 3.  
813

Слово sā‘a (година) у першій частині фрази вжито в невизначеній формі, у другій – у 

визначеній, що є однією з номінацій, яка вживається в ісламських текстах на позначення 

моменту кінця світу й початку Страшного суду. 
814

 Детально про значення цієї фрази в революційному дискурсі див. §3.7.2.  
815

qaṣīda – класичний жанр арабської поезії, див. Gruendler 2008. 
816

 Повне ім’я Maḥmūd ibn Ibrāhīm aṣ-Ṣabbāġ, цього автора описують як молодого проповідника і 

шейха (ad-dā‘iya aš-šābb šayẖ) див. обговорення за темою Qālū at-TamarrudwaQīlaat-Tajarrud: 

Maḥmūd bn
u
 Ibrāhīm aṣ-Ṣabbāġ на форумі 30.06.2013 – 

http://www.forsanhaq.com/showthread.php?t=367238 [останнє звернення 24.04.2018]. 
817

 Повний текст касиди див. там само; вірш був розміщений в Інтернеті 21.08.2013 р., через 

декілька днів після насильницького розгону протестів на підтриму М. Мурсі на площі Рабіа.  

http://www.forsanhaq.com/showthread.php?t=367238
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Під популярним хештегом “Мурсі все ще президент”
818

 і надалі 

просувається ідея про те, що М. Мурсі повернеться, щоб покінчити з Державою 

несправедливості. Ця тема дещо нагадує міф про месію, причому таке враження 

посилюється завдяки включенню в тексти релігійних елементів, які відсилають до 

коранічної історії про дивовижне спасіння Йони
819

, див.: 

yā aḷḷāh man ḥafiẓta yūnus fī baṭn al-ḥūt, yā aḷḷāh iḥfiẓ ‘abdaka muḥammad mursī mi aydī 

aẓ-ẓālimīn quḍāt al-‘askar
820

 

o Аллах, [ти] хто зберіг Юнуса (Йону. – О.Б.) у череві кита, о Аллах, збережи свого 

раба Мухаммада Мурсі від рук несправедливих (гнобителів) суддів військових  

Ось ще один типовий фрагмент, у якому обговорюється доля Мурсі, його 

авторство приписується активістам, які захищають права ув’язнених: 

wa qālat sārra muḥammad: wa law ijtama‘ū ‘alā an yuḍirrūka lan yuḍirrūka illā bi-šay’
in

 

qad katabahu aḷḷāh ‘alayk, liannahu ‘aṣruhu kān ‘aṣr al-ḥurriyāt.. lam yaqṣif qalam
an

 wa 

lam yaḥbis ṣuḥufiy
an

 wa qālat asmā’ bi-‘awdatika tantahī dawlat aẓ-ẓulm wa yantahī al-

inqilāb al-ġāšim az-za‘īm murī ra’īsī wa aftaẖir li-l-aḥrār faqaṭ
821

 

І Сарра Мухаммад сказала: і якщо [вони] дійшли згоди [у тому], щоб завдати тобі 

шкоди, [вони] не завдадуть тобі шкоди, якщо тільки не чимось, що Аллах приписав 

тобі, адже його час (імовірно, мається на увазі період правління президента 

М. Мурсі. – О.Б.) був часом свобод... [він] не зламав [жодного] пера і не ув’язнив 

[жодного] журналіста і Асма сказала: з твоїм поверненням Держава 

несправедливості закінчиться і пригноблювальний переворот закінчиться, лідер 

Мурсі – [це] мій президент, і я пишаюсь лише вільними [людьми].  

                                                 
818

 цей хештег ;(”Mursī lissa ar-rayis розм. єгип. ар. – “Мурсі поки що президент) مرسي_لسه_الريس# 

активно використовувався принаймні до середини 2016 року; про семантику конструкцій з 

прислівником lissa див. Eisele 1990: 194 – 195. 
819

 Історія про ув’язнення Йони в череві риби та його чудесне спасіння [Коран 37:139 –148].  
820

 Текст оформлений в жанрі молитви – див. статтю al-Iskandarānī, Ḥ, #Mursī Lissaas-Rayis 

 ,waNušaṭā’: bi-‘AwdatikaTantahī Dawlataẓ-Ẓulm, Bawwābatal-Ḥurriyawaal-‘Adāla [#مرسي_لسه_الريس]

19.06.2016 –http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=97163[останнє звернення 

24.04.2018] 
821

Ibid.  

http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=97163
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Варто відзначити, що тут М. Мурсі хвалять передусім за те, чого він не 

робив, а не за те, що він справді зробив, тобто, зрештою, за те, що він не був 

тираном (Ẓālim, Ṭāġiya), а це знову ж таки відсилає до концепту ẒULM як ключової 

теми революції. Влада божественного приречення в дискурсі непокори, який 

з’явився після перевороту, протиставляється світській владі, а релігійний міф 

виступає як контрнаратив щодо офіційного дискурсу репресивного режиму. Отже, 

післяреволюційний дискурс непокори продовжує знаходити джерела натхнення та 

сили в тих самих консервативних релігійних цінностях, які вже обговорювано в 

Розділах 3 – 5 вище. Як свідчать процитовані вище фрагменти, релігійні теми в 

контексті очевидного відступу (якщо не повної поразки) революції в основному 

згадуються для підсилення обіцянок або загроз, тобто по суті в контрфактивному 

контексті
822

, що означає, що в ролі дискурсивних засобів посилення позицій 

слабкої сторони (discursive empowerment) вони вже є не такими ефективними, 

якими були вимогиQIṢĀṢ (відплати) на піку революції (див. Розділ 4)
823

. 

Трансформація революційного дискурсу відбувалася не лише на 

дискурсивному рівні, значний вплив на неї справила також глибинна зміна 

владних відносин. Вона йшла слідом за ходом та логікою політичної боротьби, 

адже як владна еліта, серед якої домінували військові, так і “революціонери” мали 

на меті обмежити ресурси та джерела легітимності одні одних. Трансформація, яка 

вплинула на склад протагоністів революції, що описувалася місцевими 

спостерігачами як “великий секулярно-ісламістський розкол”
824

, відбулася не в 

дискурсі. Насправді вона вже потім знайшла відображення в дискурсі, коли 

з’явилися замість єдиного революційного наративу кілька альтернативних голосів 

та наративів. Широко окреслена група T ̱UWĀR (“революціонери”) розпалася, і 

тільки сили, пов’язані з Братами-мусульманами, та деякі ліві групи, зокрема “Рух 
                                                 
822

Див. Barker 2006, Everett 2013:255 – 258. 
823

Щодо поняття discursive empowerment (дискурсивного посилення/наділення владою) див. 

Sandhu 2016: 118. 
824

 Про “секулярно-ісламістський розкол” див. також §2.4. 



348 

 

шостого квітня”, і надалі продовжували виявляти активну непокору. Відсутність 

злагоди між тими, хто ідентифікував себе з революцією, також призвела до браку 

узгодженості щодо обсягу референції та значення концепту FULŪL, який впродовж 

понад трьох років виступав як ключовий вирізняльний маркер революційного 

дискурсу. За словами місцевих спостерігачів, цей концепт практично вийшов з 

ужитку
825

. Домінування в політичному дискурсі узгодженого та простого 

революційного наративу відбивало існування широкого національного 

консенсусу, який виник на початку 2011 року після повалення Х. Мубарака. 

Зникнення цього наративу і занепад революційного дискурсу в ЗМІ засвідчили 

кінець існування консенсусу, відновлення ліній протистояння всередині 

суспільства, переозначення ролі, а згодом і модусу діяльності провідних 

суспільно-політичних інститутів, які були провідниками цього дискурсу. Зокрема 

йдеться про організацію Братів-мусульман та ліворадикальні групи, які зазнали 

переслідувань після повалення режиму президента Мурсі і були підірвані 

організаційно, радикалізувалися й пішли в підпілля
826

. Нова політична реальність 

більше не вкладалася у спрощену схему НАРОД vs. РЕЖИМ, яка лежала в основі 

революційного наративу.  

У той час як революціонери страждали від розколу у своїх рядах, 

сформований після перевороту і очолюваний військовими уряд набув легітимності 

завдяки поєднанню зусиль з учасниками народних протестів проти М. Мурсі і, 

відповідно, почав діяти рішучіше. Ті революціонери, які і після перевороту 

продовжували виявляти непокору, намагалися зберегти ті скорочені ресурси, які в 

них ще залишилися, зокрема й дискурсивного характеру, та мобілізували своїх 

прихильників. При цьому вони активно застосовували тактику вуличних 

протестів, що довела свою ефективність під час Січневої революції. Яскравим 

прикладом цього став табір протестувальників на площі Рабіа. Новий дискурс 

                                                 
825

 Детальне обговорення цього та інших протагоністів революційного наративу див. у Розділі 4.  
826

 Див. al-Hudaybī 2015. 
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непокори почав ще ширше застосовувати релігійну риторику та дедалі частіше 

звертатися також до інших джерел, зокрема до потужного арабського дискурсу 

опору (muqāwama), створеного арабськими націоналістичними та лівими рухами й 

загартованого упродовж десятиліть конфронтації з Ізраїлем та Заходом. 

Єгипетські Брати-мусульмани не були першим ісламістським рухом, 

представники якого скористалися цим потужним дискурсивним ресурсом. Адже й 

інші регіональні ісламістські групи, такі як палестинський Хамас і ліванська 

Хізбулла, вже давно пристосували до своїх потреб цей світський у своїй основі 

дискурсу опору.  

Як і будь-який інший добре розвинений різновид політичного дискурсу, 

дискурс арабського опору (muqāwama) характеризується наявністю цілої низки 

концептів та детально розроблених наративів, що відбивають історію ідеологічних 

впливів та рефлексивної участі в турбулентних політичних подіях. Відзначимо, що 

подібно до єгипетського революційного дискурсу, в основі цього дискурсу опору 

можна простежити базову наративну структуру, чия фреймово-семантична 

композиція є досить простою: її можна описати як боротьбу проти нездоланної 

сили. Хоча цей дискурс опору і справляє враження сучасного, проте він є доволі 

специфічним у культурному плані і глибокого вкоріненим у культурні презумпції, 

подібно до вже розглянутих нами раніше релігійних дискурсів. Ретельний аналіз 

цього дискурсу виходить далеко поза межі та цілі цього дослідження, тому 

обмежимося в подальшому аналізом лише одного, однак найважливішого 

концепту в усьому дискурсі опору – ṢUMŪD (стійкість)
827

. Концепт стосується того, 

що можна описати як ключову моральну і фізичну властивість або внутрішній 

ресурс, що допомагає вояку, який опинився в скрутному становищі під час бою, 

протистояти нападникам, які є сильнішими за нього. Невипадково, що саме цей 

концепт, який не застосовувався на піку розвитку революційного дискурсу, коли 

                                                 
827

Наведеиий український еквівалент умовний, вся наступна частина розділу буде присвячена 

аналізу комплексної семантики цього концепту.  
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Революція ніби перемагала, став у пригоді нескореним єгипетським 

революціонерам, коли вони знову зіткнулися із переважною силою авторитарного 

режиму.  

 

6.8 ṢUMŪD як резервна дискурсивна стратегія революціонерів 

 

Хоча ṢUMŪD і вже став загальним місцем політичного дискурсу в усьому 

арабському світі, для арабської політичної свідомості цей концепт продовжує 

асоціюватися з одним місцем – Палестиною
828

, місцем народження ідеології та 

дискурсу, центральним поняттям якого є MUQĀWAMA (опір). Після того, як базовий 

наратив Січневої революції втратив свій вплив, у тих, хто й далі продовжував 

бачити в собі протагоністів революційного епосу, виникла потреба в новому 

наративі непокори, який би зміг підняти мораль та мобілізувати все ще лояльних 

прихильників перед обличчям переважної і часом дуже жорстокої сили. Виникла 

потреба поповнити поріділі ряди революціонерів та відновити їхні символічні 

ресурси.  

Новий наратив непокори, як вже було продемонстровано раніше, був 

глибоко вкоріненим в ісламську традицію, при цьому він також потребував 

додаткових дискурсивних засобів. Докорінна зміна політичного контексту 

вимагала нового осмислення причин та мотивів політичної боротьби та 

вироблення зрозумілої для учасників стратегії опору. Отже, невипадково, що саме 

дискурс MUQĀWAMA (опору), що домінував упродовж десятиліть в арабській 

політиці, став ресурсною базою для украй необхідного символічного 

підкріплення. А з усіх складників цього дискурсу Опору новому соціополітичному 

контексту, що виник внаслідок перевороту, найбільш відповідав концепт ṢUMŪD. 

Адже ключова відмінність нового контексту порівняно з дикурсом переможної 

революції, який домінував раніше, полягала в необхідності мотивувати учасників 

                                                 
828

 Деякі текстові ілюстрації див. у §6.10.6 нижче. 
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протестів на тривалий опір переважній силі за відсутності сподівань на близьку 

перемогу. Саме такій соціопрагматичній меті й відповідав концепт ṢUMŪD. На його 

основі у проекції на тогочасну єгипетську дійсність було сформовано новий 

дискурс спротиву qiwā al-inqlāb (“силам перевороту”), який дозволяв 

структурувати щоденну реальність тривалого вуличного протесту та надавав 

нових сил його учасникам.  

Як під час самих протестів на площі Рабіа, так і після їх жорсткого 

придушення, ці події перетворилися на ключовий символ чинення опору 

перевороту, а концепт ṢUMŪD при цьому дав ключ до перетворення цього 

драматичного досвіду в політичний капітал, став джерелом натхнення та 

моральної підтримки протестувальників. Події на площі Рабіа спричинили появу 

як привабливого візуального образу, так і вербальні слогани руху проти 

перевороту. Ось декілька прикладів гасел, що використовувалися на мітингах у 

2014 році: rābi‘a ramz aṣ-ṣumūd ‘āšū rigāla wa mātū usūd (розм. єгип. ар., “Рабіа – 

це символ ṢUMŪD, [вони] жили як чоловіки, а вмерли як леви”)
829

. Прихильники 

Братів-мусульман у вигнанні навіть створили оперету під назвою Rābi‘a aṣ-ṢUMŪD 

(“Рабіа ṢUMŪD”), прем’єра якої відбулася в Стамбулі на третю річницю Січневої 

революції, яку передавали по соціальних мережах
830

.  

Концепт ṢUMŪD зустрічається в колокації з лексемою aṯ-ṯuwār 

(“революціонери”, означ. форма) або ṯuwār (“революціонери”неознач. форма), 

після якої у позиції неузгодженого означення, як правило, стоїть топонім, 

                                                 
829

 Новинне повідомлення Mutaẓāhirūnal-Qanṭarabi-Ismā‘iliyyayahtafūn: Umraẓ-Ẓulmmā 

QawwamDawla, портал NāfiḏatMiṣr, 10.03.2014 – 

http://old.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=43297 [останнє звернення 24.04.2018]; у 

повідомленні можна знайти довгий перелік гасел, що їх вигукували демонстранти. 
830

Див. повідомлення про виставу Šāhid: Tadāwul Obret Rābi‘at aṣ-Ṣumūd fī Ḏikrā Maḏbaḥat 

Rābi‘a, портал Bawwābatal-Ḥurriyawaal-‘Adāla, 14.08.2016 – http://www.fj-

p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=99990 [останнє звернення 24.04.2018]; насправді ця 

“оперета” – це такий собі гала-концерт, під час якого декілька артистів співають по черзі 

арабською, турецькою, іспанською, англійською, малайською та індонезійською мовами, 

повторюючи у приспіві фразу rāba‘ aṣ-sumūd (розм. єгип. вимова), див. Video 2.  

http://old.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=43297
http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=99990
http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=99990
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наприклад ġarb al-iskandariya (“Західної Александрії”)
831

. Далі йде 

словосполучення ṣumūd aš-šabāb (“ṢUMŪD молоді”означ. форма)
832

 і ṣumūd šabāb 

(“ṢUMŪD молоді”неознач. форма)у поєднанні з топонімом або іншим атрибутом у 

родовому відмінку
833

. Цікаво відзначити, що частотність колокацій з фразою abnā’ 

aṯ-ṯawra (“сини революції”) і abnā’ aš-ša‘b (“сини [єгипетського] народу”) 

незначна – 2 і 3 випадки відповідно
834

. 

Концепт ṢUMŪD також став асоціюватися з особою колишнього президента 

М. Мурсі, який зазнав ув’язнення та несправедливому суду, адже властивість, 

описувана цим концептом, подавалася як вирізняльна характеристика цього діяча. 

Спрямовані проти перевороту плакати вихваляли президента М. Мурсі за ніби 

виявлений їм ṢUMŪD: aš-ša'b yuḥayyīṣumūd ar-ra'īs(“народ вітає ṢUMŪD 

президента”). Один з характерних газетних заголовків того періоду був 

сформульований так: raġm al qubḍān as-sīsī yā’is amām ṣumūd ar-ra’īs mursī
835

 

(“незважаючи на [тюремні] грати, Сісі у відчаї перед [обличчям] ṢUMŪD 

президента Мурсі”). Інша назва статті, яка приписується досвідченому 

опозиціонеру Айману Нуру
836

, звучить так: anā aẖjal amām ṣumūd ar-ra’īs mursī 

                                                 
831

 Пошук у системі Google для версії фрази з означеною формою дав 35,3 тис. результатів, 

натомість для версії з неозначеною формою – 5,9 тис. результатів станом на 4.12.2016 р., хоча 

ми, як і раніше, й обмежили наш пошук єгипетським сегментом Інтернету, темою багатьох 

текстів виявилася Сирія.  
832

 Про ŠABĀB [aṯ-ṯawra] (“[революційна] молодь”) як про одного з протагоністів революційного 

наративу див. §4.5.1. 
833

 14, 4 тис. результатів у пошуку на Google для версії з означ. формою станом на 4.12.2016 р. і 

7,88 тис. – для версії з неознач. формою. 
834

 Див. обговорення словосполучення abnā’ aṯ-ṯawra (“сини революції”) як замінника для 

лексеми ṯuwār (“революціонери”) у постреволюційному дискурсі в §6.1 вище, де abnā’aṯ-ṯawra 

застосовується в контексті, який представляє революціонерів як жертв, відбиваючи у такий 

спосіб їхній неактивний статус на відміну від кореферентної лексеми ṯuwār (“революціонери”). 
835

 Назва статті, портал Bawwābatal-Ḥurriyawaal-‘Adāla, 15.11.2016 – http://www.fj-

p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=104801[останнє звернення 24.04.2018]. 
836

 Ayman Nūr, голова партії al-Ġad (“завтра” у сенсі “майбутнє”), який виступив опонентом Х. 

Мубарака на президентських виборах у 2005 році і якого влада пізніше відправила до в’язниці.  

http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=104801
http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=104801
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(“Мені соромно перед [обличчям] ṢUMŪD президента Мурсі”)
837

. У 

нижченаведеному фрагменті тема ṢUMŪD М. Мурсі розроблена детальніше: 

inna ṣumūd hāḏā ar-ra’īs amām kull hāḏihi al-miḥān wa al-musāwamāt wa at-taḥqīqāt 

min qimmat al-haram ẖayṯ kān ra’īs
an

 ya’mur wa yanhā fī kull ṣaġīr wa kabīr fī dawla ilā 

insān lā yamlik min amr nafsihi wa ġayrihi šay’
an

! ayy qahr wa ẓulm yaš‘ar bihi hāḏā ar-

rajul?
838

 

ṢUMŪD цього президента перед [обличчям] усіх цих випробувань, торгів та 

допитів – з верхівки ієрархії, адже він був президентом, який наказував та 

забороняв (ідіоматичний вираз із значенням “мати повну владу”. – О. Б.) у 

маленьких і великих [речах] у державі – до людини, [яка] не має нічого з власних 

справ або [справ] інших (ще одна ідіома із значенням“такий, що не 

розпоряджається собою”. – О. Б.)! Яке пригноблення та ẒULM відчуває цей 

чоловік?  

У колокації з іменем Мурсі виявляється важливий аспект, що є не таким 

очевидним в інших контекстах. Йдеться про глибинний зв'язок, який існує між 

концептом ṢUMŪD і доменом ВЛАДА. ṢUMŪD є джерелом влади для тих, хто 

перебуває у слабкій позиції. ṢUMŪD зображується як сила,
839

 що дорівнює силі 

ẒULM
840

: 

                                                 
837

 Стаття Ayman Nūr: Aš‘arbi-l-H̱ajalamāmṢumūdar-Ra’īsMursī, портал Bawwābatal-Ḥurriyawaal-

‘Adāla, 21.09.2016 –http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=101911[останнє 

звернення 24.04.2018]. 
838

 Стаття Ṣamadī, R. Al-Umma al-Islāmiya Tuḥayyi Ṣumūd ar-Ra’īs Mursī (“Ісламська умма вітає 

ṢUMŪD президента Мурсі”), NāfiḏatMiṣr, без дати –

http://old.egyptwindow.net/ar_print.aspx?print_ID=36558[останнє звернення 24.04.2018]. 
839

Тут використовуємо термін сила в металінгвістичному значенні, як у Talmy 1968, у термінах 

Талмі, ṢUMŪD витлумачується як сила, достатня, щоб протистояти тенденції, яку проявляє ẒULM, 

або, висловлюючись у побутових термінах, ṢUMŪD є те, що здатне зупинити ẒULM. 
840

 Відсутність сталих колокацій з лексемою abnā (“сини” або “революції”, або “єгипетського 

народу”), що ми вже відзначали в §6.7 вище, є ще одним свідченням такого зв’язку. Це можна 

пояснити схильністю концепту ṢUMŪD поєднуватися з лексемами на позначення 

активних/сильних суб’єктів, у той час як лексема із значенням “сини”(приклад метафори 

спорідненості) частіше застосовуються щодо протагоністів революційного наративу, коли 

метою мовця є представляти їх як жертв, і таким чином викликати співчуття у адресата, див. 

http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=101911
http://old.egyptwindow.net/ar_print.aspx?print_ID=36558
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rābi‘a ta‘nī aṯ-ṯabāt wa aṣ-ṣumūd ṯabāt ahl al-ḥaqq ‘alā ḥaqqihim wa ṣumūduhum amām 

aẓ-ẓulm wa aṭ-ṭuġyān hāḏā aṯ-ṯabāt laysa amr
an

 hayyin
an

 wa lā sahl
an

 fa-lā yaṣhū al-insān 

min nawmihi yajid nafsahu ṯābit
an

 ṣāmid
an

 bal hiya minna min aḷḷāh ‘azza wa jallayamunn 

bihā ‘alā man yašā’ min ‘ibādihi faḍl
un

 yu’tīhu aḷḷāh man yašā’ min ẖalqihi
841

. 

Рабіа означає “твердість” і ṢUMŪD, твердість тих, хто має право (букв. “людей 

права”) у їхньому праві і їхній ṢUMŪD перед [обличчям] ẒULM і тиранії, ця твердість 

не є ані легкою річчю, ані простою, і людина не прокидається зі сну, [щоб] знайти 

себе твердим і ṢāMiD (актив. дієприкметник від √𝑠̣ 𝑚𝑑), але [це] є даром Аллаха 

Всемогутнього і Великого, [яким] він обдаровує тих, кого хоче з-посеред своїх слуг 

як милість, [яку] він приносить тим, кому він хоче з-посеред своїх створінь. 

Фрагмент відбиває надзвичайну напругу, яку повинен відчувати релігійний 

розум, коли він стикається з такою ситуацією, коли стільки надії покладається на 

концепт, уналежнений до внутрішніх сил людини, які для релігійного розуму 

становлять виняткову сферу божественних повноважень. Однак, на відміну від 

інших ключових елементів дискурсу непокори, це поняття не ґрунтується ні на 

нормативному, ні на молитовному ісламському дискурсах. Цю дилему було тут 

розв’язано за допомогою інтерпретаційної рамки, характерної для релігійних 

дискурсів, яку можна сформулювати так: ДОБРО – це ДАР БОГА. У межах такої 

інтерпретації людській здатності витримувати зовнішній тиск приписується 

божественна санкція, і божественна влада прикликається їй на підтримку.  

 

6.9 ṢUMŪD як культурно-специфічний концепт
842

 

 

Матеріалом для дослідження послужили численні приклади вживання 

дериватів кореня √𝑠̣ 𝑚𝑑 у різних контекстах, взяті здебільшого з веб-сайту Аль-

                                                                                                                                                                        

приклади у §6.7 із словосполученням abnā’ aṯ-ṯawra (“сини революції”) та abnā’ miṣr (“сини 

Єгипту”), де вони представлені як жертви.  
841

 Стаття Rābi‘aRābi‘a, портал Šabakatal-Marṣadal-Iẖbāriyya, 25.11.2013 – 

http://marsadpress.net/?p=15999 [останнє звернення 24.04.2018]. 
842

 Параграфи 6.9 – 6.11 базуються на Bogomolov 2002a: 41 – 64.  

http://marsadpress.net/?p=15999
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Джазіри і доповнені прикладами з інших арабських ЗМІ
843

. Іменник ṣumūd на 

цьому сайті трапляється в 198 текстах (до п’яти слововживань на кожному з них), 

а інші форми, такі як дієслово ṣamada (як імперфект, так і перфект, а також 

активний дієприкметник ṣāmid), відзначаються набагато меншою частотністю (на 

їхню частку припадає не більше ніж 1/6 від усіх випадків уживання кореня).  

Європейські словники арабської мови наводять схожі списки лексем, 

похідних від кореня √𝑠̣ 𝑚𝑑. Усі вони об’єднані навколо ідей, виражених словами 

“бути стійким, чинити опір, виступати проти чогось/витримувати” (англ. (be) 

steadfast, resist, stand up against smth/hold out). Судячи з еквівалентів, наведениху 

перекладних словниках, концепт ṢUMŪD можна попередньо визначити як 

“позитивну якість, яка очікується від учасника силового протистояння”, 

протилежну до ідеї, яку, наприклад, передають лексеми “відступати”, 

“поступатися”, “здаватися”. Значна частина нашої вибірки узгоджується з цією 

інтерпретацією. Однак ряд контекстів не піддається такій вузькій інтерпретації, 

що свідчить про те, що навіть у на перший погляд простих ситуаціях притаманне 

концепту значення насправді є ширшим і містить культурно специфічну частину, 

яка втрачатиметься під час перекладу. Розглянемо такі два приклади: 

(1) fī ġudūn ḏālika da‘at ṣaḥīfat ar-ra’y al-urduniya ams al-awsāṭ ar-riyāḍiya al-urduniya 

ilā istijāba ‘amaliya fī da‘m ṢUMŪD aš-ša‘b al-filasṭīnī muṭālibat
an

 ar-riyāḍiyīn at-

tabarru‘ bi-d-dam uswat
an

 bi-‘āhil al-urdun ‘abdullah aṯ -ṯānī bni l-ḥusayn mušīr
an

 ilā 

                                                 
843

 Якщо не зазначене інше, то всі приклади, використані в §§6.9 – 6.10, взято з веб-сайту 

телеканалу Aljazeera і їх можна перевірити через пошукову систему за адресою 

www.aljazeera.net; приклади пронумеровано відповідно до їхнього порядкового номера в 

маленькому корпусі; дані було зібрано в 2002 році і деякі з оригінальних текстів могли бути 

вилучені Аль-Джазірою з відкритого доступу або заархівовані; більшість з наведених прикладів 

становлять фрагменти різних ток-шоу та усних інтерв’ю, мова яких характеризується значною 

варіативністю щодо ступеня унормованості; під час огласовки текстів перевага надавалася 

нормативному усному узусу. 

http://www.aljazeera.net/
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anna musāra‘at ar-riyāḍiyīn ilā marākiz at-tabarru‘ bi-d-dam wājib waṭanī la yaqill ša’n
an

 

‘an taḥqīq naṣr ‘arīḍ fī mayādin ar-riyāḍa
844

. 

Тим часом йорданська газета “Ар-Рай” вчора закликала йорданські спортивні кола 

до практичної реакції у [вигляді] підтримки ṢUMŪDпалестинського народу, 

вимагаючи від спортсменів пожертвуватикров за прикладом йорданського 

монарха Абдулли Другого ібн Хусейна, вказавши, що швидке звернення 

спортсменів до центрів здачі [донорської] крові [є] патріотичним обов’язком, не 

менш важливим ніж здобуття широкомасштабної перемоги на спортивних 

майданчиках.  

(2) wa qāl aš-šayẖ sulṭān al-‘udwān ra’īs an-nādī al-fayṣalī a‘raq al-andiya fi-l-urdun inna 

idārat nādiyihi sa-tuẖāṭib nādī al-waḥdāt ṣāḥib awsa‘ ša‘biya li-iqāmat mubārā wuddiya 

bayn fariqay al-fayṣalī wa l-waḥdāt bi-kurat al-qadam yurṣad ray‘uhā li-da‘m ṢUMŪD aš-

ša‘b al-filasṭīnī..
845

 

Шейх Султан аль-Удван, голова клубу “Аль-Файсалі”, найстарішого йорданського 

клубу, сказав, що адміністрація його клубу звернеться до клубу “Аль-Вахдат”, який 

має високу (букв. “найширшу”) популярність, щоб організувати товариський 

футбольний матч між командами “Аль-Файсалі” та “Аль-Вахдат”, прибуток від 

якого буде покладено на рахунок на підтримку ṢUMŪD палестинськог народу.  

Лексикографічний матеріал засвідчує, що розгляданий концепт – у його 

сучасному діапазоні значень – увійшов в обіг не раніше ніж на початку ХХ ст. і не 

пізніше кінця 1930-х - початку 1940-х. Попри те, що концепт ṢUMŪD набув значної 

салієнтності в сучасному арабському політичному дискурсі, згадки про іменник 

ṣumūd у його сучасному значенні й досі відсутні в багатьох арабсько-арабських 

словниках, зокрема й у такому важливому словнику як “Мунджід”
846

, що, 

                                                 
844

 Щоденна газета Al-Bayān (ОAE), 6.10.2000 – 

(http://www.albayan.co.ae/albayan/2000/10/06/ryd/55.htm [останнє звернення 16.09.2015]. 
845

 Там само. 
846

 У словнику al-Munjid немає згадки про форму масдара ṣumūd, і навіть дієслівні форми не 

отримують тлумачення, близького до “триматися, бути стійким” – див. al-Munjid. 

http://www.albayan.co.ae/albayan/2000/10/06/ryd/55.htm
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безумовно, звертає на себе увагу. Словник Ахмаді
847

 містить таку словникову 

статтю для кореня √𝑠̣ 𝑚𝑑: ṣamadahu: yaṣmudu wa ṣamada ilayhi ṣamd
an

: qaṣadahu wa 

intaẓara ġaflatuhu ([неперехідне дієслово першої форми]до нього: [він] націлився 

на нього і чекав [на] його неуважності, тобто підстеріг його. – О.Б.), ṣamadahu bi-

l-‘aṣā: ḍarabahu ([перехідне дієслово першої форми] палицею: [він] ударив його 

[палицею]), wa ’aṣmada ilayhi al-amr
a
: asnadahu ([неперехідне дієслово четвертої 

форми]до нього справу: підтримав його)
848

, wa taṣammada lahu bi-l-‘aṣā: qaṣadahu 

([пята форма дієслова]до нього палицею: [він] націлився [в] нього [палицею]). Такі 

тлумачення переходять з більш ранніх арабських словників до сучасних, і зовсім 

не відбивають сучасне вживання. У словнику Штайнгасса
849

, виданому наприкінці 

ХІХ ст., хоча й наведено лексему ṣamada/yaṣmudu та віддієслівний іменник ṣumūd, 

проте вони потлумачені так: be massive, be free of debt (“бути масивним, бути 

вільним від боргів”
850

). У європейських перекладних словниках ХХ ст. включено 

глоси, які відповідають сучасному вживанню. Зокрема, в Wehr: 1976
851

 міститься 

така словникова стаття для дієслова ṣamad/ṣumūd: to defy, brave, withstand “бути 

непокірним, сміливим, протистояти” (li-, fī wajhih – “проти”), to stand up 

“повставати” (li-, fī wajhih – “проти”), resist, oppose “чинити опір, опиратися” (ilā, 

fi wajhih – “проти”), to hold out “опиратися” (li-, fī wajhih – “проти”); II
852

 – to 

betake, repair, go (to, toward) “відправлятися, ремонтувати, іти (до, у напрямі)”; to 

                                                 
847

 al-Aḥmadī 1986; у нашому перекладі словникової статті ми замінили різні деривати √𝑠̣ 𝑚𝑑  

відповідними граматичними описами.  
848

 Видається, що значення, наведене у цій частині словникової статті, є найближчим до 

сучасного вжитку.  
849

 Steingass 2005/1884. 
850

 Однак Steingass 2005 [1884] (так само як Баранов 1984 і Cowan [Wehr] 1976) наводять одну 

похідну від √𝑠̣ 𝑚𝑑 – третю форму ṣāmada – “битися”, що є свідченням того, що існує 

вірогідність зв’язку кореня з семантичним доменом конфлікту та військових дій раніше в історії. 
851

 Wehr 1976; словник Вера вийшов друком у Німеччині в 1952 році від назвою Arabisches 

Worterbuch fur die Schriftschprache der Gegenwart; англійська версія словника під ред. Кована (J. 

M. Cowan), якою ми користуємося, є розширеною і включає пізніший додаток до словника Вера. 
852

 Римською цифрою ‘II’ тут позначено другу форму дієслова ṣammad. 
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close; plug, cork, stopper; to save, lay by (money) “закривати; затикати, 

закупорювати, застопорювати; зберігати, відкладати (гроші)”. Російський словник 

арабської мови Баранова, укладений у 1940–1946 рр.
853

, містить як форму ṣumūd, 

так і її тлумачення, яке відповідає значенню, в якому ця лексема вживається в 

нашій вибірці. Проте, згідно з деякими дослідженнями, концепт ṢUMŪD починає 

“часто використовуватися” як “національний символ” у дискурсі палестинського 

руху опору лише в 1960-ті роки
854

. Можливо, що Shehadeh:1982 став першим 

англомовним текстом, який представив концепт ṢUMŪD широкій міжнародній 

аудиторії
855

. У своїй книзі Шегаде “завбачив значення sumud як способу життя, 

значення, яке в наш час стало більш поширеним”
856

. Тоді як палестинські автори, 

такі як Шегаде, імовірно, вкладали в значення концепту деякі додаткові смисли, 

надихаючись власними ідеологічними уподобаннями,
857

 подібні місцеві 

тлумачення сприяли тому, що концепт було уведено в міжнародний обіг як такий 

без перекладу, що є ще одним свідченням його культурно специфічного 

характеру.  

 

6.9.1 ṢUMŪD і MUQĀWAMA 

 

ṢUMŪD відрізняється від інших концептів, які функціонують у межах того, 

що можна описати як семантичні домени КОНФЛІКТ та КОНФРОНТАЦІЯ
858

. Зокрема 

                                                 
853

 Баранов 1985. 
854

 Див. Rijke, van Teeffelen 2014: 86.  
855

 Shehadeh 1982. 
856

 Див. Rijke, van Teeffelen 2014: 89. 
857

 Rijke, van Teeffelen 2014: 89, описують його текст “як унікальний індивідуальний внесок”, 

Шегаде (Shehadeh) просуває інтерпретацію ṢUMŪD як питомого ненасильницького підходу, 

свого роду “третього шляху” між підкоренням та насиллям, що видається суперечливим з 

огляду на поширеність цього концепту в дискурсі палестинських угрупувань, які не відмовилися 

від використання насильницьких засобів.  
858

 Вважаємо, що для цілей цього дослідження не потрібно заглиблюватися в детальніший аналіз 

співвідношення між доменами, які можна описати як ṢIRĀ‘ (конфлікт/боротьба) і MUWĀJAHA 

(конфронтація, протистояння), але видається, що перший можна вважати субдоменом 
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таких як MUQĀWAMA (“спротив, опір”) та, власне, MUWĀJAHA (“конфронтація, 

протистояння”). Різниця полягає у тому, що ṢUMŪD притаманний тісніший зв'язок 

з політичним дискурсом певного ідеологічного спрямування. Переважна більшість 

одиниць вживання в нашому корпусі, укладеному в 2006 р.,була пов’язана з 

арабсько-ізраїльською конфронтацією, і лише декілька прикладів мали стосунок 

до інших частин арабського світу (2 до Іраку, 1 до Алжиру і 1 до Єгипту). Широке 

застосування концепту в єгипетському дискурсі опору в період після перевороту 

2013 р., про яку йшлося вище, становить таким чином певну іновацію для 

єгипетського політичного дискурсу.  

Якщо концепти MUQĀWAMA, і особливо MUWAJAHA, трапляються й в 

неполітичних контекстах, то концепт ṢUMŪD натомість видається більш 

ідеологічно зарядженим. Попри його позитивні конотації, концепт ṢUMŪD виявляє 

зв'язок із захисною позицією в ситуації конфронтації, що відображено в 

наступному прикладі, який ілюструє певну суперечливість концепту:  

(4) arā ṢUMŪD aš-ša‘b al-filasṭini quwat
an

 wa la ḍu‘f
an

 wa arā du‘f isrā’īl wa al-idāra al-

amrikiya 

Я бачу ṢUMŪD палестинського народу [як] силу, а не слабкість, і я бачу слабкість 

Ізраїлю та американської адміністрації.  

У наведеному фрагменті ṢUMŪD поданий як явно нематеріальний різновид 

сили, який приписується слабкій (у матеріальному сенсі) стороні протистояння.  

Концепт ṢUMŪD є комплементарним відносно концепту MUQĀWAMA 

(спротив), що також зображує поведінку однієї зі сторін у ситуації оборони, але 

активну, пов’язану із застосуванням насильства. Ці два концепти часто 

з’являються в парі, причому ṢUMŪD, як правило, з’являється на першій позиції у 

тексті або в сурядному словосполученні (ṣumūd wa muqāwama), і вони разом 

                                                                                                                                                                        

останнього, або в термінах фреймової семантики Ч. Дж. Філлмора, фрейм ṢIRĀ‘ успадковує від 

фрейму MUWĀJAHA. 
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покривають увесь діапазон значень, що стосуються поведінки сторони, яка 

обороняється, як активної, так і пасивної.  

 

6.9.2 Мотивація ṢUMŪD 

 

У класичних арабських словниках іменник ṣamad має таке тлумачення: al-

makān al-murtafa‘ al-ġalīẓ – “високе, грубе/цупке місце” (Ṣiḥāḥ), al-makān al-

murtafa‘ al-ġalīẓ min al-arḍ lā yabluġu an yakūna jabal
an

 – “підвищене грубе місце 

[на] землі, яке досягає [рівня] гори” (Tāj al-‘Arūs)
859

 – тобто пагорб, отже, з 

погляду людини, фізична перепона, яка може обмежувати поступальний рух. 

Здається, що це пояснення містить вказівку на мотивацію дієслова, яке описує 

поведінку, спрямовану на навмисне призупинення руху супротивника як елемент 

військової тактики (пор. український вираз бути твердим як скеля або англ. to be 

as firm as a rock, яке відзначається подібною мотивацією). У словнику “Тадж аль-

‘Арус” також наведено цікавий приклад використання дієслова ṣamada, який хоча 

й не зовсім відповідає сучасному вживанню, але має виразне відношення до 

ситуації протистояння
860

: fa-ṣamadtu lahu ḥattā amkanatnī minhu ġirrahwa ṯabattu 

lahu wa qaṣadtuhu wa-ntaẓartu ġaflatahu – “і [дієслово ṣamada в формі першої 

особи однини] на нього доки не надала мені перевагу над ним [його] 

необачність/недбальство і я був нерухомим/непохитним для нього і націлився на 

нього і чекав його недбалості”. Зрозуміло, що останні три дієслова додано з метою 

детально розкрити значення дієслова ṣamada у даному контексті. 

У старих словниках можна віднайти ще декілька інших значень іменника 

ṣamad, які, наскільки ми розуміємо, є релевантними для мотивації сучасного 

вживання: ar-rajul allaḏī lā ya‘ṭaš wa lā yajū‘ fī-l-ḥarb –“чоловік, який у війні не 

                                                 
859

 Словникові статті √𝑠̣ 𝑚𝑑, Ṣiḥāḥ та Tāj al-‘Arūs, відповідно. 
860

 Наведений приклад є фрагментом з хадису, який описує вбивство одного з персонажів 

ранньої ісламської історії Абу Джагля (Abū Jahl), який був супротивником пророка Мухаммада; 

словникова стаття √𝑠̣ 𝑚𝑑, Ṣiḥāḥ. 
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відчуває ні спраги, ні голоду”, і, нарешті, ще одне значення: muṣmat wa huwa allaḏī 

lā jawf
a
 lahu – “твердий/цілісний той, у якого немає порожнин”

861
. Два останні 

значення злилися в запропонованому ат-Табарі тлумаченні іменника ṣamad у сто 

дванадцятій сурі Корану (принагідно відзначимо, що це єдиний випадок, коли 

корінь √𝑠̣ 𝑚𝑑 зустрічається в священній книзі): allaḏī laysa lahu jawf, wa lā ya’kul
u
 

wa la yašrab
u
 wa qīl

a
 allaḏī lam yaẖruj minhu šay. – “сказано: той, у кого немає 

порожнини, не їсть і не п’є і сказано, [що] ніщо не вийшло з нього”. У “Тадж аль-

‘Арус” декілька інших похідних від кореня √𝑠̣ 𝑚𝑑, а саме лексеми maṣmūd, muṣmad, 

miṣmād
862

, потлумачено як “товстий, твердий, високий, який не має слабкостей, 

спокійний”. Це вказує на образ певного природного тіла, що, імовірно, відіграв 

ключову роль у семантичній мотивації похідних від цього кореня
863

. Непрямою 

вказівкою на образ міцного природного тіла як одне з вихідних значень кореня 

√𝑠̣ 𝑚𝑑 можна, на нашу думку, вважати корінь √𝑠̣ 𝑑𝑚, який позначає зіткнення (із 

твердою перешкодою). Адже, як вже давно було помічено, арабські корені, 

утворені у спосіб пермутації від того самого набору приголосних, часто мають 

суміжні значення. 

Отже, в основі семантичних перетворень похідних від кореня √𝑠̣ 𝑚𝑑 лежала 

ідея певної фізичної якості, яку можна було б узагальнити як “міцність”. 

Натомість у сучасному вжитку йдеться вже не про фізичну, а про моральну якість, 

той особливий тип “твердості”, який вважається невіддільною якістю ідеального 

воїна, очевидно, в усіх культурах. Коли й за яких обставин могло відбутися таке 

метафоричне перенесення, наразі неможливо визначити. Але, як свідчить наша 

коротка розвідка, спочатку деякі похідні від кореня √𝑠̣ 𝑚𝑑 почали 

використовуватися в контекстах, пов’язаних із ситуацією конфронтації, хоча й в 

                                                 
861

 Це, звичайно, є подальшим поглибленням ідеї “твердості” – порожнє тіло легше ламається. 
862

 Перше позначає верблюдицю, два останні використовувалися як прикметники. 
863

 На нашу думку, інші значення, що наводяться в словниках і які не є настільки виразно 

пов’язаними, також можна було б звести до цієї самої мотивації. 
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дещо відмінному значенні, а згодом, набагато пізніше, вже в модерну добу, 

останню крапку у формуванні концепту ṢUMŪD поставили чинники, які діяли на 

рівні дискурсу.  

Така мотивація концепту ṢUMŪD суттєво відрізняється від способів мотивації 

його основних еквівалентів у європейських мовах. В останніх у центрі мотивації 

перебуває ідея стояння. Порівняйте, наприклад, англ. дієслова, які подаються в 

перекладних словниках як еквіваленти дієслова ṣamad, та їхні українські 

відповідники: withstand (“вистояти”), stand up (against) (“протистояти”), hold up“не 

піддатися, витримати”; або англ. прикметник steadfast“стійкий”; нім. прикметник 

standhaft“стійкий” (наприклад, standhaft Kaempfer “стійкий борець”), а також нім. 

дієслово standhalten (“стійко триматися”)
864

; укр. стійкий та фразеологізм стояти 

на смерть.  

 

6.10 ṢUMŪD: семантичний аналіз сучасного вживання 

 

Семантичний аналіз концепту ṢUMŪD ґрунтуватиметься на вивченні 

синтаксичних та семантичних валентностей лексем ṣumūd (ім.), ṣamada (дієсл.) і 

ṣāmid (акт. дієприкм.), а також на розгляді найбільш частотних колокацій 

концепту ṢUMŪD з іншими важливими концептами політичного дискурсу.  

 

6.10.1 Огляд синтаксичних та семантичних валентностей ṢUMŪD:  

 

1) Фреймово-семантична структура ṢUMŪD включає два основні ядерні 

елементи (семантичні ролі): Агенс – хтось, хто має або проявляє ṢUMŪD як свою 

внутрішньо притаманну йому якість; і протилежна сторона у ситуації 

                                                 
864

 Деякі інші терміни воєнної сфери в європейських мовах також утворено від назв положення 

тіла людини в просторі: нім. anfallen і укр. напасти – від “падати на/через”, англ. assault (від 

давньофран., вульг. лат. assaltus, лат. assultus, дієприкм. мин. часу від assilire – “стрибнути на”). 
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конфронтації, яку можна описати як Об’єкт
865

, тобто щось або хтось, проти 

кого/чого спрямований ṢUMŪD; останній по суті поєднує риси Причини або 

необхідної передумови ṢUMŪD (ідея ṢUMŪD була б нерелевантною, якби не було 

супротивника, особи або сили, якій треба протистояти) і Цілі (чогось або когось, 

проти кого/чого спрямований ṢUMŪD); 

2) На синтаксичному рівні відбулося зміщення способу представлення 

Об’єкта ṢUMŪD від стадії, зафіксованої в “Тадж Аль-Арус”, до сучасного вжитку; 

від конструкції з прийменниковим управлінням за допомогою прийменника li- 

(“до, для”, передає відносини, що відповідають давальному відмінку) відбувся 

перехід до складеного прийменника fī-wajh (букв. “перед обличчям”) і рідше до 

прийменника amām (“перед”)
866

. У нашій вибірці не засвідчено жодного прикладу 

вживання перехідного дієслова, яке трапляється у класичних словниках. Заміну 

прийменника li-, який звичайно вводить Адресата, можна витлумачувати як 

вказівку на зміну статусу Об’єкта ṢUMŪD, який набув більш активної ролі; 

3) Агенс, у випадку коли ṢUMŪD представлено іменником, синтаксично 

виражений: a) неузгодженим атрибутом: ṣumūdaš-ša‘b – “ṣumūd народу”, 

ṣumūdfilasṭīn – “ṢUMŪD Палестини”; b) узгодженим атрибутом: ṣumūdfilasṭīnī – 

“палестинський ṢUMŪD”; 

4) ṢUMŪD має валентність аспекту (обмежувального) – ṢUMŪDfi-l-mawqif 

(ṢUMŪD щодо [політичної] позиції/погляду); 

5) ṢUMŪD має пасивну валентність дії, яка здійснюється щодо нього (у 

синтаксичному плані іменник ṣumūd може займати позицію прямого додатка), дія 

позначається обмеженим набором дієслів, наприклад: aẓhara* “демонструвати”, 

                                                 
865

 У термінах теорії динаміки сил ці дві ролі можна описати як Агоніста та Антагоніста, пор. 

Talmy 1968: 49 –100. 
866

 У синтаксичному аспекті валентність є також факультативною – у більшості прикладів нашої 

вибірки ця позиція взагалі залишається незаповненою; однак можна помітити, у політичному 

дискурсі в більшості випадків абсолютно зрозуміло, хто є протилежною стороною і, відповідно, 

проти кого має бути спрямований ṢUMŪD.  
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addā“здійснювати”, da‘ama*, sānada“підтримувати”, ‘azzaza* “посилювати”, nāla 

min* “применшувати, послаблювати”, ta‘āmala ma‘a“поводитися з, ставитися 

до”
867

;  

6) ṢUMŪD також має валентність атрибута, яка виражається лише обмеженою 

кількістю прикметників здебільшого оцінної семантики;  

7) Аналіз синтаксичного аспекту функціонування іменника ṣumūd свідчить, 

що він може займати будь-яку синтаксичну позицію суб’єкта, об’єкта, предиката 

(у ролі іменного присудка), атрибута і прислівникового модифікатора.  

 

6.10.2 Прототип концепту ṢUMŪD 

 

Валентність Агенса заповнюється або (1) номінацією, яка позначає велику 

групу людей (нація, народ), географічною назвою, яка метонімічно позначає 

населення певної території; або (2) номінацією, яка позначає окрему особу (як 

правило, лідера або визначну постать). В обох випадках Агенс виступає в 

граматичний формі однини. Очевидно, що випадок (1) є прикладом метафори 

персоніфікації НАЦІЯ – це ОСОБА
868

. Агенс при цьому виступає як особа, яка 

перебуває в позиції протистояння іншому активному суб’єкту, дії якого несуть 

загрозу, тобто Ворогу. З огляду на таку ситуацію, найкращого представника 

розгляданого класу, тобто прототип
869

, можна описати як Воїна. Така 

інтерпретація може бути проілюстрована, зокрема, таким прикладом: 

(5) hāḏā aš-šay lan yaḥṣal, li-annahu marwān ya‘nī insān mu’min bi-ḥaqqihi, insān 

mu’min bi-ša‘bihi, mujannad bi-ra’y ša‘bihi bi-annahu aš-ša‘b al-filasṭīnī yuqāwim al-

iḥtilāl al-isrā’īlī wa yurīd izālat hāḏā al-iḥtilāl wa huwa ṣaġīr 19 ‘ām kān ‘umruh ṣamad70 
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 Найбільш частотні, а, отже, і типові випадки позначено зірочкою. 
868

 Див. Lakoff 2009: 210. У цьому випадку метафору потрібно переформулювати як “Колектив – 

це Особа”, адже Дж. Лакофф, очевидно, мав на увазі політичну націю, або, у нашому розумінні, 

державу. У таких контекстах не згадується (омріяна) палестинська держава, адже її поки немає, 

але фігурує палестинський народ.  
869

 Про поняття прототипу див. Rosch Heider 1973: 328 – 350. 
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yawm fi z-zanāzin wa lam yalin, fa-kayfa bihi sa-yalīn al-’ān wa huwa mujannad bi-ḥaqq 

aš-ša‘b al-filasṭīnī, wa bi-ummatihi al-‘arabiya wa l-islāmiya…  

Цього не станеться, тому що Марван, тобто (експлетив. – О.Б.)
870

, [це] людина, 

[яка] вірить у своє право, людина, [яка] вірить у свій народ, мобілізований думкою 

свого народу, тим, що палестинський народ опирається ізраїльській окупації, і 

бажає усунення цієї окупації; коли він був молодим, 19 років був його вік, [він] 

витримав (дієслово від √𝑠̣ 𝑚𝑑) сімдесят днів у в’язниці і не розм’як, тому як же він 

розм’якне зараз, коли він мобілізований правом палестинського народу і його 

арабської та ісламської нації?  

Наведене твердження базується на презумпції, що ṢUMŪD – це не те, що за 

звичайних обставин можна очікувати від підлітка
871

. З цього та інших прикладів 

можна зробити висновок, що протитотиповому носію ṢUMŪD властиві такі 

універсальні якості Воїна як мужність
872

 і зрілість. Іншими словами, образ, який 

лежить в основі концепту, можна описати як типову властивість зрілого чоловіка-

воїна, [яка очікується від нього] у ситуації активного захисту. 

 

6.10.3 MUWĀJAHA (КОНФРОНТАЦІЯ)  

 

Типовим контекстом, що містить концепт ṢUMŪD, є ситуація конфронтації 

між двома сторонами, які можна позначити як “свої” та “чужі” (тобто перспектива 

мовця не є нейтральною, він чітко ідентифікується з однією із сторін). На рівні 

граматики відношення між ṢUMŪD та концептом КОНФРОНТАЦІЯ знаходять 

вираження у формі прийменникового управління: ṢUMŪDfī-wajh šay’ (ṢUMŪDперед 

обличчям чогось). Прийменник походить від того самого кореня √𝑤𝑗ℎ, що й 
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 Про роль ya‘nī (тобто) як дискурсивного маркера див. Owens, Rockwood 2007. 
871

У термінах de Mendoza Ibáñez, Masegosa 2014: 31 тут, напевно, можна говорити про 

“ситуативно імліковане значення” (situation-basedimplicatedmeaning), але очевидно також, що в 

даному випадку це значення є культурно зумовленим. 
872

 В арабській мові слова для позначення цього поняття rujūla та murū’a походять, відповідно, 

від слів rajul та mar’ “чоловік”. 
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ключова номінація для “конфронтації” – muwājaha, яка забезпечує наявність 

виразної апеляції до фрейму MUWĀJAHA та ідеї напрямку (“обличчям до 

супротивника”), а отже й перспективи, при вживанні концепту в дискурсі. 

Присутність певного напрямку у структурі концепту MUWĀJAHA, можна 

підтвердити ще й тим фактом, що ідея “уникнення” конфронтації в арабській мові 

виражається дієсловом tajannaba, яке походить від слова janb“бік, сторона”, тобто 

буквально це означає “ухилитися в бік від чогось”. 

В основі концепту MUWĀJAHA лежить метафора, джерелом якої є 

просторово-тілесний досвід людини, що відбиває внутрішня форма ключової 

лексеми, яка представляє концепт (muwājaha – це масдар від третьої 

реципрокальної форми дієслова, утвореного від вихідного іменника 

wajh“обличчя”), представлений у вигляді образного фрейму як “стояння обличчям 

до чогось, або перед обличчям іншої людині”. Це ілюструє такий приклад:  

(7) al-‘arab wa kayfiyat muwājahat al-muẖaṭṭaṭāt al-amrīkiya. (…) seyyidī ‘alī, sami‘tuka 

fi akṯar min munāsaba tad‘ū al-jamī‘ bi-man fī-him al-‘arab ilā al-wuqūf fī wajh al-wilāyāt 

al-muttaḥida al-amrīkiya wa muẖaṭṭaṭātihā fī al-mintaqa al-‘arabiya bi-šakl
in

 ẖāṣṣ…  

Араби та спосіб протистояння американським планам (заголовок інтерв’ю. – О.Б.). 

[Журналіст:] пане Алі, я чув, як ви в декількох випадках закликали всіх, включно з 

арабами, протистояти (букв.“встати перед обличчям”) США та їхнім планам, 

зокрема, в арабському регіоні…  

У наведеному фрагменті ідіома waqaf fī wajh (“встати перед обличчям”, у 

сенсі “протистояти”), що ґрунтується на лексемі зі значенням “стояти”, яка явно 

подається як синонім до лексеми muwājaha (“конфронтація, протистояння”), 

свідчить про те, що, подібно до мотивації європейських еквівалентів, семантика 

арабського концепту ṢUMŪD пов’язана з ідеєю “стояння”, хоча і непрямо, а за 

посередництва тісно пов’язаного концепту MUWĀJAHA.  
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Крім власне конфронтації, типовим підкласом якої є зіткнення (точніше те, 

що на Фреймнет позначено як Hostile_encounter
873

), також існує інша категорія 

ситуацій, до яких може бути застосований концепт ṢUMŪD, що їх можна описати 

як потенційно конфронтаційні. У таких випадках знову ж таки спостерігаємо 

наявність двох сторін, хоча з боку ворога не відбувається відкритої боротьби або 

нападу. Супротивник вимагає певної дії, що може бути небажаною поступкою на 

думку “нашої” сторони, і при цьому є загроза певної активної недружньої дії в 

тому разі, якщо “наша” сторона не підкориться. Ключовим словом для опису такої 

ситуації є ḍug ̣̣ūṭ (“тиск”, букв. мн. “тиски”). “Інша” сторона розуміється як 

переважна сила. Пор. такий приклад: 

(28) yā aẖī fayṣal, yabdū anna al-ba‘ḍ yurīd nisyān ṢUMŪD yāsir ‘arafāt, laysa fī maqarrihi 

fī rāmallāh munḏu amud qarīb, wa lākin kayfa yumkin nisyān ṢUMŪD abī ‘ammār fī kāmb 

dayfid wa l-kull ya‘rif ad-ḍuġūṭ illi it‘arraḍ lahā min qibal ad-duwal al-‘uẓmā al-ūlā fī 

‘ālam al-yawm.  

Брате Фейсале, здається, що деякі [люди] хочуть забути ṢUMŪD Ясіра Арафата, не у 

його штаб-квартирі в Рамаллі нещодавно, але як можна забути ṢUMŪD Абу Аммара 

(партійне прізвисько Арафата. – О.Б.) у Кемп-Девіді, адже всі знають [про] тиск, 

якого [він] зазнав з боку великих держав, перших у сьогоднішньому світі.  

 

6.10.4 ṢUMŪD: якість чи дія? 

 

Поява лексеми ṣumūd у різних синтаксичних позиціях свідчить про високий 

рівень розроблення та велику салієнтність позначуваного нею концепту. 

Зростання в сучасному вжитку різноманіття синтаксичних ролей корелює з 

обсягом семантичного діапазону цього концепту. 

Як уже відзначалося вище, концепт ṢUMŪD спочатку позначав прототипову 

властивість зрілого мужньоговоїна. Семантика якості продовжує відігравати 
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 Див. FrameNet. 
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ключову роль серед його інших функцій. Значне збільшення в узусі 

субстантивованої форми ṣumūd є граматичним відображенням перенесення фокусу 

з об’єкта на атрибут (якість як таку). Адвербіальне використання ṢUMŪD 

підкреслює радше його семантику якості, а не дії, наприклад:  

(8) …irādat al-‘irāqiyīn allaḏīna yuwājihūna bi-ṢUMŪDwa bisāla al-ḥiṣār al-jā’ir… 

…воля іракців, які протистоять із-ṢUMŪD (адвербіальне вживання. – О.Б.
874

) і 

хоробро (з хоробрістю) брутальній блокаді...  

У наступному прикладів ṢUMŪD подається як якість, якої можна набути 

(наприклад, шляхом навчання): 

(9) fi-l-bidāya urīd an uwajjih taḥiya li-awwal as-ṢUMŪD al-filasṭīnī aẖī abū-‘ammār illī 

it‘allamnā minnu as-ṢUMŪD 

На початку я би хотів передати вітання першоджерелу (букв. “першому”, 

ідіоматичне вживання. – О. Б.) палестинського ṢUMŪD, моєму брату Абу-Аммару 

(nomme de guerre Ясіра Арафата – О. Б.), у якого ми навчилися ṢUMŪD.  

Після того, як якість ṢUMŪD була набута, її можна зміцнити (‘azzaz). 

Відзначимо, що дія з підтримуванняṢUMŪD (збереження його на тому самому 

рівні) зазвичай виражається дієсловами/віддієслівними іменниками темпоральної 

семантики – muwāsala, istimrār (“продовження”). Із цього випливає наявність зони 

перетину між якістю і дією в семантиці ṢUMŪD. Темпоральні дієслова, такі як 

wāsala (“продовжувати”), як правило, поєднуються зі словами на позначення дій, 

наприклад wāsala l-‘amal – (“[він] продовжив працювати”).  

Ще одним підтвердженням наявності семантики дії в структурі концепту 

ṢUMŪD є його здатність поєднуватися із дієсловами, які виконують функцію 

подібну до службових, addā (“здійснювати”), mārasa (“практикувати”) і які 

зазвичай виступають разом з віддієслівними іменниками (масдарами): 
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 Арабська має продуктивну модель утворення прислівників з застосуванням 

інструментального прийменника bi- (з, за допомогою), наприклад bi-sur‘a“швидко” (букв. “зі 

швидкістю”), bi-buṭ’“повільно” (“з повільністю”).  



369 

 

(10) wa rubbamā lam yu’aẖẖir aḍ-ḍarb ‘alā l-‘irāq illā aṣ-ṢUMŪD allaḏī addāhu aš-ša‘b al-

filasṭīnī  

І можливо [тим, що] відклало удар по Іраку, [був] лише ṢUMŪD, який здійснював 

палестинський народ …  

Як властивість, ṢUMŪD не є самоочевидною даністю. Його необхідно 

продемонструвати (aẓhara), адже він належить до таких якостей, які виявляють 

себе або ж підтверджуються через дію. Якими саме діями має бути 

продемонстрований ṢUMŪD, може стати предметом дискусії (або суперечки) між 

учасниками політичного дискурсу. Так, у наступному прикладі висловлення 

додзвонювача в студію телеканалу Аль-Джазіра очевидно, що мовець намагається 

довести, що операції палестинських бойовиків (фідаїнів) є проявом ṢUMŪD. Разом 

із тим можна знайти багато прикладів того, що подібні дії радше атрибутуються як 

a‘māl al-muqāwama (дії спротиву): 

(11) la tansū dimā’ šuhadā’inā fi-janīn allatī sa-taẓill b-iḏni-llāh marfū‘at
a
 l-jabīn, wa 

istimrār al-‘amaliyāt al-fidā’iya yusāwī ṢUMŪD filasṭīn  

Не забувайте кров наших мучеників у Джаніні, яка залишиться – будь на те Божа 

воля – з високо піднятою головою (букв.“чолом”), і продовження операцій фідаїнів 

дорівнює ṢUMŪD Палестини. 

 

6.10.5 ṢUMŪD як об’єкт  

 

У синтаксичному аспекті ṢUMŪDтакож виступає на позиції об’єкта. До 

найчастіших колокацій з іменником ṣumūd належать дієслова або віддієслівні 

іменники переважно оцінної семантики: (1) ašāda bi- “хвалити” або ḥayyā“вітати”; 

(2) da‘ama, sānada“підтримувати”; (3) aẓhara“показувати, демонструвати”; 

4) intaqaṣa“применшувати”, nāla min“послаблювати, применшувати”.  

Особу можуть звинуватити в применшенні (intaqaṣa) цінності ṢUMŪD: 
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(12) anā lam antaqiṣ, anā ad‘am ṢUMŪD-ahum fī ad-dāẖil ‘alā l-iṭlāq, anā qult ma‘a 

ṢUMŪD ša‘binā fī ad-dāẖil ‘alaynā an nastanhiḍ kull qiṭā‘āt aš-ša‘b al-filasṭīnī dāẖil 

amākin tawājudihi  

Я не применшую, я підтримую їхній ṢUMŪD всередині [окупованих територій] 

повністю, я сказав, [що я є] з ṢUMŪD нашого народу всередині [окупованих 

територій], ми повинні [також] підняти всі прошарки палестинського народу в 

місцях його присутності.  

Супротивник, у свою чергу, демонструє тенденцію до применшення 

значення (nāla min) ṢUMŪD
875

: 

(13) …waraqat zīni allatī kamā qult arādat an tarbuṭ aš-ša‘b al-filasṭīnī wa an tanāl min 

ŠUMUD-ihi wa an tuṭawwi‘ahu li-l-mašrū‘ al-isrā’īlī al-amrīkī  

… документ Зіні, який, як я сказав, хотів зв’язати палестинський народ та 

послабити його ṢUMŪD і [примусити] його підкоритися ізраїльсько-американському 

проекту. 

Ворог можу також намагатися зламати (kassar) ṢUMŪD
876

: 

(14) wa li-l-asaf aš-šadīd annahā zuri‘at hāḏihi l-ma‘lūma min qibal al-‘aduw nafsihi, 

arādat an taf‘al hāḏā li-taksīr aṣ-ṢUMŪD as-siyāsī li-š-ša‘b al-filasṭīnī wa li-r-ra’īs yāsir 

‘arafāt…  

І на превеликий жаль, ця інформація була посіяна самим ворогом, [і] мала на меті 

(букв. “хотіла”) це зробити, [щоб] зламати політичний ṢUMŪD палестинського 

народу і президента Ясіра Арафата … 

Концепт ṢUMŪD об’єктивується, коли він потрапляє в метафоричне поле 

ПОЛІТИКА – це БІЗНЕС
877

, де він концептуалізується як ресурс/капітал: 

                                                 
875

 Дієслово nāla min букв. означає “брати/відбирати [частину] від чогось”; його англійськими 

еквівалентами в словниках, зазвичай, виступають ‘diminish’ “применшувати” або ‘weaken’ 

“ослабляти”: пор. також такі контексти, взяті з веб-сайту телеканалу Аль-Джазіра: nāla min 

istiqrār al-bilād- “ослабив (підірвав) стабільність країни”; at-ta‘b allaḏī nāla min [ім’я 

спортсмена] – “втома, яка ослабила [спортсмена]”; nāla min irāda – “ослабив [чиюсь] волю”. 
876

 Що відсилає нас до вихідної ідеї, яка послужила основою мотивації ṢUMŪD, – “міцного, 

цілого тіла”. 
877

 Див. Lakoff 1991. 
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(15) kān al-mawḍū‘ al-asāsī huwa kayfa yumkin an nastaṯmir hāḏā aṣ-ṢUMŪD as-syāsī 

min ajl muwāṣalat al-ma‘raka as-siyāsiya bi-kull aškālihā wa iẓhār risāla anna šārūn lan 

yantaṣir, wa lan yahzim aš-ša‘b al-filasṭīnī ‘alā l-aqall bi-farḍ mašrū‘ihi as-siyāsī…  

Основним питанням [є], як можна інвестувати цей політичний ṢUMŪD з метою 

продовжити політичну битву в усіх її формах, і відправити (букв. “показати”) 

послання, що Шарон не переможе, і не завдасть поразки палестинському народу, 

принаймні [у формі] нав’язування свого політичного проекту.  

Саме ця метафорична інтерпретація ṢUMŪD як національного ресурсу, що 

узгоджується із запропонованою Дж. Лакоффом метафорою каузальної комерції 

(causal commerce)
878

, спричиняє те, що приклади (1) і (2) у §6.9 вище звучать дивно 

для носія європейських мов. У них здатність “бути стійким”, “демонструвати 

витримку” перед обличчям ворога, як правило, кодується як індивідуальна 

моральна якість, яка попри пов’язану з нею суспільну користь є частиною 

нематеріального, ідеального світу внутрішньої людини
879

. 

Результативність, як правило, не є частиною семантики ṢUMŪD: вона 

зазвичай непрямо позначається як темпоральний кінцевий пункт, тобто “ṢUMŪD до 

t” (див. §6.10.6 далі). Метафоричну трансформацію Якість  Ресурс можна 

продовжити далі як Якість  Ресурс  Інструмент (Зброя). Останній через 

механізм метонімічного переносення
880

 може бути представлений як активний 

Агенс, дії якого здатні досягти конкретного результату, пор.: 

(17) ladaynā qanā‘a tāmma bi-anna hāḏā aṣ-ṢUMŪDwa hāḏā at-ṯabāt huwa allaḏī sa-

yantaṣir…  

Ми абсолютно впевнені в тому, що цей ṢUMŪDі що саме ця стійкість переможе
881

…  

                                                 
878

 Lakoff 1991: 25 –32. 
879

 Пор. §6.6 щодо межі між “внутрішньої людиною” і доменом соціальних відносин як 

культурно специфічного поняття. 
880

Пор. Panther, Radden 1999. 
881

 Без метонімічного перенесення ця фраза може бути реконструйована так: “саме за 

допомогою ṢUMŪD (Інструмент/Зброя) палестинці виграють битву”. 
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Пор. також такий уривок, де концепт ṢUMŪDзображується як те, чим можна 

настрашити ворога:  

(18) wa qāl inna ṢUMŪD al-‘irāq aṯāra wa yuṯīru ḥanaq al-imbaryāliya al-amrīkiya allatī 

bātat tu‘lin wa bi-kull waqāḥa annahā tastahdif taġyīr an-niẓām as-siyāsī al-waṭanī fī al-

‘irāq wa iqāmat niẓām ‘amīl yartabiṭ bi-l-imbaryāliya wa siyāsat al-‘awlama.  

І [він] сказав, що ṢUMŪD Іраку розлютив американський імперіалізм, який почав 

заявляти з усім нахабством, що він націлений на зміну патріотичного політичного 

режиму в Іраку та на встановлення маріонеткового режиму (букв. “режиму-агента”), 

пов’язаного з імперіалізмом та політикою глобалізації. 

Об’єктивований за допомогою різних метафоричних засобів ṢUMŪD набуває 

більш ідеологічних значень:  

(19) inna as-ṢUMŪD al-filasṭīnī, kamā yarā aḥad al-i‘lāmiyīn al-‘arab, wa qad aḥdaṯa farz
an

 

wāḍiḥ
an

 bayn al-anẓima wa aš-šu‘ūb – mu‘askar al-anẓima – bi-ra’yihi – yumaṯṯil at-

taẖāḏul wa al-fasād wa d-diktātūriya wa at-tawāṭu’ ma‘a l-‘udwān, wa mu‘askar aš-šu‘ūb 

yumaṯṯil aṣ-ṣaḥwa wa aṭ-ṭumūḥ min ajl al-karāma wa dīmūqrāṭiya wa al-ḥurriyāt wa s-

siyāda al-ḥaqīqiya…  

Палестинський ṢUMŪD, як вважає (букв. “бачить”) один із арабських медійників, 

створив поділ між режимами та націями [на] табір режимів – на його думку – який 

представляє безпорадність, корупцію, диктатуру та змову з агресорами, і табір 

народів, який представляє пробудження і прагнення гідності, демократії, свобод та 

справжнього суверенітету.  

 

6.10.6 Концпет ṢUMŪD в просторовому і часовому аспектах  

 

Концепт ṢUMŪD іманентно пов'язаний з ідеєю часу. ṢUMŪD відбувається в 

певних часових рамках, які сприймаються як обтяжливо довгі, такі, що вимагають 

довготерпіння, щоб це витримати (пор. також приклад (5) у §6.10.2, у якому 

описуються сімдесят днів попереднього ув’язнення Марвана), пор.: (20) 
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ṢUMŪDḥattā an-nihāya wa mahmā ṭāl az-zaman (ṢUMŪD до кінця як би довго не 

тривав час).  

Час – це мірило цінності ṢUMŪD: чим довше він триває, тим краще. Часові 

межі можуть бути визначені точніше – і саме в цьому контексті з’являється 

позначення цілі: 

(21) akkad ar-ra’īs ‘arafāt at-tamassuk bi-ṯ-ṯawābit al-waṭaniya li-š-ša‘b al-filasṭīnī …wa 

šaddad ‘alā anna aš-ša‘b al-filasṭīnī sa-yaẓill ṢāMiD
an

 ḥattā al-istiqlāl wa taḥrīr kāmil al-

muqaddasāt al-islāmiya wa l-masīḥiya 

Президент Арафат підтвердив відданість національним константам
882

 

палестинського народу … і підкреслив, що палестинський народ залишиться ṢāMiD 

(акт. дієприкм. від √𝑠̣ 𝑚𝑑) до [здобуття] незалежності та звільнення всіх ісламських і 

християнських святинь.  

Із того, що часṢUMŪD розуміється як щось дуже тривале, логічно випливає, 

що він асоціюється з більш узагальненим поняттям, яке позначає здатність 

виявляти витримку, –ṣabr“терпіння”
883

: 

(22) bidāyat
an

 ismaḥlī uwajjih at-taḥiya b-ism… b-isminā ka-lāji’īn fī sūriya li-abnā 

ša‘binā fī manātiq 48 aṣ-ṣābirīn aṣ-SāMiDīn, wa li-abnā’ ša‘binā fī ḍiffa wa qiṭā‘  

[на] початку дозвольте мені направити вітання від імені … від імені нас, як 

біженців у Сирії, синам нашого народу на територіях [19]48 року, тим, що 

терплять (дієприкм. акт. мн.) і SāMiDīn (дієприкм. акт. мн. від √𝑠̣ 𝑚𝑑), і синам 

нашого народу на [західному] березі та в секторі [Газа]. 

(23) hal ba‘d hāḏā aṣ-ṢUMŪD wa aṣ-ṣabr yatimm taslīm iẖwāninā li-s-sujūn?  

Невже після цього ṢUMŪD і цього терпіння відбувається відправлення наших братів 

до в’язниць?  

                                                 
882

 Цей сталий вираз означає вимоги, які палестинці вважають такими, що не можуть бути 

предметом компромісу в перемовинах з Ізраїлем. 
883

 Цікаво відзначити, що коли ми попросили російськомовного арабського інформанта 

пояснити значення ṢUMŪD російською мовою, його негайною реакцією було рос. терпение, при 

цьому він не навів жодних інших еквівалентів зі значенням “стійкість” або “витримка”, які 

походять від дієслів рос. стоять (стойкость, выстоять тощо). 
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Сенс труднощів, з якими пов’язаний ṢUMŪD, розкривається через його 

зв’язок з концептом TAḌḤIYA (“жертва, жертовність”). У багатьох контекстах 

концепт ṢUMŪD настільки тісно пов'язаний з концептом TAḌḤIYA, що, здається, що 

вони виступають як синонімічні: 

(26) la tuzā’id ‘alayya siyādat al-wazīr fī mawḍū‘ at-taḍḥiyāt, at-taḍḥiyāt naḥnu nad‘am, 

naḥnu nad‘am ṢUMŪD ša‘binā fī ad-dāẖil, naḥnu nufāẖir fīhā ṣabāḥ masā’, naḥnu na‘mal 

24 sā‘a li-da‘m ṢUMŪD ša‘binā  

Не тисніть
884

 на мене, пане міністре, щодо питання жертв, жертви ми підтримуємо, 

ми підтримуємо ṢUMŪD нашого народу всередині (тобто в Палестині. – О.Б.), ми 

пишаємося ними вранці і вночі, ми працюємо 24 години для підтримки ṢUMŪD 

нашого народу. 

Привертає увагу той факт, що час у концепті ṢUMŪD - це не просто 

суб’єктивний психологічний час, але й час, співмірний з життям людини, тобто 

гуманізований час
885

, з огляду на що концепт ṢUMŪD також означає виживання, 

пор.:  

(24) hal yumkin li-r-riyāḍa bi-šakl ‘ām an tabqā ‘alā qayd al-ḥayā bilā jamāhīr? fa-iḏā kān 

al-jasad yaḥtāj ilā rūḥ wa aṭ-ṭa‘ām ilā bahārāt wa al-ḥayā ilā lawn wa rā’iha, fa-kayfa 

yumkin li-kurat al-qadam allatī yatanaffasu bihā mu‘ẓam šu‘ūb al-kura al-arḍiya kayfa 

yumkin lahā an taṢMuD min dūna hawwā’
886

 

Чи можна спорту загалом вижити (букв. “залишитися живим”) без публіки? І якщо 

тіло потребує духу, а їжа – спецій, а життя – кольору та аромату, то як можна, щоб 

футбол, яким дихає більшість населення земної кулі, як можна, щоб він вижив 

(дієслово, імперфект від √𝑠̣ 𝑚𝑑) без вболівальників.  

                                                 
884

 Переклад “тиснути” умовний, дієслово zāyada (масдар muzāyada) складно піддається 

перекладу, його найближчими еквівалентами є ідіоми на кшталт “мірятися зростом з кимось”, в 

сенсі тактики аргументації, в основі якої лежить чинення тиску на опонента шляхом його 

приниження та перебільшення значення власної особи/ролі. 
885

 Пор. Слухай 2002. 
886

 Не викликає сумніву, що конструкція baqiya ‘alā qayd al-ḥayā (“залишатися живим”), яка 

вживається тут у формі ж. р. одн. імперфекту, і форма taṣmudu використовуються тут як 

синонімічні. 
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Простір є також важливим виміром для концепту ṢUMŪD. Населені пункти, 

або навіть частини міського простору,
887

 можуть бути позначені як місця його 

локалізації, ним охоплені цілі території, наприклад, Палестину часто називають 

arḍ aṣ-ṢUMŪD – “земля ṢUMŪD”, пор.:  

(25) nuḥayyikum min arḍ aṣ-ṢUMŪDmin madīnat al-ẖalīl 

Ми вітаємо вас із землі ṢUMŪD (Палестини. – О.Б.), з міста Аль-Халіл (Хеврон).  

Проте здебільшого топоніми у колокації з лексемою ṣumūd піддаються 

інтерпретації в межах метафоричної моделі Народ – це Людина.  

 

6.10.7 Ідеальний образ vs. Помилки 

 

Атрибути, які приписуються з ṢUMŪD, крім тих, що позначають Агенса 

(напр., палестинський), мають виразне оцінне значення, що ще більше підкреслює 

ціннісний компонент у семантиці концепту: usṭūrī“легендарний”, 

buṭūlī“героїчний”, bāsil“хоробрий”.  

ṢUMŪD розглядається як ідеал, як взірцева модель поведінки: 

(29) yuḥāsibūnā al-‘arab iḏā mā farraṭnā, iḏā lam naṢMuD kamā yajib… 

Араби покладуть на нас відповідальність, якщо ми виявимо недбалість i якщо не 

встоїмо (дієслово від √𝑠̣ 𝑚𝑑 ), як треба.
888

 

ṢUMŪD також подається як предмет гордості, пор.: 

(32): naḥnu nad‘am ṢUMŪD ša‘binā fī ad-dāẖil, naḥnu nufāẖir fīhā
889

 ṣabāḥ masā’  

Ми підтримуємо ṢUMŪD нашого народу всередині (тобто в Палестині. – О.Б.), ми 

пишаємося ним вранці й увечері.  

ṢUMŪD як належна або схвалювана модель поведінки отримує всі можливі 

санкції, включно з найвищими – релігійними: 

                                                 
887

 Пор. протести на площі Рабіa, що вже розглянуто вище. 
888

 Модальність yajib є ближчою до “повинен”, це слово є однокореневим з wājib – “обов’язок”. 
889

 Правильною формою є fīhi, у транскрипції промови ми зберегли усі граматичні помилки. 
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(34) a laysa ḥariyy
an

 bi-l-mušakkikīna bi-ṢUMŪD al-filasṭīnī qiyādat
an

 wa ša‘b
an

 an yattaqū 

aḷḷāh
a
 wa yatawaqqafū ‘an tawzī‘ al-ittihāmāt yamīn

an
 wa šimāl

an
?  

Чи не було б належним для [тих, хто] ставить під сумнів палестинський ṢUMŪD – 

[як на рівні] керівництва, так і народу – убоятися Аллаха та припинити поширення 

звинувачень праворуч і ліворуч?  

Заперечення ідеї ṢUMŪD викликає критику або навіть осуд, які виражаються 

в категоричній і експресивній формі, що свідчить про статус розглядуваного 

поняття як безперечної цінності:  

(33) nastaṯnī min hāḏā… hādihi al-barā’a naw‘
an

 min an-nās, naw‘ munsalaẖ min ad-dīn 

wa l-qiyam wa al-‘urūba wa ar-rujūla, hā’ulā’ ya‘tabarūn fī… ya‘nī hum nafsuhum 

ya‘tabarūn ṢUMŪD al-filasṭīniyīn ḍarb min al-junūn 

Ми виключаємо з цього … з цього виправдання тип людей, позбавлений релігії та 

цінностей, арабськості, мужності, тих, [хто] уважає про… тобто (експлетив) вони 

самі уважають ṢUMŪD палестинців чимось на кшталт божевілля. 

Як репрезентація суспільного ідеалу ṢUMŪD є імунізованим від будь-яких 

неприємних фактів життя, якщо поведінка носія ṢUMŪD (або радше того, від кого 

очікується, що він має виявляти його) раптом виявиться такою, що в чомусь 

суперечить суспільним нормам, то вона буде представлена як помилка:  

(30) anā hunā lastu bi-ma‘riḍ ar-radd ‘an māḏā fa‘ala as-sayyid muḥammad rašīd, 

lakinnanī fī ma‘riḍ an a‘riḍ bi-anna mā yajrī min ṢUMŪDbuṭūlī li-ša‘b al-filasṭīnī lā 

yumkin an yuqās bi-ẖaṭa’ aw bi-ḥaṭī’a irtakabahā muḥammad rašīd aw ġayruh 

Я тут не збираюся реагувати на те, що зробив пан Мухаммад Рашід, однак я 

збираюся заявити, що те, що той героїчний ṢUMŪD палестинського народу, який має 

місце, не може вимірюватися помилкою або гріхом, який вчинив Мухаммад Рашід 

або ще хто-небудь.  

Концепт H̱AṬA’ (“помилка”) часто використовується для того, щоб відкинути 

ті чи інші факти, які можна було б розглядати як такі, що применшують ṢUMŪD. 
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(31) al-jays kutla mutajānisa, mu’assasa ‘askariya qad yakūn fīhā afrād asā’ū miṯl ayy 

mu’assasa fī al-‘ālam, lākin tabqī al-mu’assasa al-‘askariya fī al-jazā’ir mu’assasa 

muḥtarama da‘amat ṢUMŪD al-jazā’ir mahmā kānat il-aẖṭā’  

Армія є гомогенним утворенням (букв. “масою, блоком”), військовою інституцією, 

в якій можуть бути [окремі] члени, які зловживали, як [у] будь-якій інституції в 

світі, однак, військова інституція в Алжирі залишається шанованою інституцією, 

[яка] підтримала ṢUMŪD Алжиру, які б не були помилки.  

Як ідеальна модель, концепт ṢUMŪD перебуває в опозиції з поняттям ЗМІНА, 

навіть у значно ширшому розумінні, ніж просто зміна тактики в обороні:  

(35) baṭālib aš-ša‘b al-filasṭīnī biṣ-ṢUMŪD wa ‘adam taġyīr wujhāt an-naẓr, ‘adam taġyīr 

al-mabādi’ illī humma b-yiqāwimū bihā al-iḥtilāl  

Я вимагаю [від] палестинського народу ṢUMŪD, і [щоб він] не змінював точку зору, 

не змінював принципів, [згідно з] якими вони чинять опір окупації. 

Отже, дотримання ṢUMŪD означає “бути вірним собі” або “не піддаватися 

змінам”. Концепт ṢUMŪD виявляє чутливість в аспекті такої важливої функції 

дискурсу, як репрезентація групової ідентичності, адже він позначає модель 

поведінки, яка очікується виключно від “своїх” у ситуації конфронтації. У нашому 

корпусі відсутні будь-які комбінації похідних від кореня √𝑠̣ 𝑚𝑑 з лексемами на 

позначення ворога/супротивника в позиції Агенса (такі які *ṣumūd Isrā’īl)
890

.  

 

6.10.8 Концепт WAḤDA (ЄДНІСТЬ) 

 

У багатьох різних контекстах концепт ṢUMŪDвиявляє зв’язок з іншим 

важливим концептом сучасної арабської політичної культури – концептом WAḤDA 

(єдність).  

На підтвердження глибинного зв’язку між концептами ṢUMŪD і WAḤDA можна 

навести принаймні дві обставини. (1) У синтаксичному плані іменник 

                                                 
890

 Пор. Abbasi, Mehfooz 2014. 
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ṣumūdнайчастіше поєднується з неузгодженими означеннями в родовому відмінку, 

вираженими збірними іменниками, як-от “палестинський народ”, або назвами 

географічних об’єктів – країни, міста, табору біженців, – які за допомогою 

метонімічного перенесення знову ж таки позначають велику групу людей, що 

функціонує як єдиний суб’єкт і, отже, є прикладом описаної Дж. Лакоффом 

метафори НАЦІЯ – це ЛЮДИНА
891

. Натомість концепт ṢUMŪD не зустрічається в таких 

сполученнях, як *ṢUMŪDba‘ḍ in-nās (“ṢUMŪD деяких людей”), *ṢUMŪD fi’a min an-nās 

(“ṢUMŪD певної групи людей”). (2) Первинна мотивація концепту ṢUMŪD пов'язана з 

образом “міцного, цілого тіло” (див. §6.3.2 вище).  

Зв’язок між концептами ṢUMŪD та WAḤDA (єдність), вірогідно, має більш 

складний характер, ніж зв'язок з концептами ЧАС і ЖЕРТВА. На відміну від 

останнього концепту, ЄДНІСТЬ складно інтерпретувати як компонент семантики 

самого концепту. Зв'язок між концептами ṢUMŪD та WAḤDA швидше має 

відношення до структури останнього. Існують контексти, які свідчать про те, що 

WAḤDA носіями арабської мови концептуалізується як цілісне тіло, і саме завдяки 

цьому мотивація цього концепту перетинається з мотивацією концепту ṢUMŪD
892

: 

(36) wa naḥnu ka-ša‘b filasṭīnī nu’akkid lahum annanā ša‘b
an

 wa qiyādat
an

 wa sulṭat
an

jism 

wāḥid, wa lan yastaṭī‘ū iḥtirāqanā wa lan yastaṭī‘ū at-ta’ṯīr ‘alaynā 

І ми, як палестинський народ, запевняємо їх, що ми – як народ, керівництво і влада, 

[є] одним тілом, і [вони] не зможуть проникнути в нас
893

, і не зможуть вплинути на 

нас. 

У наступному контексті зв’язок між концептуалізацією єдності як “одного 

тіла” і розгляданим концептом стає ще більш очевидним: 

                                                 
891

 Lakoff 2009: 210. 
892

 У випадку WAḤDA можна навіть говорити про природне живе тіло, на відміну від 

геологічного об’єкта або артефакту. 
893

 Це нагадує племінне кредо у формі вірша, який автор колись почув від одного з членів 

племені ‘Awāliq у Ємені на початку 1980-х: nahnu ‘awāliq min ‘alaq, naḥnu masāmīr al-falak, 

naḥnu šarāra min jahannam wa min daẖal fīnā iḥtraq –“ми – Авалік із згустку [крові], ми – цвяхи 

небес, ми – іскра з пекла, і той, хто увійде серед нас, буде спалений”. 
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(37) wa min ẖilāl hāḏihi ya‘nī at-ta‘līqāt min qibal al-iẖwa al-mušāhidin fa-hāḏā yadullu 

‘alā ya‘nī ḥayawiya wa anna hunāka fi‘lan ḍamir
an

 ḥayy
an

 ladā aš-šāri‘ al-‘arabi, 

‘indamā kāna hunāka ba‘ḍ as-ṢUMŪD al-filasṭīnī šāhadnā kayfa anna hāḏā aš-šāri‘ habba 

habbat
a
 rajul wāḥid wa ṢāMāD 

І через, тобто (експлетив. – О.Б.), ці коментарі з боку братів глядачів, це вказує на, 

тобто (експлетив. – О.Б.), життєздатність, і що справді є живе сумління в арабської 

вулиці (ідіома на позначення народних мас. – О.Б.), коли був певний палестинський 

ṢUMŪD, ми побачили, як ця вулиця дихала наче одна людина і вистоювала (дієслово 

у формі перфекту від √𝑠̣ 𝑚𝑑). 

З огляду на вищезазначене стає зрозумілим, чому недружні дії одних 

палестинців щодо до інших палестинців розглядаються як такі, що суперечать ідеї 

ṢUMŪD. Активіст Народного фронту, який зателефонував до програми Filasṭīn taḥt 

al-Ḥiṣār (“Палестина в облозі”) на телеканалі Аль-Джазіра, зазначив:  

(38) iḏā ijā ya‘nī isrā’īl ṭab‘an rāḥ yikūn ṢUMŪD ilnā ya‘nī, aw iḏā ijā ḥattā nafs in-

nātija barḍu iḏā ijā ḍābit amn filasṭīnī, li-annu bi-n-nihāya il-iṯnayn ya‘nī yiṭāridūnā 

Якщо прийшов, тобто (експлетив. – О. Б.), – Ізраїль, звичайно, буде ṢUMŪD за нами 

(наш), тобто (експлетив. – О. Б.), або якщо прийшов – навіть із таким самим 

результатом знову ж таки – якщо прийшов палестинський офіцер безпеки – адже 

урешті-решт і ті й інші (букв. “двоє”) переслідують нас.  

Оскільки очікується, що з одного боку, ṢUMŪD завжди повинен мати місце в 

ситуації конфронтації, а, з іншого, його можна продемонструвати лише перед 

обличчям ворога, у цього мовця викликає фрустрацію ситуація конфронтації з 

іншим палестинцем за обставин, подібних до тих, в яких він стикається з 

ізраїльським солдатом, коли він не може продемонструвати ṢUMŪD або його 

спротив не отримує суспільного схвалення як прояв ṢUMŪD. 

 

6.11 Висновки до розділу 

 

Метанаратив про переможну революцію відіграє роль ключового 

структурного елемента, який формує революційний дискурс як єдине ціле. 
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Побудований на основі відносно простої наративної рамки, яка зображує 

революцію по суті як боротьбу добра зі злом і не толерує розбіжності оцінок, 

дискурс Січневої революції належить до класу т. з. поляризуючих дискурсів 

(polarizingdiscourses). Такий дискурс не може підтримувати аргументованої 

дискусії з проблемних питань. Ядро концептуальної рамки дискурсу формує пара 

концептів ẒULM і QIṢĀṢ. Фабула метанаративу побудована на ідеї революції як руху 

від Держави несправедливості (dawlat aẓ-ẒULM) до Держави справедливості 

(dawlat al-‘adl). Поняття Державасправедливості (dawlat al-‘adl), яка подається як 

кінцева мета РЕВОЛЮЦІЇ, не є настільки конкретизованим як протилежне до неї 

поняття Державанесправедливості (dawlat aẓ-ẒULM). Держава несправедливості 

розуміється не як політична система або устрій, а радше як скупчення зловмисних 

індивідів, тих, хто “наживався за рахунок забороненого майна цього бідного 

народу”. Цей образ відбиває культурну презумпцію, в рамках якої ЗЛО завжди 

уособлене. Широко представлена в дискурсі ідея очищення (taṭhīr) від недобитків 

старого режиму, а надто кампанія Imsak Fulūl (“Злови FULŪL”) є найкращою  

ілюстрацією впливу закодованих в мові і опосередкованих дискурсом 

загальноприйнятих переконань і культурних презумпцій на сферу політичних 

практик.   

Парою до ẒULM в революційному дискурсі виступає концепт QIṢĀṢ. Разом ця 

пара концептів утворює загальну схему, у яку інші базові концепти революційного 

дискурсу вписуються як деталі у загальну картину, трансформуючи фабулу в 

конкретні сюжети. Протагоністи революційного наративу заповнюють слоти 

Агенса і Пацієнса концепту ẒULM і Агенса або Потерпілого концепту QIṢĀṢ. 

Пацієнс QIṢĀṢ (Винуватець) при цьому збігається з Агенсом концепту ẒULM. За всі 

акти ẒULM (maẓālim) має бути відплачено шляхом здійснення QIṢĀṢ, а можливість 

повернення Держави несправедливості в майбутньому усувається шляхом 

очищення(taṭhīr) суспільного простору від посіпак старої влади – FULŪL. Останній 

концепт також заповнює слот Агенса концепту ẒULM, але позначається як 
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неактивний суб’єкт – переможений ворог. Концепт FULŪL, таким чином, 

інкорпорує ідею покарання як елемент семантичної структури. Отже поняття 

політичного іншого в революційному дискурсі також формується під впливом 

концепту QIṢĀṢ.  

Концептуальна рамка революційного дискурсу та дискурсивні практики 

відбивають культурну презумпцію, яка полягає у розуміння політичної влади як 

насилля й примусу, сили як найкращого способу досягнення мети. У цілому 

дискурс демонструє амбівалентність щодо ідеї насилля. Негативний оцінний 

компонент у семантиці ẒULM поширюється на насилля, адже воно входить до 

обсягу змісту цього концепта. Але насилля як відплата в межах концепту QIṢĀṢ 

оцінюється позитивно. Праведні жертви насилляšuhadā’ aṯ-ṮAWRA(“мученики 

революції”) перетворюються на важливий символічний ресурс, джерело моральної 

переваги над опонентами. У підсумку, можна виснувати, що культура засуджує не 

насилля як таке, а певні способи його застосування, а надто порушення соціальної 

рівноваги.  

Адаптація дискурсу до змін у політичній реальності не вплинуло на базову 

презумпцію, що лежить в основі концепту РЕВОЛЮЦІЯ, яку ми визначили як фрейм 

РЕВОЛЮЦІЯ як ЧУДО. Семантика чуда навіть була підсилена за допомогою 

дискурсивних практик, позначених виразними релігійними конотаціями, коли 

революція почала захлинатися, а авторитарний дискурс – повертатися на шпальти 

провідних ЗМІ. 

Ісламський нормативний дискурс продовжує демонструвати високий 

смислоутворювальний потенціал. У дискурсі Січневої революції навіть концепти, 

які на перший погляд, мають світський характер, виявляються просякнутими 

релігійними ідеями та смислами. Це зокрема стосується ціннісних концептів, з 

яких складається основне гасло революції, яке, в інтерпретації міжнародних ЗМІ, 

прочитувалося ніби як вираження світських демократичних устремлінь:‘ayš, 

ḥurriya, ‘adāla ijtimā‘iya, karāma insāniyya(“хліб, свобода, соціальна 
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справедливість, людська гідність”). Навіть запозичене з лівих ідеологічних 

дискурсів поняття ‘adāla ijtimā‘iyya (“соціальна справедливість”) також давно 

засвоєно дискурсом політичного ісламу. 

Різні культури можуть конструювати контрастні культурні презумпції на 

основі типологічно подібних когнітивних метафор. Так арабські і європейські 

температурні метафори збігаються в тому, як вони представляють людські емоції 

(напр., ГНІВ це ЖАР), адже базою для таких метафор виступає спільний людський 

тілесний досвід. Але з арабського погляду метафоричний вогонь, поживу якому 

дає гнів, повинен бути загашений в межах соціального домену за допомогою 

відплати (QIṢĀṢ), тобтотрансакції між членами спільноти, а СПРАВЕДЛИВІСТЬ, яка 

при цьому досягається, розуміється по суті як відновлення соціальної рівноваги. 

Натомість, з європейського погляду, перш ніж думати про досягнення 

справедливості в соціальному домені, вогонь емоцій повинен бути погашений 

розумовим зусиллям всередині “внутрішньої людини”, інакше акт справедливості 

не буде розглядатися як керований розумом і тому не призведе до законного 

розв’язання конфлікту, і навіть не дасть повного задоволення від застосування 

такого позазаконного засобу, як ПОМСТА. Спільна для європейців і арабів ідея про 

необхідність гасіння метафоричного вогню емоцій розглядається в європейських і 

арабській мовах/культурах у різних перспективах: європейська перспектив віддає 

перевагу індивідуальній агентивності, арабська, натомість, розглядає 

індивідуального актора в контексті його соціальної/родинної функції. Поняття 

межі між соціальною та “внутрішньою” людиною, так само як і різниця в 

розподілі агентивних ролей є культурною презумпцією з універсальним 

діапазоном застосування. 

Дискурс демонструє спроможність адаптуватися до зміни комунікативної 

ситуації. Але надто глибокі зміни призводять згодом до принципової зміни 

дискурсу. Зміни революційного дискурсу почалися зі зміною статусу 

протагоністів – переможні революціонери перетворювалися на жертв 
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переслідувань, вираженням їхньої незгоди з поразкою стало переозначення  

концепту революціонери як mukammilūn (“завершувачі, продовжувачі”). У 

перехідній ситуації одразу після військового перевороту революційний дискурс 

ще не зазнав принципових змін. Не лише вербальний дискурс, а семіотика 

протесту в цілому намагалася відновити й посилити усі ключові концепти. Так 

центральний для концепту РЕВОЛЮЦІЯ образ протестного майдану був повторений 

тепер у вигляді площі Рабіа аль-Адавія (Rābi‘a al-‘Adawiyya). Згодом образ 

основного протестного майдану також переозначується – якщо перший майдан 

був образом перемоги і передвісником змін, то Rābi‘a стає символом витривалості. 

Одночасно з цим на шпальти мейнстримних медій поступово повертається 

авторитарний дискурс влади. Для колишніх революціонерів звідси починається 

відлік принципової зміни дискурсивної формації і повернення до моделі 

традиційного для арабського світу дискурсу опору (MUQĀWAMA), ключовий 

концепт якого ṢUMŪD найкраще відповідає новій комунікативній ситуації. 

Формується новий гібридний тип дискурсу, який сполучає переозначені базові 

концепти і типологічні риси дискурсу Січневої революції з ключовими 

концептами дискурсу опору.  

Соціопрагматичне значення концепту ṢUMŪD полягає в його здатності 

відтворювати образ групової єдності і слугувати моделлю для узгодження 

колективних дій перед обличчям хаотичного потоку подій реального життя. Будь-

яка довільно обрана дія, як індивідуальна, так і колективна, тою мірою, якою вона 

може бути описана як така, що є актом спротиву (MUQĀWAMA), стає осмисленою, 

якщо її можна представити як прояв ṢUMŪD.  

У політичній сфері такі концепти, як ṢUMŪD, не лише проголошують 

цінності, але й впливають на формування колективної поведінки. Вони 

проектують певну схему відносин із заданими ролями для різних політичних 

суб’єктів. Дискурс, у центрі якого перебуває ṢUMŪD, спонукає до досягнення 

більшої єдності і суспільного консенсусу. Чільне місце, яке й досі посідає цей 
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дискурс, вказує на наявність певного комунікативного бар’єра між учасниками 

близькосхідних конфліктів та залученими до їхнього розв’язання зовнішніми 

силами. Попри те, що ціннісний концепт ЄДНІСТЬ посідає важливе місце в 

арабському політичному дискурсі, міжнародні посередники часто намагаються 

нав’язати протилежну йому модель поведінки, побудовану на конкуренції за 

отримання міжнародної підтримки і визнання.  

З погляду окресленого вище метанаративу єгипетського революційного 

дискурсу, концепт ṢUMŪD співвіднесений з протилежною перспективою на перебіг 

протистояння між владою і опозицією. У термінах теорії динаміки сили він 

становить дзеркальне відображення того образу, який є частиною концепту FULŪL, 

адже динаміка взаємодії між тими самими Агоністом і Антагоністом змінюють на 

протилежну: рухливий [сильніший] Агоніст vs. Стабільний [слабкіший] 

Антагоніст  стабільний [слабкіший] Агоніст vs. рухливий [сильніший] 

Антагоніст. У той час як концепт FULŪL включав сценарій, у якому Ворог 

переможений дедалі усувається (iqṣā’) від центру (ṣadāra) політичної сцени 

(mašhad siyāsī), концепт ṢUMŪD, навпаки, відбивав ідею опору, тримання разом 

перед обличчям сильнішого Ворога.  
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ВИСНОВКИ 

 

Протягом 2011 – 2014 років – періоду, який увійшов в історію як Арабська 

весна, в Єгипті набув розвитку, а згодом і зазнав повного занепаду новий різновид 

політичного дискурсу, який ми позначили як революційний. Медійна фіксація 

великого обсягу належних до революційного дискурсу текстів уможливила 

розгляд різноманітних за ступенем глибини теоретичних проблем, що стосуються 

дискурсу як складного комунікативного феномену взагалі та арабського 

політичного дискурсу зокрема. У центрі нашої уваги перебували такі питання: (1) 

як дискурс функціонує в просторі суспільної комунікації, (2) як він корелює із 

суспільно-політичною поведінкою його умовних учасників (протагоністів), (3) які 

світоглядні настанови відбиті в дискурсі Січневої революції, (4) як культура 

впливає на дискурс (у якій формі, на якому рівні і з якими наслідками виявляють 

себе в дискурсі культурні особливості). Серед часткових проблем нас також 

цікавило питання стійкості, тяглості й занепаду дискурсу.  

Проаналізовано найбільш салієнтні одиниці лексичного та дискурсивного 

рівня, насамперед концепти, які склали основу метанаративу Січневої революції, 

та перетворили історію про переможну революцію на потужний дискурс, що 

домінував у суспільній дискусії протягом щонайменше трьох років. Для того, щоб 

детально проаналізувати концептуальні складники дискурсу, довелося розділити 

їх на п’ять тематичних блоків, кожний з яких був висвітлений в окремому розділі 

дисертаційної праці. У текстовій реальності, однак, ці структурні компоненти 

дискурсу виявляють себе не як множина, а радше як певна 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. 

Революційний метанаратив, який зображує революцію як дивовижне 

перетворення Держави несправедливості на Державу справедливості під дією 
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народної волі, склався спонтанно ще на ранньому етапі політичної боротьби. 

Спосіб формування метанаративу та ширшої концептуальної рамки, що лежать в 

основі революційного дискурсу, можна порівняти з мозаїчною головоломкою, у 

процесі збирання якої з багатьох можливих варіантів залишаються лише ті 

елементи, які пасують щонайкраще. Картина, якій судилося виникнути в такий 

спосіб, складалася з тих компонентів, що виявилися найбільш придатним з 

погляду соціопрагматичних параметрів: мобілізаційної спроможності, здатності 

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 активісти під 

час серії подій, які всі єгиптяни, не змовляючись, майже одразу почали називати 

революцією.  

Революційні дискурси усіх країн Арабської весни були насичені цитатами із 

Корану та Сунни. У багатьох культурах релігійні тексти цитуються для того, щоб 

надати більшої переконливості аргументації. У єгипетському революційному 

дискурсі, як і в інших дискурсах Арабської весни, релігійний компонент несе 

набагато вагоміше функціональне навантаження. Це можна, мабуть, пояснити 

глибокою відмінністю між арабською та європейською культурами, яка є 

наслідком того, що арабський світ не зазнав такого потужного і глибокого впливу 

секуляризації, як Європа, а також тим фактом, що навряд чи будь-яка інша релігія 

була настільки політизованою, як іслам у ХХ ст. Коли йдеться про обговорення 

явищ суспільного життя, мова релігії в 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. 

Центральна роль, яку він відіграє в дискурсі єгипетської Січневої революції ,не є 

випадковістю. Ісламські концепти увійшли до цього дискурсу як функціонально 
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необхідні, вони сформували основу революційного метанаративу і стали засобом 

вираження ключових ідей революції.  

Представники різних шарів єгипетського суспільства з притаманними їм 

відмінними інтересами й політичними поглядами, які або самі брали участь у 

повстанні 25 січня, або у тій чи іншій мірі солідаризувалися з ним, прагнули 

справедливості в конкретній, санкціонованій місцевою культурою формі відплати 

за принципом “око за око” (QIṢĀṢ) і 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. Революційна МОЛОДЬ (ŠABĀB), яка розпочала повстання і 

продемонструвала неабиякі здібності в мистецтві мобілізації мас, мабуть, вірила, 

що це повстання стане втіленням їхніх власних ідеалів соціальної справедливості, 

ця революційна молодь надихалися ідеями Нових лівих, троцькістів або західних 

“прогресистів”. Ліберали, які підтримали революцію, сподівалися, що вона 

принесе Єгипту, а, можливо, і всьому арабському світові, демократію. Однак 

невдовзі обидві групи, які спочатку привернули до себе найбільшу увагу 

міжнародних ЗМІ, втратили лідерство, бо їхні високі прагнення та, ще більшою 

мірою, мова, якою вони їх висловлювали, виявилися чужими для більшості 

співвітчизників.  

Натомість ідеї, які взяли гору, та за якими готові були йти маси 

протестувальників упродовж років політичних заворушень, виразно тяжіли до 

релігійно забарвленого соціально-політичного консерватизму. Проте всупереч 

сподіванням ініціаторів революції ці консервативні ідеї не могли слугувати 

антидотом проти авторитаризму, адже вони ґрунтувалися на понятті 

справедливості, сформульованому в переважно моральних термінах, притаманних 

ісламському нормативному дискурсу. Панморалістичний світогляд, відбитий у 

революційному дискурсі, успадкований ним від ісламського нормативного 

дискурсу, згодом виявився нездатним адекватно відображати складнощі сучасного 

соціально-політичного життя, і революційний дискурс занепав. Від 2014 року він 
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зникає зі шпальт єгипетських ЗМІ, і навіть найбільш запеклі прихильники 

революції починають висловлюватись в інших термінах. 

Внесок нормативного ісламського та інших релігійних дискурсів до 

дискурсу Січневої революції становить лише незначну частину того величезного 

тезаурусу значень і форм, які мають у своєму розпорядженні ці дискурси. А отже, 

оцінюючи їхній вплив на єгипетський революційний дискурс, варто зважати не 

лише на джерело запозичення, але й на вибір конкретних елементів. 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 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 комунікативному аспекті революція за своєю суттю є суперечкою 

про владу, і тому одним із головних адресатів послань, сформульованих у межах 

революційного дискурсу, була чинна влада або, ширше, еліти. У цьому діалозі 

нерівних смисли, позичені з релігійних дискурсів, стали зброєю слабких, адже 

влада виявилася неспроможною знайти аргументи проти звинувачень і вимог, 

сформульованих у термінах, що спиралися на культурні презумпції, вкорінені у 

спільній для всіх мусульман ще живій традиції. Той факт, що обидві сторони – 

революціонери і влада – у суперечливій політичній ситуації не можуть вийти за 

межі спільних для них культурних презумпцій, які сприймаються ними як 

самоочевидні і такі, що не припускають критики, слугує найкращим 

підтвердженням їхнього універсального характеру. Коли в межах панівного на той 

час дискурсу революції дія цих презумпцій була скерована на посилення позицій 

революціонерів і послаблення влади, по суті єдиною відповіддю, на яку 

спромоглися можновладці, було застосування насильства. Це лише посилювало 

аргументацію революціонерів, допоки частина з останніх сама не отримала владу 
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й не почала обмежувати права інших, застосовуючи насильство, і ті самі 

аргументи не обернулися проти них самих.  

Джерелом сили сучасного політичного ісламу як ідеології є його здатність 

використовувати проекцію середньовічної соціальної реальності – 

трансформованої в позачасовий моральний ідеал через питомо позаісторичну 

природу релігійних текстів – як платформу для моральної критики начебто 

корумпованого сучасного суспільства. Дієвий у ситуації опозиції такий підхід 

мало придатний для конструювання нової політичної реальності в умовах, коли 

ісламісти отримують владу й самі стикаються з труднощами державного 

управління. 

Хоча ісламські концепти є ключовими складниками революційного 

дискурсу, до їхнього релігійного характеру треба ставитися критично і не 

розглядати його як іманентну рису, незалежну від контексту. Релігійні концепти, 

як і будь-які інші, є контекстно залежними, і в різних дискурсах для них 

характерний різний обсяг референції та значення. Їхня релігійна конотація, яка 

виявляється в більшості дискурсів, у деяких контекстах може приглушуватися. 

Крім того, релігійні концепти піддаються деконструкції на елементарні базові 

складники так само, як це робиться зі світськими концептами. Такий аналіз 

дозволяє реконструювати ланцюг трансформацій, яких з часом зазнає концепт, і 

під час яких головним засобом семантичних зсувів виступають концептуальні 

метафори. 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. На цьому рівні 

концепти, які сприймаються як релігійні, вступають у взаємодію із світськими 

ідеями, і було б неправильно припускати, що таке поєднання почалося лише в 

сучасний період з появою дискурсів науки, які ґрунтуються на необхідності 

раціонального пояснення соціальної і психологічної реальності. На рівні 

глибшому, ніж експліцитно виражені релігійні ідеї, виявляємо семантичні 

структури, описані як культурні презумпції. Зокрема такі як 
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СПРАВЕДЛИВІСТЬнайкраще здійснювати якомога швидше та ВІДПЛАТАрятуєЖИТТЯ. 

Перше з наведених висловлювань навряд чи можна витлумачити як релігійний 

припис, натомість друге, імовірно, все ж таки піддається подібній інтерпретації, 

однак така можливість значною мірою ґрунтується на наявності прямого 

покликання на цю ідею в одному з часто цитованих віршів Корану (Коран 2:179). 

Проте відзначимо, що перша ідея становить предмет, мабуть, не менш сильного 

переконання, аніж відплата – це обов’язок (kutiba ‘alaykum al-qiṣāṣ
u
 fī al-qatlā –

“приписана тобі відплата за вбитих”, Коран 2:178). Однак не всі культурні 

презумпції повинні бути настільки ж давніми, як вище зазначені. Так, як показав 

зіставний аналіз середньовічного і сучасного дискурсів, репрезентація ẒULM як 

акту влади бере початок у дискурсі політичного ісламу першої половини ХХ ст.  

Можна також стверджувати, що деякі культурні презумпції, які не 

розуміються як виразно релігійні, можуть функціонувати як навіть потужніші 

імперативи, ніж експліцитні релігійні заповіді. Експліцитні приписи релігії й досі 

потребують нормативної аргументації, хай навіть апологетичного характеру, тоді 

як глибоко вкорінені культурні презумпції не є навіть предметом свідомої 

рефлексії і саме тому застосовуються універсально без будь-яких заперечень. Як 

старі, так і нові культурні презумпції, як правило, функціонують невибірково, 

адже для всіх членів мовної спільноти вони є істотною частиною їхнього 

соціопрагматичного тезаурусу.  

З іншого боку, аналіз того, як ісламські нормативні концепти функціонують 

у світському, на відміну від власне релігійного, дискурсі, може допомогти глибше 

зрозуміти, як елементи релігійного знання кодуються та передаються через мову, 

як вони асимілюються в ширший культурний контекст і як вони впливають на 

формування повсякденної суспільної реальності через дискурс. Подальші 

дослідження в цьому напрямку могли б додати більшої методологічної глибини під 

час розгляду проблеми впливу ісламської культури на політичну поведінку 

сучасних мусульман, яка турбує представників багатьох суспільних наук і 

практиків.  
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Якщо говорити про те, як культура виявляється в політичному дискурсі, то 

варто зазначити, що культурно-специфічні риси проступають на всіх рівнях 

аналізу, зокрема: (1) культурно-специфічних концептів, які не мають 

відповідників в інших мовах, обраних як база для порівняння, (2) відмінностей у 

фреймово-семантичних структурах порівняно до концептуальних відповідників у 

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 і, 

нарешті, (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. Наведемо один приклад: фреймово-семантична структура 

арабського концепту QIṢĀṢ (ВІДПЛАТА) має один додатковий елемент у порівнянні 

з відповідним англійським фреймом REVENGE (ПОМСТА), який можна описати як 

Бенефіціар ВІДПЛАТИ (найближчий родич Жертви злочину, родина або громада, до 

якої належить Жертва). Однак ця структурна відмінність відбиває більш глибинну 

різницю в самій природі відповідної соціальної трансакції. Ідея цілі акту або 

соціального призначення, закладена в концепті, також виражена по-різному: якщо 

англійська REVENGE здійснюється для особистого задоволення Месника і тому 

розглядається як відступ від законності та моралі, то арабська QIṢĀṢ має на меті 

відновити відчуття соціальної рівноваги та попередити злочинність і, відповідно, 

розглядається як взірець правосуддя. Крім того, важливо відзначити, що елементи 

всіх рівнів семантичної складності, як було показано вище, можуть 

використовуватися в 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 
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трансформації в арабському світі, та з процесом набуття політичним ісламом 

статусу панівного дискурсу політичної непокори. У цьому контексті було цілком 

природним, що Брати-мусульмани як найпотужніша ісламістська політична сила в 

Єгипті незабаром опинилися в ролі основного претендента на владу після 

повалення президента Х. Мубарака попри те, що вони зіграли суто допоміжну 

роль в організації повстання 25 січня 2011 року. Хоча без мовчазної підтримки 

військових, зміни режиму напевно не було би, сталося так, що у масовій 

свідомості революційний сюжет розгортався за сценарієм, писаним мовою Братів-

мусульман, і в кінцевому підсумку виявилося не так важливо, хто саме зіграв 

головну роль у першій дії спектаклю. Зміна дискурсивного порядку означає зміну 

влади. Ісламістам вдалося відтіснити як лівих революціонерів, так і їхніх 

ліберальних попутників, а згодом і військових, які спочатку не хотіли віддавати 

владу, а потім мусили визнати, що ісламісти набули більшої легітимності, і піти з 

ними на компроміс. Для нас важливо відзначити, що 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, до заміни світського авторитаризму військових не менш 

корумпованим та схильним до непотизму авторитаризмом ісламістів, що разом з 

матеріальними чинниками призвело до втрати ісламістами легітимності, а 

зрештою й дискредитації самої ідеї революції та її остаточної поразки.  

Дискурс можна розглядати як складний комунікативний акт, участь у якому 

беруть численні соціальні актори. Однак останні не є мовцями в традиційному 

значенні цього терміна, а радше групами або соціальними категоріями, які, 

направду, не беруть участі в чомусь подібному до розмови, хоча дискурс і 

підтримується завдяки тому, що виглядає як внески окремих мовців. Отже, 

дискурс можна схарактеризувати як непрямий комунікативний акт, 



393 

 

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. З соціопрагматичного погляду 

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 у 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. До 2013 року, коли 

дедалі гострішими ставали розбіжності між різними категоріями революціонерів, 

особливо між світськими та ісламістськими групами, а також внаслідок зміни у 

владних відносинах, цей концептуальний пакт звузився і почав розпадатися, і 

первісний широкий суспільний консенсус далі не міг бути підтриманий. 

Трансформація, яку деякі місцеві спостерігачі назвали “великий секулярно-

ісламістський розкол”, 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, 
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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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al-Muḍallila. London: E-Kutub.com & Google.books. 

288. Martin, J. (2001) Cohesion and texture. In: Schiffrin, D., Tannen, D. and 

Hamilton, H. (eds.) The handbook of discourse analysis. Malden, Mass., Oxford: 

Blackwell Publishers, pp. 35–53. 



421 

 

289. Martinec, R. and Salway, A. (2005) A system for image–text relations in new 

(and old) media. Visual communication, 4 (3), pp. 337–371. 

290. Mattock, J. (2001) Islam in the Near East. In: Sawyer, J. and Simpson, J. (eds.) 

Concise encyclopedia of language and religion. Amsterdam, New York, Oxford, 

Shannon, Singapore, Tokyo: Elsevier, pp. 60–62. 

291. Mazraani, N. (1995) Functions of Arabic political discourse: The case of 

Saddam Hussein’s speeches. Zeitschrift für arabische Linguistik, (30), pp. 22–36. 

292. Mazraani, N. (1997) Aspects of language variation in Arabic political speech-

making. London, New York: Routledge.264 p. 

293. McDowell, J. (1998) Meaning, communication, and knowledge. In: McDowell, 

J. (ed.)Meaning, knowledge and reality. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

pp. 29–50. 

294. McEnery, W. (1996) Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University 

Press. 209 p. 

295. Mehrez, S. (ed.) (2012) Translating Egypt’s Revolution: The Language of 

Tahrir. Cairo: The American University in Cairo Press. 341 p. 

296. Meibauer, J. (2009) Implicature. In: Mey, J. (ed.) Concise Encyclopedia of 

Pragmatics. 2
nd

 ed. Oxford: Elsevier, pp. 365–378. 

297. Mejía-Ramos, J. and Inglis, M. (2011) Semantic contamination and 

mathematical proof: Can a non-proof prove? The Journal of Mathematical Behavior, 

30 (1), pp. 19–29. 

298. Mey, J.L. (1985) Whose language? A Study in Linguistic Pragmatics. 

Amsterdam: John Benjamins Publishing. 412 p. 

299. Milroy, L. (1980) Language and social networks. Oxford –New York: Blackwel. 

232 p. 

300. Moeschler, J. (2007) The role of explicature in communication and in 

intercultural communication. In: Kecskés I., and Horn, L. (eds.) Explorations in 



422 

 

Pragmatics: Linguistic, Cognitive, and Intercultural Aspects. Berlin,New York: Mouton 

de Gruyter, pp. 73–94. 

301. Morgan, M. (2004). Speech community.  In: Duranty, A (ed.) A companion to 

linguistic anthropology. Oxford: Blackwell, pp. 3 – 22. 

302. Moreno, A. (2005) An analysis of the cognitive dimension of proverbs in 

English and Spanish: The conceptual power of language reflecting popular believes. 

SKASE Journal of theoretical linguistics, 2 (1), pp. 42–54. 

303. Moreno, M. (2008) Metaphors in Hugo Chávez’s Political Discourse: 

Conceptualizing nation, revolution, and opposition. Doctoral dissertation. City 

University of New York.220 p. 

304. Mulkar-Mehta, R., Hobbs, J. and Hovy, E. (2011) Applications and Discovery of 

Granularity Structures in Natural Language Discourse. In: Logical Formalizations of 

Commonsense Reasoning, Papers from the 2011 AAAI Spring Symposium. [online] 

Stanford. Available at: 

https://www.researchgate.net/publication/221251269_Applications_and_Discovery_of_

Granularity_Structures_in_Natural_Language_Discourse [Accessed 26 Mar. 2018]. 

305. Nemo, F. (2007) The pragmatics of common ground. from common knowledge 

to shared attention and social referencing. In: Fetzer, A. and Fischer, K. (eds.) Lexical 

markers of common grounds. Amsterdam: Elsevier, pp. 145–149. 

306. Nerlich B. and Clarke D. (1999) Synecdoche as a cognitive and communicative 

strategy. In: Blank, A. and Koch, P. (eds.) Historical semantics and cognition. Berlin –

New York: Mouton de Gruyter, pp. 197–214. 

307. Nerlich B. and Clarke. D. (2001) Ambiguities we live by: Towards a pragmatics 

of polysemy. Journal of Pragmatics, 33 (1), pp. 1–20. 

308. Nixon, J. (2004) Framing Victorian Religious Discourse: An Introduction, In: 

Nixon, J. (ed.) Victorian Religious Discourse: New Directions in Criticism. New York: 

Palgrave Macmillan.pp. 1–26. 



423 
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html


440 

 

4. Sahih International (2004) The Qur’ān English meanings. English Revised and 
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aš-ša‘b yurīd isqāṭ an-niẓām, 150 

DAM, 74, 79, 117, 165, 211, 262, 275, 276, 

284, 291, 295, 304, 305– 307, 310, 313, 

320, 334, 338, 355 

dawlat al-‘ADL, 46, 55, 314, 319, 322, 343, 

380 
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proverb lā yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd in the Еgyptian revolutionary discourse. The 

World of the Orient, (2), pp. 101–110. 

5. Bogomolov, A. (2014) FULŪL and REVOLUTIONARIES: Negotiating social 

boundaries in the discourse of the Egyptian Arab Spring. Shodoznavstvo, (65–66), 

pp. 15–31. 

6. Bogomolov, A. (2014) Know your enemy: the concept of FULŪL in the discourse of 

the Egyptian Revolution. The World of the Orient, (3), pp. 94–106. 

7. Bogomolov, A. (2014) Constructing political other in the discourse of the Egyptian 

Arab Spring. Scripta Neofilologica Poznaniensia, XIV, pp. 7–31. 

8. Bogomolov, A. (2014) Bread, Dignity, Justice and… Retaliation: the concept of 

QISĀS and the values of the Egyptian revolution. Shodoznavstvo, (67), pp. 20–38. 

9. Bogomolov, A. (2014) The Concept of QISĀS (Retaliation) in the Islamic and Lay 

Political Discourses in the Context of the Egyptian Arab Spring. Shodoznavstvo, (68), 

pp. 3–20. 



443 

 

10. Bogomolov, A. (2015) An Eye for an Eye and the Struggle for Power in the 

Discourse of the Egyptian Arab Spring. Scripta Neophilologica Posnaniensia, XV, 

pp. 13–33. 

11. Bogomolov, A. (2015) If you want to be just you better be quick: perceptions of a 

just retaliation in the discourse of the Egyptian Arab Spring. The World of the Orient, 

(1), pp. 53–64. 

12. Bogomolov, А. (2015) A frame-semantic approach to analyzing concepts as 

complex semantic units of political discourse. The World of the Orient, (2), pp. 90–

101. 

13. Bogomolov, A. (2015) Makers of Revolution: the concept of ŠABĀB (YOUTH) in 

the discourse of the Egyptian Arab Spring. Shodoznavstvo, (69), pp. 3–28. 

14. Bogomolov, A. (2015) The 18 days that changed Egypt: the concept of 

REVOLUTION in the Egyptian Arab Spring discourse. Shodoznavstvo, (70), pp. 11–

34. 

15. Bogomolov, A. (2016)A Necessary Evil: the Concept of ẒULM in Arab Political 
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