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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Дисертацію присвячено дослідженню лінгвопоетики маргінальності в 

сучасному французькому романі ХХ століття, встановленню семантико-когнітивної 

об’єктивації маргінальності, виявленню фреймових моделей концептуальних 

структур маргінальності, окресленню основних засад структурної організації та 

засобів вираження семантичної ізотопії маргінальності. 

Сьогодні існує строката палітра підходів до розгляду феномену 

маргінальності. Це пояснюється актуальністю цього поняття в дослідженні 

суспільних процесів, а також його міжпредметним використанням, що обумовило 

різні наукові підходи (етнокультурний та соціокультурний, соціально-економічний, 

особистісно-психологічний, політологічний, нормативно-правовий, географічний 

тощо). Маргінальність, що виявляється через “маргінальну свідомість”, 

“маргінальну особистість”, “маргінальну ситуацію” та ін., розглядали такі 

дослідники: Р. Парк, Е. Стоунквіст, Т. Шибутані, Т. Віттерман, Я. Краусс, 

Дж. Б. Манчіні, Р. Мертон, Е. Х’юз, А. Фарж, І. Попова, А. Атоян та ін., виділивши 

культурну, структурну маргінальність та маргінальність соціальної ролі. 

Дослідженням маргінального персонажа в літературі, його статусу, поведінки, місця 

в суспільстві займалися П. Павлідіс, А. Горбач, Н. Кабанова, В. А. Мухіна, 

В. І. Поляков, С. О. Семенець, М. В. Стуліна та ін., однак прояви маргінальності в 

художній літературі (лінгвопоетичний та когнітивний аспекти), зокрема в романі, 

потребують подальшої наукової розвідки, оскільки звернення до семантики 

художнього тексту дозволяє зрозуміти   систему відношень між реальністю, автором 

і художнім твором. З усіх художніх жанрів роман нами обрано не випадково, адже це 

єдиний жанр, що найбільш адекватно передає еволюційні тенденції нових реалій, 

створює інноваційні художні структури. Саме маргінальність може стати 

методологічною основою для пояснення, систематизації та структурування 

“романного процесу” у ХХ столітті, стати тим феноменом, якому надано право 

пояснення глобальних процесів у літературі, суспільстві та світі. 

Актуальність такого дослідження зумовлено спрямованістю сучасної 

лінгвопоетики на вивчення семантики художнього тексту, складністю, 

багаторівневістю, комплексністю та суперечливістю феномену маргінальності, 

необхідністю виявлення способів реалізації основних вимірів семантичного 

простору маргінальності, що може сприяти декодуванню смислів, закладених у 

тексті, та ідентифікації релевантних структур авторської свідомості. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Проблематику дисертаційного 

дослідження пов’язано з науковою темою, яка розробляється Інститутом філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, “Мови та літератури 

народів світу: взаємодія та самобутність”, затвердженої Міністерством освіти і науки 

України (номер державної реєстрації 11 БФ 044-01). Тему дисертації затверджено на 

засіданні Вченої ради Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (протокол № 5 від 18 грудня 2012 р.). 

Метою роботи є встановлення семантико-когнітивної структури репрезентації 

феномену маргінальності у французькому романі XX cтоліття та опис її 

лінгвопоетичних особливостей. 

http://lib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Горбач%20А.Н.
http://lib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Горбач%20А.Н.


2 

 

 Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

 обґрунтувати теоретичні засади дослідження феномену маргінальності у 

французьких романах ХХ століття; 

 окреслити “референти” маргінальності, що репрезентують семантичний 

простір маргінальності;  

 визначити основні семантичні конструкти маргінальності у французьких 

романах ХХ століття; 

 з’ясувати конституенти та особливості структури концептосфери 

“маргінальність”; 

 виокремити та проаналізувати вербалізатори маргінальності; 

 розробити універсальну міжфреймову мережу концептуальної структури 

концептосфери “маргінальність”; 

 встановити основні засади структурної організації та засоби вираження 

семантичної ізотопії маргінальності. 

Об’єктом дослідження є феномен маргінальності в художньому тексті. 

 Предметом дослідження є семантико-когнітивна об’єктивація маргінальності 

у французьких романах ХХ століття. 

Матеріалом дослідження стали французькі романи ХХ століття, а саме: 

Romain Gary, “La vie devant soi”; Jean Genet, “Journal du Voleur”; Blaise Сendrars, 

“Moravagine”; L.-F. Céline, “Voyage au bout de la nuit”. Нами обрано ці художні твори,   

оскільки в них знайшли відбиття основні події та соціальні потрясіння минулого 

століття. Маргінальність у цих романах є об’єднувальною ознакою, але  в кожного 

автора вона знаходить своє тематичне та лексико-стилістичне вираження. Нами 

вилучено та проаналізовано 2135 фрагментів, що містять слова-ідентифікатори, 

словосполучення, речення, семантика яких репрезентує ознаки маргінальності у 

романах, 693 з них було використано як ілюстративний матеріал у дисертації. 

Методи дослідження. Методика дослідження маргінальності має комплексний 

характер. Застосування лінгвопоетичного підходу для аналізу маргінальності в 

романах французьких письменників, на нашу думку, є продуктивним у межах цієї 

розвідки, оскільки такий підхід дозволяє виявити мовні засоби та прийоми, що 

експлікують смисли в художньому тексті. Лінгвопоетика маргінальності в нашій 

розвідці розглядається як на рівні лінгвопоетики художнього прийому, так і на рівні 

лінгвопоетики тексту з використанням методу лінгвопоетичного інтерпретування, 

що передбачає тлумачення змісту тексту на основі розкриття системно-семантичних 

відношень мовних одиниць різних рівнів. Окрім лінгвопоетичного підходу в 

дисертаційному дослідженні використано також семантико-когнітивний підхід 

(зокрема, елементи когнітивної поетики) із залученням фреймового моделювання за 

С. Жаботинською (фреймова мережа за п’ятьма базисними фреймами утворює 

концептуальний каркас, слоти якого вербалізовані лексемами, які прямо або 

опосередковано характеризують певні семантичні конструкти-номінанти 

маргінальності). Використовуючи методику комбінаторного прирощення смислу 

(взаємозв’язок слова з іншими ідейно та тематично пов’язаними словами), 

аналізуємо арсенал вербалізаторів маргінальності та виокремлюємо домінантні 

смисли. Для з’ясування метафоричної маніфестації маргінальності ми використали 
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методику реконструкції концептуальної метафори (М. Тернер, Дж. Лакофф),   для 

дослідження структуротвірних функцій (наприклад, структура композиції, образу 

тощо) маргінальності в художньому тексті застосовано семний аналіз, що дозволило 

виокремити за принципом тотожності, синонімії, антонімії тощо спільні семи, 

спрямовані на формування певного концептуального смислу (семантичної ізотопії 

маргінальності). Як додаткові застосовувались такі методи, як лінгвостилістичний 

аналіз, а також компонентний та контекстуальний аналізи.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в роботі вперше здійснено 

комплексний аналіз маргінальності у французькому романі в річищі лінгвопоетики 

та лінгвоконцептології. Окреслено семантичну мережу маргінальності, складовими 

якої є логіко-семантичні схеми на позначення семантичних конструктів – номінантів 

маргінальності. Розроблено концептуальну міжфреймову мережу концептосфери 

“маргінальність”, що утворена концептуальною міжфреймовою мережею домену 

маргінальна людина (предметний та акціональний фрейм); концептуальною 

міжфреймовою мережею домену маргінальна людина (посесивний, таксономічний 

та компаративний фрейми); міжфреймовою мережею концептуальної структури 

домену середовище. Зазначені схеми є універсальними, тому можуть бути 

інваріантом для аналізу маргінальності в будь-якому художньому творі. 

Проаналізовано мовні засоби реалізації семантичної ізотопії маргінальності.  

Положення, що виносяться на захист: 

1. Маргінальність у французьких романах ХХ століття постає як 

макроутворення, багаторівневий смисловий конструкт.  

2. Поняття маргінальності формується референтами, семантичні компоненти 

яких поліаспектно представлено в логіко-семантичних схемах: маргінальність як 

стан; маргінальність як ознака; маргінальність як модальність; маргінальність як 

діяльність; маргінальність як суб’єктність; маргінальність як процес 

(маргіналізації), що окреслюють зміст та обсяг семантичного простору 

маргінальності. Аналіз вербалізаторів складових компонентів цих схем за романами 

французьких письменників уможливив виокремлення домінантних конструктів 

маргінальності: маргінальний стан, маргінальне середовище (місце існування, 

середовище / умови існування), маргінал, маргіналізація, маргінальна дія (діяльність,   

поведінка), маргінальний статус, маргінальне мислення. 

3. Концептосфера “маргінальність”, визначається в межах двох базисних 

доменів: маргінальна людина та середовище. Концептуальну структуру домену 

маргінальна людина в досліджуваних французьких романах представлено 

наступними парцелами: людина як фізична істота; культурна / полікультурна 

людина; моральна / аморальна людина; соціальна / асоціальна істота. Домен 

середовище складається із двох парцел: місце існування / дії та середовище 

існування / дії.  

 4. Фреймова організація вербалізованих характеристик та ознак 

маргінальності на основі суміжності, подібності, родо-видових відношень, 

відношень частина-ціле тощо має нелінійно організовану структуру, вказує на 

складний характер асоціативних зв’язків у формуванні образу маргінальності у 

французьких романах та забезпечує його інтерпретацію, марковану інтенціями 
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автора, репрезентує не тільки лінгвістичну, а й екстралінгвістичну інформацію, 

продуктивна структурація та опис якої (за рахунок фреймового моделювання)  

сприяє розкриттю механізмів концептуалізації вербалізованих понять та явищ 

навколишньої дійсності, зокрема маргінальності як феномену ХХ століття. 

5. Аналіз арсеналу вербалізаторів маргінальності уможливив побудову 

міжфреймової мережі концептосфери “маргінальність”, складовими якої є 

концептуальна міжфреймова мережа домену маргінальна людина (предметний та 

акціональний фрейм); концептуальна міжфреймова мережа домену маргінальна 

людина (посесивний, таксономічний та компаративний фрейм); міжфреймова 

мережа концептуальної структури домену середовище. Зазначені схеми 

міжфреймової мережі концептосфери “маргінальність” є універсальними та можуть 

бути використані в дослідженні маргінальності в художньому тексті. 

6. Семантична ізотопія маргінальності відіграє важливу роль у створенні 

семантичної   зв’язності,   смислової   єдності   та   цілісності  тексту,  забезпечуючи 

сюжетно-композиційну структурацію роману, формування художнього простору, 

художнього образу, мовної поведінки персонажів тощо. Топікальні лінії 

характеристик маргінальності на рівні речення та топікальні ланцюжки, що є 

складовими вертикального контексту, на рівні фрагментів та тексту утворюють 

ізотопічну сітку маргінальності, що реалізується за рахунок використання мовних 

засобів, як-от: конотативна лексика, метафори, символи тощо.  

Теоретичне значення проведеного дослідження полягає у внеску до 

лінгвопоетики та когнітивної семантики, оскільки сприяє з’ясуванню принципів 

опису семантико-когнітивної об’єктивації маргінальності, побудові міжфреймових 

мереж концептосфери “маргінальність”, розумінню глибинних смислів за рахунок 

вивчення семантичної ізотопії маргінальності як інтеграційної складової структури 

художнього тексту. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їхнього 

використання в лінгвокогнітивних та лінгвопоетичних дослідженнях художніх 

текстів. Основні положення роботи можуть бути застосовані в курсах лексикології, 

стилістики французької мови, спецкурсах з лінгвістики тексту, когнітивної 

лінгвістики та дискурсології. Матеріали дисертації можуть використовуватися в 

науково-дослідній роботі. 

Апробацію результатів дослідження здійснено на 6 наукових конференціях: 

Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених “Мова, свідомість, 

художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій” (Київ, 2013); 

Міжнародна наукова конференція “Етнознакові функції культури: мова, література, 

фольклор”  (Київ, 2013); Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих 

учених “Філологічна наука в інформаційному суспільстві” (Київ, 2014); Третья 

Европейская конференция по литературе, филологии и языкознанию (г. Вена, 

Австрия, 2014); XL Международная научно-практическая конференция “В мире 

науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии 

(г. Новосибирск, Россия (2014); Міжнародна наукова конференція “Сучасна 

філологія: парадигми, напрямки, проблеми” (Київ, 2014). 
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Публікації. Основні положення дисертації викладено у восьми статтях, 

опублікованих у наукових фахових виданнях, матеріалах конференцій як в Україні, 

так і за кордоном.  

 Структура роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів із 

висновками, загального висновку, списку використаної літератури (272 позиції, у 

тому числі 80 іноземними мовами), списку джерел дослідження (чотири позиції) та 

трьох додатків. У дисертації 1 таблиця, 2 рисунки, 10 схем. Обсяг основного тексту 

дисертації становить 192 сторінки. Загальний обсяг роботи зі списком використаної 

літератури та додатків складає 219 сторінок.  

  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, ступінь її досліджeності, 

окреслено мету, завдання роботи, визначено її обсяг та предмет, методи 

дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

отриманих результатів, подано основні положення, що виносяться на захист.  

У першому розділі “Теоретичні засади дослідження феномену 

маргінальності у французьких романах ХХ століття” проаналізовано сутність 

феномену маргінальності та основні підходи до його розгляду, що традиційно 

склалися (соціологічний, культурологічний, структурний), окреслено різницю між 

маргінальністю в літературі та маргінальною літературою, розглянуто поняття 

маргінальності у філософській думці Франції XX століття, а також зроблено огляд 

найпомітніших тенденцій “маргінальних романів” XX століття.  

 Термін “маргінальність” було вперше введено американським соціологом 

Р. Парком, який вживав його для позначення ситуації, у якій опиняються мігранти з 

огляду на їх культурний статус. Е. Стоунквіст увів психологічну складову у процес 

дослідження маргінальності, вважаючи, що маргінальне середовище – це сфера, де 

дві культури переплітаються, і де культура, що опановує простір, об’єднує  в собі 

обидві культури. А в центрі цього перетину – маргінальна людина. Таким чином, 

американські науковці вбачали культурний конфлікт у основі формування 

маргінальної особистості. У західноєвропейському погляді на визначення 

маргінальності домінує вивчення умов та соціальних причин неінтегрованості 

індивідів до суспільних структур (наприклад, К. Маркс, К. Рабан, А. Фарж вважали, 

що соціально-політичні трансформації суспільства грають ключову роль у цьому 

процесі). Конфлікт соціального статусу та ролі особистості став основою концепції 

маргінальності соціальної ролі (Дж. Б. Манчіні, Р. Мертон, Е. Х’юз, Т. Шибутані). 

Т. Шибутані ввів поняття маргінального статусу (вважав його ключовим у 

розумінні поняття маргінальності), що є притаманним індивідам, які входять до 

складу маргінальних груп та сформували власну спільноту та цінності. 

У філософській думці Франції середини ХХ ст. проблема маргінальноcті 

прямо чи опосередковано розглядалася такими філософами, як М. Фуко, Р. Барт, 

Ж. Ф. Ліотар, Ж. Дельоз, Ж. Дерріда, Ф. Гваттарі, Ж. Бодрійяр, Ж.-П. Сартр. 

Феміністичний та постколоніальний дискурси, у свою чергу, також відштовхувалися 

від “маргіналізованого” стану  явищ соціальної й культурної дійсності та бажання їх 

демаргіналізувати. 
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Конструювання альтернативної моделі існування маргінальної особистості 

стало важливим завданням сучасної літератури як амбівалентного онтологічного 

ландшафту, де відтворюються альтернативні шляхи подолання кризових явищ в усіх 

сферах  життя,  адже  маргінальність може бути технологією змін та саморозвитку.  

Маргінальне поступово переміщується до центру та стає явищем, що домінує в 

літературі ХХ століття. Тому французький роман саме цього періоду було взято нами 

до розгляду.  

 Аналіз романів кінця ХІХ–початку ХХІ ст. показав, що серед “маргінальної 

спадщини” романного дискурсу XIX століття, окремі мотиви котрої будуть 

підхоплені XX століттям, слід згадати Г. Флобера, Ж.-К. Гюїсманса, П'єра  Лоті 

тощо. Перша світова війна змінила світоглядні орієнтири французьких 

письменників, підштовхнувши до інтелектуального бунту, першою ціллю “реформ” 

якого стала традиційна літературна мова. Роман міжвоєнного періоду був достатньо 

гнучкою літературною формою для того, щоб стати експериментальною 

лабораторією для реалізації нових можливостей у художньому дискурсі, завдяки 

А. Жіду (“Les Faux-monnayeurs”, “Фальшивомонетники”), сюрреалістам: А. Бретону 

(“Надя”, “Nadja”, 1928), Л. Арагону (“Паризький селянин”, “Le Paysan de Paris”, 

1926), Ж. Дельтею (“Жанна д'Арк”, “Jeanne d'Arc”, 1925); “грою зі стилем” Ж. Кокто 

(“Великий розрив”, “Grand écart”, 1923) та ін. Збагатившись філософською 

глибиною, цікаво поєднуючи поетику модернізму та поетикальну традицію 

романного минулого, слугуючи при цьому у французькому літературному процесі 

містком між модернізмом і постмодернізмом, роман періоду екзистенціалізму також 

звернувся до феномену маргінальності (так, А. Камю та Ж.-П. Сартр створили 

яскраві образи маргіналів ХХ століття – відповідно Мерсо та Антуана Рокантена у 

романах “Сторонній” та “Нудота”).  

 У повоєнний період з'являються неоавангардисти (“новий роман” або 

“антироман” за Ж.-П. Сартром), які вважали головним завданням оновлення роману 

як жанру за рахунок відмови від традиційних романних форм та зміни оповідних 

стратегій, оскільки зникла зацікавленість ангажованою літературою й поступово 

торувало собі шлях “суспільство споживання”, зображення якого потребувало нових 

методів (криза міметичного персонажа, “смерть автора” та ін. у творах М. Бютора, 

Н. Саррот, А. Роб-Гріє та ін.)  

  Романи останніх десятиліть XX cтоліття демонструють тенденцію до 

віднаходження авторами індивідуальних засобів реалізації феномену маргінальності. 

Так, у романному доробку Ромена Гарі (Еміля Ажара) на перший план виходять 

“мовні ігри”, зокрема, каламбури, експерименти над синтаксисом і лексикою. 

Маргінальні персонажі Ж. Жене знаходяться поза межею (соціальною, економічною, 

політичною, психологічною та ін.), тому, шукаючи альтернативні параметри буття, 

плекають ідею тотальної свободи, що не визнає ані морально-етичних, ані 

суспільно-релігійних норм, і маргінес (в’язниці, бідні квартали) стає тим місцем, де 

те, що є забороненим у суспільстві, може бути дозволеним. У ХХ та на початку ХХІ 

століття романний дискурс відчуває на собі “повернення до джерел”, наслідки 

ренаративізації, естетики гібридних форм, що порушують кордон між реальністю та 

уявою, розмивають жанрові межі, налагоджують новий діалог із романною 
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традицією, а це, у свою чергу, додає лінгвопоетичних особливостей художній 

репрезентації маргінальності як засадничого феномену культури сучасності.  

У другому розділі “Семантична об’єктивація маргінальності у 

французьких романах ХХ століття” проведено лексикографічний аналіз поняття 

маргінальності, визначено вербальну реалізацію семантичних складників 

маргінальності у французьких романах ХХ століття, розроблено логіко-семантичні 

схеми розгортання “референтів” маргінальності. 

Аналіз лексикографічних джерел показав, що об’єктивація маргінальності 

здійснюється лексемами – репрезентантами прямої номінації та їх похідними: 

marginalité, marginal, marge, marginaliser, marginalisé, а також лексемами непрямої 

номінації, що представляють певні характеристики та ознаки маргінальності, як-от 

blanc, bord, bordure, espace libre, écart, exclusion, exil, errance, сonflit, limite, liminalité. 

Лексикографічне дослідження дозволило сформувати уявлення про обсяг та зміст 

поняття маргінальності у французькому суспільстві.  

 Аналіз романів  (“Життя попереду”  Ромена Гарі,  “Подорож  на  край  ночі”  

Л.-Ф. Селіна, “Мораважін” Блеза Сандрара, “Щоденник злодія” Ж. Жене) показав, 

що варіативна семантика поняття маргінальності у французьких романах 

формується такими “референтами” як ознака, стан, діяльність, суб’єктність, 

модальність та процес (маргіналізації). Семантичне моделювання та інтерпретація 

цих референтів експлікує простір маргінальності в романах. Так, маргінальність як 

процес маргіналізації має свої причини та наслідки. Автори французьких романів 

зображують добровільну маргіналізацію, коли людина сама відмежовується від 

суспільства (у романі Ромена Гарі арабська громада не намагається повністю 

асимілюватися у французьке суспільство, тому, з одного боку, зберігає певні норми, 

правила поведінки, цінності та традиції, а з іншого, прирікає себе на культурну 

маргіналізацію), та примусову, коли суспільство ізолює (в’язниця у роман Ж. Жене), 

обмежує, витісняє на периферію цілі спільноти (Ромен Гарі). Французькі 

письменники ХХ століття у своїх романах акцентують увагу на комплексі причин 

маргіналізації як особистості, так і певних груп населення: соціально-економічні 

(безробіття, бідність, відсутність гідної соціальної допомоги, житлових умов, 

конфлікт із загальноприйнятими нормами, недостатня соціалізація: La misère nous 

érigeait (Ж. Жене); культурно-цивілізаційні (глобалізація, міграційні процеси 

(примусові чи добровільні), культурологічна криза); політичні (справедливість, 

імміграційні закони, негативне ставлення до соціально-політичного та 

організаційно-бюрократичного устрою суспільства); суб’єктно-особистісні: 

психологічні (внутрішня незадоволеність, моральне сум’яття, криза ідентичності, 

загострена рефлексія, відчуженість, внутрішній особистісний конфлікт тощо: Je 

connus enfin la douceur d'être accueilli par les hommes. Ma vie de misère en Espagne 

était une sorte de dégradation, de chute avec honte. J'étais déchu); фізіологічні (фізичні 

вади, соматичні захворювання). Маргіналізаційні процеси в романах показано через 

призму зміни (часткової або повної): статусу (знаходження на узбіччі пануючих 

норм, відсутність доступу до соціальних послуг і отже, неможливість стати 

повноправними членами суспільства); cередовища (ізольованість, периферійність 

місця перебування або проживання); морально-етичних норм та цінностей (інші 
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парадигми мислення та поведінки, дуалістична самосвідомість, цинічне ставлення 

до світу, релятивізм світогляду); комунікативних, соціальних, психологічних та 

духовних зв’язків (або їх втрату).  

Референтна категорія “ознака” імплікує поняття властивості, якості, 

відношення, стану та ін. Маргінальність як ознака виражається похідною 

маргінальний (-е; -а), операціоналізація якої дає набір конструктів: маргінальний 

статус, маргінальна ситуація, маргінальне середовище, маргінальна особистість. 

Кожний конструкт у тексті має свої маркери-характеристики, що представлені 

певними мовними засобами. Маргінальність як ознака виражена  в характеристиці 

низки ситуацій на позначення маргінальності середовища (“enfer africain” у романі 

Селіна) та маргінальності суб’єкта.  

Під маргінальною ситуацією розуміємо систему зовнішніх та внутрішніх умов 

чи дій у процесі існування індивіда, що характеризується здебільшого внутрішньою 

конфліктністю, невизначеністю, тривожністю, невпевненістю тощо. Маргінальну  

ситуацію експліковано  в текстах романів як: економічну (життя на межі або поза 

межею бідності): …j'avais pas d'argent de poche et j'allais parfois dans les quartiers 

français là où il y en a…; культурно-цивілізаційну (неможливість повноцінної 

реалізації культурних запитів особистості чи групи, несприйняття традицій, норм, 

правил титульної нації тощо): ...les Juifs sont des gens comme les autres mais il ne faut 

pas leur en vouloir; психофізичну (фізичні вади чи психологічний тиск): Les chiens 

d’Alaska, en effet, sont précieux... On les soigne bien. Tandis que des émigrants on s’en 

fout. Il y en a toujours de trop; катастрофи, кризові, техногенні явища (наприклад, 

війна): La guerre en somme c’était tout ce qu’on ne comprenait pas. 

Під маргінальним середовищем (місце проживання та середовище / умови 

існування) розуміємо території з неналежними умовами для проживання: райони 

компактного проживання меншин (арабські квартали в романі Ромена Гарі); тюрма 

(у Ж. Жене); зони проживання криміналізованих верств населення (у романах 

Ж. Жене, Л.-Ф. Селіна): J'ai longtemps vécu dans une chambre sans fenêtres qu'un 

vasistas donnait sur le corridor… dans ce vaste désordre sale au milieu d'un quartier 

puant l'huile, l'urine et la merde; зони нетипових, нелегких для існування природних 

умов (африканські джунглі чи зона війни  в романі Л.-Ф. Селіна); зони проживання 

бідних верств населення (наявні у всіх досліджуваних романах).  

Ознаками маргінальної особистості (суб’єкта), що перебуває у стані 

дезадаптації, є характеристики зовнішнього вигляду та дій: фізіономіка (L’existence, 

ça vous tord et ça vous écrase la face...Les pauvres sont fadés. La misère est géante, elle 

se sert pour essuyer les ordures du monde de votre figure comme d’une toile à laver…); 

одяг (J'avais un pardessus trop grand qui m'arrivait aux talons); манери (Un autre pays, 

d’autres gens autour de soi, agités d’une façon un peu bizarre); поведінка (…enfin, on 

s’entendit pour le plaquer tel quel, simplement, à terre, pagne retroussé et d’emblée reçut 

sur le dos et les fesses flasques une de ces volées de bâton souple à faire beugler une 

solide bourrique pendant huit jours); психологічні риси (розгубленість, розчарування, 

самотність, безпорадність (C’est désésperant quand on y pense, combien c’est défendu 

les hommes les uns contre les autres...); зміни фізичного стану: інвалідність, фізичні 

аномалії (Violence du dessin de la main unique de Stilitano, immobile, simplement posée 
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sur la table, et qui rendait inquiétant et dangereux le repos).  

У французьких романах маргінальність як стан репрезентовано семами на 

позначення стану середовища та стану суб’єкта. Маргінальне середовище 

представлено топосом пограниччя (межі), територій, що межують з центральними; 

периферією як основним місцем перебування маргінальних суб’єктів (...Moi, je 

m’étais trouvé pour la pratique un petit appartement au bord de la zone), та маргінесом 

(Les prisons centrales ont leur pouvoir...L’atmosphère y est si lourde qu’on doit s’y 

trainer. On y rampe…) як окраїною периферії або ізольованої території, найбільш 

непридатною для існування. Маргінальність як стан суб’єкта виражено семами на 

позначення периферійності (у соціально-економічному (La négrerie pue sa misère, ses 

vanités interminables, ses résignations immondes), психофізіологічному (J’en arrivais à 

ne plus prendre de quinine pour bien laisser la fièvre me cacher la vie) та культурно-

цивілізаційному вимірах (Les nègres faut les tailler en blagues à tabac!) та межовості 

(перебування маргінальних особистостей у межовому, нестійкому, перехідному, 

кризовому стані, стані внутрішньої роздвоєності), наслідком чого є 

пошук ідентичності. 

У проаналізованих нами романах маргінальну діяльність представлено як 

підпільну, як гру, через нові поведінкові коди, у тому числі через порушення норм 

(соціальних, економічних, культурних, політичних та правових). Така поведінка 

може бути як постійною, так і ситуативною, адже маргінальна особистість часто діє 

імпульсивно, тому виникає ситуація (умови, становище, обставини), якій притаманні 

риси невизначеності, перехідності, нестійкості тощо, котрі, у свою чергу, 

опосередковують поведінку та конкретні дії соціальних суб’єктів, зокрема конфлікт з 

оточенням, активний протест, навмисне чи ненавмисне порушення соціально 

визнаних норм поведінки. Активна маргінальна поведінка може бути агресивною та 

втілюватися  в нігілізмі, радикальних рухах. Така поведінка маргіналів-девіантів 

викликає занепокоєння оточення та дестабілізує існуючу систему, тому їх 

намагаються, наприклад, ізолювати, як душевнохворих у романі Л.-Ф. Селіна, адже 

… Les aliénés ont le meurtre encore plus facile que les hommes ordinaires. Пасивна 

поведінка виявляється у відстороненості, відірваності, ескапізмі, самоізоляції, 

самотності. Побридництво, жебрацтво, проституція стають способом життя. 

Найбільш поширеними проявами девіантності  в романах французьких авторів є 

підліткова делінквентність, злочинність, алкоголізм, наркоманія, проституція 

результатом чого стає зміна статусу, моральна деградація: Il était arrivé au bout lui 

aussi (“соціальне дно”). 

 У колективному мисленні склалася думка про маргінальність як про щось 

негативне, вторинне, аномальне (як порушення, загроза, хвороба чи злочин). Так, 

коли автори романів корелюють поняття маргінальності та бідності, перше набуває 

негативної конотації, оскільки є одним із факторів витіснення певної групи 

населення чи індивіда на “соціальне дно”. У романах маргінальність, експлікована 

через девіантну, делінквентну чи аморальну поведінку маргінала, сприймається 

суспільством негативно, хоча в багатьох випадках вона є захисною реакцією, 

націленою на переборювання нестандартної, дискомфортної ситуації. У крайніх 

проявах це можуть бути бунти, самогубства, психічні розлади тощо: …à Chicago, il a 



10 

 

eu son temps… Il faisait partie alors d’une société secrète très redoutable pour 

l’émancipation des Noirs. Але маргінали – це й ті, хто шукає шляхи служіння 

суспільству. Наприклад, у романі Ромена Гарі Надін, француженка, дає прихисток 

Момо. Такі вчинки складають позитивний потенціал маргінальності, який 

виявляється через креативну складову, під якою розуміємо здатність створювати(сь), 

змінювати(сь), а отже бути динамічним чинником розвитку як особистості, так 

і суспільства. 

Маргінальність набуває ознак суб’єктності, коли виступає фактором 

формування суб’єкта маргінального типу або групи, тобто у процесі маргіналізації, 

та у впливі цих суб’єктів та груп на суспільство. У романах французьких авторів 

суб’єктність людини (маргінала) виявляється в її вітальності, діяльності, 

спілкуванні, самосвідомості, як тенденція до самореалізації тощо. Показано, що 

маргінали та маргінальні групи мають як конструктивний, так і деструктивний 

вплив на суспільство, адже наявність маргіналів у суспільстві вже вказує на 

необхідність знаходити нові пріоритети, спонукає вести прийнятну соціально-

економічну політику, яка допомагає вижити маргіналам та забезпечує відносно 

сприятливі умови існування. У той же час, суб’єктність маргінала передбачає 

самореалізацію як пошук ідентичності та самоідентифікацію (соціально-

економічний та культурний аспекти), що сприяє розумінню та сприйняттю Іншого 

(тобто титульної нації), з його правилами, моральними та ціннісними орієнтирами. 

Можемо констатувати, що поняття маргінальності (як семантична мережа) у 

романах французьких письменників ХХ століття представлено в різних вимірах, 

домінантні смисли яких експліковано в наступних семантичних конструктах: 

маргінальний стан, маргінальне середовище (умови існування, місце існування), 

маргінальна дія (діяльність, поводження, поведінка), маргінальний статус, 

маргінал, що формують у свідомості людей образ маргінальності, який може бути 

як негативним, так і позитивним, або безоцінним, позначаючи перехідність, 

нестійкість, невизначеність, парадоксальність та ірраціональність, бути точкою 

біфуркації, де система чи особистість повинні робити вибір. Однією з причин 

маргінальності є конфлікт (зовнішній та внутрішній), що лежить в основі існування 

маргінальної особистості в суспільстві (перш за все, на рівні самоідентифікації). 

Маркерами маргінальності в романах є лексеми на позначення бідності, межовості, 

невкоріненості, перехідності. 

 Третій розділ “Когнітивна об’єктивація маргінальності у французьких 

романах ХХ століття” присвячено аналізу концептуальної структури 

концептосфери “маргінальність”, з’ясуванню особливостей фреймової організації її 

структурних складників (за основу взято п’ять базисних фреймів, запропонованих 

С. Жаботинською).  

Послуговуючись нашими дослідженнями маргінальності у французьких 

романах (проаналізовано 2135 фрагментів), можемо стверджувати, що базовими  в 

реконструкції концептосфери “маргінальність” є домен маргінальна людина 

(маргінал)   та   домен   середовище. У домені маргінал нами виокремлено наступні  

парцели: фізична істота; культурна / полікультурна людина; моральна / аморальна 

людина; соціальна / асоціальна істота. Кожна парцела включає різну кількість 

СТІЛЬКИ 

(кількість) 
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мегакоцептів, які  створені мережею концептів. У парцелі маргінал-фізична істота 

можемо виокремити мегаконцепти: зовнішні характеристики (концепти: вади 

обличчя, вади тіла, одяг, враження); психофізіологічний стан (концепти: 

неадекватність, апатія, депресія, самотність, страх, тривожність, смерть, 

незахищеність, стан вибору, межовість); інтелектуальні характеристики 

(концепти: інтелект, розум); поведінкові характеристики (концепти: пасивність, 

агресивність, девіантність); риси характеру (концепти: лінь, жорстокість, злість 

тощо). Парцела маргінал – соціальна / асоціальна істота складається із 

мегаконцептів: спільнота (концепти: ми, банда); соціальні / асоціальні відносини 

(концепти: соціальний захист, конфлікт, агресивність, девіантність, доступ до 

матеріальних благ, підпільна діяльність); ролі (концепти: бунтар, ізгой, актор); 

матеріальний стан (концепти бідність, обмеженість, нестабільність); середовище 

існування (концепти: ізольованість, периферія, маргінес, межовість, обмеженість). 

Парцелу маргінал – культурна / полікультурна людина представлено 

мегаконцептами: освіченість (концепти: деградація, цинізм, релятивізм); 

невкоріненість (концепти: іммігрант, міграція, фатальність, безпорадність); криза 

ідентичності (концепти: дуалістична самосвідомість, мова предків, ностальгія). 

Парцела маргінал – моральна / аморальна людина можуть бути представлені 

наступними мегаконцептами: релігія (концепти: церква, пекло, Коран, совість, 

справедливість); традиції (концепти: суспільна мораль, національна традиція, 

звички, нетрадиційна медицина); поводження (концепти: манери, брутальність, 

гнів, нетрадиційна орієнтація, панібратство, конфліктогенність); вчинки 

(концепти: моральні приписи, брехня, проституція, відмежовування, протест). 

У домені середовище виокремлюємо наступні парцели: місце існування / дії та 

середовище існування / дії . До складу парцели місце існування / дії входять наступні 

мегаконцепти: помешкання (концепти: країна, район, будинок, квартира, підвал); 

ознаки помешкання (концепти: убогість, бідність, спорожнілість, безликість); 

назва помешкання (концепти: божевільня, в’язниця, шпиталь, готель, халупа); стан 

комфорту помешкання (концепти: непридатність, зношеність, необлаштованість); 

вигляд помешкання (концепти: внутрішній стан, зовнішній стан, наповненість, 

неординарність, нетиповість, меблі, артефакти); місцезнаходження помешкання 

(концепти: периферія, маргінес, межа, віддаленість, зона, ізольованість); оточення 

(концепти: джунглі, бідні квартали, театр воєнних дій, природні аномалії, природа). 

Парцела середовище існування / дії включає наступні мегаконцепти: атмосфера 

існування / дії (концепти: пітьма, ніч, задуха, паніка, неспокій, злоба, ненависть, 

ворожнеча, непорозуміння, недовіра); реальність (концепти: убогість, злиденність, 

невизначеність, небезпечність, обмеженість, самотність, безправність, 

аморальність); віртуальність (концепти: сон наяву, сновидіння, спогади, марення); 

соціально-економічна сфера (концепти: середовище знедолених, на задвірках, 

безробіття); культурна сфера (концепти: невкоріненість, полікультурність, 

міжкультурність, нетрадиційність); кризове та анормальне (концепти: війна, 

подорож, втеча, ризикованість, ганебність).  

Оскільки світогляд формується за певними сценаріями як набір стереотипних 

ситуацій, внутрішню організацію та зовнішні зв’язки домену маргінальна людина та 
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домену середовище доцільно буде, на наш погляд, представити у вигляді фреймової 

структури, слоти якої можуть бути заповнені конкретною інформацією, 

релевантною для зазначеного домену. Вербалізація концептів, що заповнюють слоти, 

відбувається через уживання слів та словосполучень-ідентифікаторів, контекстів, що 

корелюються із виділеними вище семантичними конструктами: маргінальний стан, 

маргінальне середовище (місце існування, умови існування), маргінальна дія 

(діяльність, поводження, поведінка), маргінальний статус тощо. Аналіз 

вербалізаторів уможливив створення концептуальної міжфреймової мережі 

концептосфери маргінальність, складовими якої є концептуальна міжфреймова 

мережа   домену    маргінальна   людина   (предметний   та   акціональний   фрейм; 

концептуальна міжфреймова мережа домену маргінальна людина (посесивний, 

таксономічний  та  компаративний  фрейм); міжфреймова мережа  концептуальної 

структури домену середовище. Розроблені схеми міжфреймової мережі 

концептосфери “маргінальність” є універсальними та можуть бути використані у 

процесі аналізу різних аспектів прояву маргінальності в художніх творах. 

 У четвертому розділі “Семантична ізотопія маргінальності” (СІМ) 

досліджується СІМ як особлива семантична структура, що створюється смисловими 

зв’язками між мовними одиницями та є основою для побудови та інтерпретації 

образу маргінала, маргінального середовища та маргінальності загалом.  

  Нами проаналізовано роль портретної ізотопії у формуванні образу маргінала, 

яка охоплює усю сукупність описів та характеристик персонажів-маргіналів. 

Розташовані в різних фрагментах тексту описи зовнішності, мовлення, рис 

характеру, почуттів, вчинків та станів персонажа утворюють ізотопічну сітку, що є 

основою побудови цілісного образу маргінала. Встановлено, що СІМ портрета  в 

романах французьких письменників може бути як динамічною, що відбиває зміни  в 

зовнішності та стані персонажа (мадам Роза, Момо, мадам Лола у Ромена Гарі), так і 

статичною (пан Н’Да Амеде у Ромена Гарі), та може створюватись навіть окремими 

деталями зовнішності, що повторюються в тексті. Автори часто вдаються до 

концентрованих портретів, які розміщуються в певному фрагменті тексту, дають 

вичерпну характеристику маргінального персонажа та забезпечують зв’язність 

фрагменту тексту (портрет пана Н’Да Амеде у Ромена Гарі, де реалізується 

семантична ізотопія (одяг, прикраси, вчинки, дії)). Розпорошений портрет 

маргінального персонажа формується за рахунок ізотопічної сітки портретних 

описів або портретних деталей (опис сексуальності маргінальних персонажів у 

Ж. Жене повторюється в різних фрагментах тексту та забезпечує, попри 

фрагментарність композиції, його структурну єдність та вертикальний контекст). У 

такому випадку ізотопія корелює з поняттям топіків (табуйованих тем), що 

групуються у топікальні (тематичні) ланцюжки й далі – у топікальні розгалуження, 

утворюючи ізотопію тексту: тематика фізіологічних відправлень, гомосексуалізму.  

СІМ може забезпечувати зв’язність  тексту  за  допомогою тропів, фігур або  

конотативної лексики, що об’єктивують основні характеристики маргінальності. У 

результаті проведеної нами розвідки виявлено, що маргінальність як стан є 

важливою характеристикою та складовою семантичної ізотопії маргінальності. У 

романі Ромена Гарі маргінальний стан персонажів репрезентовано лексичними 
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одиницями на позначення емоцій та станів. Використовуючи теорію ізотопії, ми 

згрупували розпорошені характеристики станів персонажів роману за спільними 

ознаками: стан тривоги: elle n’était jamais tout à fait tranquille; comme j’étais 

malheureux; стан нервового напруження: j’ai continué à avoir des crampes et des 

convulsions pendant longtemps; Elle avait tout le temps peur, mais pas comme tout le 

monde, elle avait encore plus peur que ça; стан паніки: être pris de hurlements; se jeter 

par terre; hystérie collective; Je suis pris de hurlements, je me jette par terre, je me cogne 

la tête; неадекватний стан: Madame Rosa retombait en enfance, à cause de son 

dérangement, c’est la sénilité débile qui veut ça; стан апатії та самотності: … j’avais une 

peur bleue de me trouver sans elle;…quand je parlais de l’état de manque et je lui ai dit 

que c’est quand on n’a rien et personne; стан невпевненості: il était peu sûr; il fallait 

faire gaffe; стан остраху: j’avais les genoux qui tremblaient; il n’avait toujours peur 

d’une descente de l’Assistance publique тощо. Окрему групу формує маргінальний 

стан суб’єкта як межовий, що уявляється як нестійкий, проміжний, перехідний, 

кризовий стан, стан внутрішньої роздвоєності, невизначеності. Причинами такого 

стану можуть бути швидкоплинні кризові явища, екстремальні, конфліктні ситуації, 

стреси. Наприклад, Monsieur Hamil portait toujours une djellaba grise, depuis quelque 

temps, pour ne pas être surpris en veston s’il était appelé, – знаходився у психологічно 

межовому стані; …elle se laissait tomber avec ses paquets dans son fauteuil et elle se 

mettait à pleurer – стан нервового зриву. Вербальне вираження зазначених станів та 

характеристик середовища утворює цілісну семантичну структуру (ізотопічну сітку 

маргінальних станів). 

Нами встановлено, що концептуальна метафора (метафора-контейнер, 

онтологічна, структурна, орієнтаційна) є тим засобом, що сприяє моделюванню 

ізотопічної сітки маргінального образу в досліджуваних романах, інтерпретації 

глибинних смислів та є однією зі складових, що сприяють утворенню цілісного 

образу маргінала та маргінального середовища. Маркером маргінальності є 

характеристика життя маргінала або певної соціальної маргінальної 

групи. Наприклад, у романі Ромена Гарі “Життя попереду” ми знаходимо наступні 

структурні метафори, які характеризують концепт життя та є наскрізними: “життя 

– завжди паніка”: …la vie c’est toujours la panique, як характеристика хаосу, 

незахищеності  у світі периферії; “життя – любов”: Lorsqu’il n’y a pas personne pour 

vous aimer autour, ça devient de la graisse…, як умова, що дає сенс існуванню. 

Заголовок роману (композиційно сильна позиція) “La vie devant soi” конотує вибір, 

перед яким завжди стоїть людина і зокрема, Момо, межу (часової, просторової), та є 

символом майбутнього, мовним маркером входу у проспективний “можливий 

світ”. У Ж. Жене метафоричне наповнення концепту життя, окрім зазначених 

смислів, включає ще й такий: “життя – еротичні авантюри”: Exactement, ma vie fut la 

préparation d'aventures…érotiques, dont je veux maintenant découvrir les sens. У 

метафорі перетинаються три лексико-семантичних поля на позначення концептів: 

життя, авантюра, еротика. Аналогічно у дисертаційній роботі показано як за 

допомогою інших видів концептуальної метафори реалізується семантична 

ізотопія маргінальності.  
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Важливими прийомами формування образу маргінального середовища є 

символізація та десимволізація. Так, у романі Л.- Ф. Селіна “Voyage au bout de la 

nuit” лексеми із символічним значенням, як-от ніч, пітьма, морок, пустка є одним із 

засобів експлікації образу війни  як маргінального середовища. СІМ середовища 

формується наскрізним розгортанням у фрагменті твору, де маємо опис війни, 

лексико-семантичного ряду ніч – пітьма – страх – смерть. Зазвичай ніч асоціюється 

із чорним кольором, смертю, потойбіччям, хаосом: De tout cette obscurité si épaisse... 

je ne savais qu'une chose… c'est qu'elle contenait des volontés homicides énormes et sans 

nombre. Страх стає складовою семантики ночі: Ahuris par la guerre, nous étions 

devenus fous dans un autre genre… 

 Проте, символ ніч як маркер війни в авторській (L.-F. Céline) репрезентації має 

невластиву йому в узусі інтенціональну та імплікуючу семантику, часто набуваючи 

позитивної конотації. Тоді він може сприйматися як “шанс на виживання”,   захист, 

надію на порятунок, стаючи інструментом протидії ворожій зброї: On dénichait dans 

la nuit ça et là des quarts d'heure qui ressemblaient assez à l'adorable temps de paix... où 

rien au fond ne tirait à conséquence... Антонімом ночі-захисниці стає лексема день, 

семантика якої в романі набуває конотацій небезпеки, страху, паніки, фатальності, 

очікування смерті: Le jour il y a plus d' amis …; Le jour était impitoyable de la terre au 

ciel. Зміна символічного навантаження лексеми ніч дає можливість включити її до 

лексико-cемантичного ряду: ніч – світло – життя. Водночас символ світло (спалах, 

вогонь, полум’я) у романі увібрав семантику смерті, розрухи, пустки: Je me disais 

toujours que la première lumière qu'on verrait ce serait celle du coup de fusil de la fin… 

Змінене символічне навантаження відображено в лексико-семантичному ряді: день-

світло-смерть. Символічна значущість лексеми ніч посилюється її застосуванням у 

сильних позиціях: у заголовку (“Voyage au bout de la nuit”) та епіграфі (“Notre vie est 

un voyage Dans l'Hiver et dans la Nuit, Nous cherchons notre passage Dans le Ciel où 

rien ne luit”).  

Показовим для моделювання простору маргінальності в романах ХХ століття є 

використання авторами таких символів як подорож, дорога, шлях, що символізують 

подолання труднощів, трансформації, ініціації та показують, що перед маргіналом 

завжди є вибір. Маргінальність існування представлено в контекстах, де життєвий 

шлях – це шлях у нікуди. Так, подорож, виконуючи сюжетотвірну функцію у романі 

Блеза Сандрара “Moravagine”, неминуче повертає головних персонажів до 

початкової точки (Раймон  – лікар, Мораважін – божевільний). Сам шлях персонажів 

набуває рис кола, а саме коло в романі перетворюється на колесо, що обертається, 

вбираючи дух епохи: Pragmatisme; Un rond n'est plus un cercle mais devient la roue; Et 

cette roue tourne. При цьому до колеса уподібнюються й саме життя, хід історії, ритм 

часу:  La  fureur  sexuelle  des usines.  La  roue  qui  tourne. L'aile  qui  plane. Le  rythme. 

La vie. 

Отже, можемо стверджувати, що застосування прийомів символізації та 

десимволізації в межах одного художнього тексту показало свою продуктивність  у 

зображенні різних конструктів маргінальності (зокрема маргінальної ситуації, 

маргінального середовища, маргінального стану персонажа). 
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Отже, семантична ізотопія маргінальності (зокрема, образу маргінала та 

середовища) вбирає всю сукупність розпорошених у тексті роману описів та ознак 

як середовища, так і персонажа, забезпечуючи цілісність, зв’язність, гармонійну 

єдність, формуючи як горизонтальний, так і вертикальний контексти. 

 

ВИСНОВКИ 

Застосування семантико-когнітивного та лінгвопоетичного підходів у 

дослідженні змісту та структури маргінальності у французьких романах ХХ століття 

показало, що феномен маргінальності постає як макроутворення, багаторівневий 

смисловий конструкт людської свідомості. Встановлено, що маргінальне явище 

завжди є межовим та знаменує або закінчення попереднього етапу, або перехід 

(певну тенденцію, процес, стан або стрибок) у інший стан (економічний, 

політичний, соціальний та ін.). Витоками цього явища завжди є антагонізм, 

несприйняття, протиріччя, конфлікт та можливість / неможливість подолання цього 

конфлікту чи кризи.  

Об’єктивація маргінальності в лексикографічних джерелах здійснюється 

лексемами marginalité, marginal, marge, marginaliser, marginalisé і лексемами-

репрезентантами певних характеристик та станів маргінальності: blanc, bord, 

bordure, espace libre, écart, exclusion, exil, errance, limite, liminalité, сonflit тлумачення 

яких утворює інваріантний тезаурус визначень маргінальності у французькому 

суспільстві. 

  У французьких романах маргінальність пронизує весь художній простір, 

виступає сюжетним стрижнем та основою для інтерпретації, забезпечує ідейну, 

композиційну, мовну єдність, структурує горизонтальний та вертикальний 

контексти. Простір маргінальності  в досліджуваних романах включає топологічні 

властивості та певні характеристики маргінальної особистості, що є експлікованими  

в семантичній структурі поняття “маргінальність”. Семантичну структуру 

маргінальності представлено наступними “референтами”: маргінальність – ознака, 

маргінальність – стан, маргінальність – діяльність, маргінальність –суб’єктність, 

маргінальність – модальність та маргінальність – процес (маргіналізації), де 

ознака, модальність, діяльність, стан, суб’єктність, процес є номінантами певної 

сукупності ситуацій. Їхня структурація та логіко-семантичне розгортання 

уможливило виокремлення наступних конструктів: маргінальний стан, маргінальне 

середовище (місце існування, середовище / умови існування), маргінал, 

маргіналізація, маргінальна дія (діяльність, поводження, поведінка) тощо. Інтеграція 

зазначених базових конструктів утворює семантичну мережу, інформаційні 

фрагменти якої конкретизуються в значеннях прямих та непрямих вербалізаторів. 

Семантичне моделювання та інтерпретація референтів експлікує зміст поняття 

маргінальності у французьких романах.  

Нами встановлено, що ієрархічна побудова концептосфери “маргінальність” 

включає два домени: маргінальне середовище та маргінальна людина. До складу 

домену маргінальна людина входять парцели: фізична істота; культурна / 

полікультурна людина; моральна / аморальна людина; соціальна / асоціальна істота, 

сформовані мегаконцептами та концептами, пов’язаними між собою відношеннями 
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специфікації та каузації. Домен середовище складається із двох парцел: місце 

існування / дії та середовище існування / дії. Внутрішню організацію та зовнішні 

зв’язки концептосфери “маргінальність” представлено у вигляді фреймової 

структури (що експлікує зазначені вище конструкти), слоти якої заповнені 

конкретною інформацією, релевантною для концепту чи мегаконцепту. Базисні 

фрейми  були використані нами для побудови концептуальної міжфреймової мережі 

концептосфери “маргінальність”.  

  Аналіз вербалізаторів доменів маргінал та маргінальне середовище уможливив 

створення концептуальної міжфреймової мережі концептосфери “маргінальність”, 

складовими якої є концептуальна міжфреймова мережа домену маргінальна людина 

(предметний та акціональний фрейм); концептуальна міжфреймова мережа домену 

маргінальна людина (посесивний, таксономічний та компаративний фрейм); 

міжфреймова мережа концептуальної структури домену середовище. Названі схеми 

міжфреймової мережі концептосфери “маргінальність” є універсальними та можуть 

бути використані у процесі аналізу різних аспектів прояву маргінальності в 

художніх творах, адже вможливлюють множинність вибору того, що буде залишено 

на бекграунді, а що буде висунуто на передній план у якості більш значущого 

“поняттєвого фокуса”.  

 Реалізація семантичної ізотопії маргінальності в художньому тексті роману 

сприяє організації простору маргінальності (як складової художнього простору). 

СІМ забезпечує цілісність розгортання сюжетної лінії, мотиву, події чи дії, сприяє 

формуванню зв’язності портретних характеристик персонажа, інтерпретації 

соціально-економічної та культурної дійсності,  забезпечує зв’язність та цілісність 

образу маргінального персонажа та середовища. Визначено, що портретна ізотопія 

включає всю сукупність розпорошених у тексті описів та характеристик персонажів-

маргіналів та є органічною частиною структури тексту, може бути створена за 

допомогою найрізноманітніших мовних засобів. Виявлено, що семантична 

еквівалентність мовних засобів реконструкції ізотопії може базуватися на   

синонімії, антонімії, причинно-наслідкових та інших видах зв’язку. Топікальні лінії 

характеристик маргінальності (зокрема, образу маргінала та середовища) на рівні 

речення та топікальні ланцюжки (складові вертикального контексту) на рівні 

фрагментів та тексту утворюють ізотопічну сітку маргінальності.  

Вибір мовних засобів для реалізації СІМ пов’язано з індивідуальним стилем 

автора та метою формування прагматичного компонента художнього тексту, 

забезпеченням тематичної, композиційної, стилістичної єдності. Ми акцентували 

увагу на тих тропах та стилістичних фігурах, конотативній лексиці, які сприяють 

формуванню образу та атмосфери маргінальності (концептуальна метафора 

(метафора-контейнер, онтологічна, структурна, орієнтаційна) та символ).  

Семантико - когнітивна реконструкція маргінальності засвідчила провідну 

роль останньої  в сюжетно-композиційній структурації роману, у формуванні 

художнього простору, художнього образу, мовної поведінки персонажів.  

  Дослідження феномену маргінальності може бути продовжено на матеріалі 

художніх творів інших письменників, інших періодів, зокрема слід детальніше 

зупинитися на стилістичних засобах вираження маргінальності. 
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   АНОТАЦІЯ 

Бритвін Д. В. Лінгвопоетика маргінальності у сучасному французькому 

романі. – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.05 – романські мови. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2015.  

 У дисертації проведено лексикографічний аналіз поняття маргінальності, 

визначено вербальну реалізацію семантичних складників у французьких романах 

ХХ століття, розроблено логіко-семантичні схеми розгортання “референтів” 

маргінальності; визначено концептуальну структуру концептосфери 

“маргінальність” (виділено домен маргінальна людина та домен середовище); 
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з’ясовано особливості фреймової організації її структурних складників (за основу 

взято п’ять базисних фреймів, запропонованих С. Жаботинською); розроблено 

концептуальну міжфреймову мережу концептосфери “маргінальність” ; досліджено 

семантичну ізотопію маргінальності, що створюється змістовими зв’язками між 

лексемами та є основою для побудови та інтерпретації образу маргінала, 

маргінального середовища та маргінальності загалом. Проаналізовано мовні засоби 

реалізації семантичної ізотопії маргінальності (увагу зосереджено на метафоричній 

маніфестації маргінальності, символізації та десимволізації). 

 Ключові слова: маргінальність, маргінальна людина, маргінальне 

середовище, концептосфера “маргінальність”, фрейм, домен, референт, 

міжфреймова мережа, семантична ізотопія, образ маргінала, мовні засоби, 

концептуальная метафора, символізація, десимволізація. 

 

АННОТАЦИЯ 

Бритвин Д. В. Лингвопоэтика маргинальности в современном 

французском романе. – На правах рукописи.  

Диcсертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.05 – романские языки. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2015.  

Диссертация посвящена исследованию феномена маргинальности во 

французских романах ХХ столетия в рамках лингвопоэтического и семантико-

когнитивного подходов. Выяснилось, что маргинальность пронизывает все 

художественное пространство, формирует сюжетные линии, обеспечивает 

композиционное и идейное единство художественного произведения, структурирует 

горизонтальный и вертикальный контексты. Объективация маргинальности в 

лексикографических источниках осуществляется лексемами marginalité, marginal, 

marge, marginaliser, marginalisé и лексемами-репрезентантами определенных 

характеристик маргинальности: blanc, bord, bordure, espace libre, écart, exclusion, 

exil, errance, limite, liminalité, толкование которых образует инвариантный тезаурус 

определений маргинальности во французском обществе. 

Семантическая структура маргинальности во французских романах 

представлена следующими референтными признаками: “маргинальность” – 

состояние, деятельность, субъектность, модальность, процесс (маргинализации), 

которые номинируют определенную совокупность ситуаций, семантические 

компоненты которых полиаспектно представлены в логико-семантических схемах и 

эксплицируют семантическое пространство маргинальности. Анализ вербализаторов 

основных компонентов данных схем способствовал выделению доминантных 

характеристик маргинальности, которые реализованы в следующих семантических 

конструктах: маргинальное состояние, маргинальная среда, маргинал, 

маргинализация, маргинальная деятельность. Интеграция данных конструктов 

образует семантическую сеть маргинальности, информационные компоненты 

которой конкретизируются в значениях прямых и косвенных вербализаторов.  

 Установлено, что иерархическая структура концептосферы “маргинальность” 

включает два домена: среда и маргинал. В состав домена маргинал входят 
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следующие парцеллы: физическое существо; культурный / поликультурный человек; 

моральный / аморальный человек; социальное / асоциальное существо, основные 

признаки и характеристики которых сформированы мегаконцептами и концептами, 

связанных между собой отношениями спецификации и каузации. Домен 

маргинальная среда представлен двумя парцеллами: место существования 

/действия и среда существования / действия.  

  Внутренняя организация и внешние связи компонентов концептосферы 

маргинальность представлены в виде фреймовой структуры. На основе пяти 

базисных фреймов С. Жаботинской нами разработана межфреймовая сеть 

концептосферы “маргинальность”, составляющими которой являются 

концептуальная межфреймовая сеть домена маргинал (предметный и акциональный 

фреймы), концептуальная межфреймовая сеть домена маргинал (поссесивный, 

таксономический, компаративный фреймы) и межфреймовая сеть концептуальной 

структуры домена среда.  

 Доказано, что семантическая изотопия маргинальности играет важную роль в 

создании  смыслового единства и целостности текста, обеспечивая сюжетно-

композиционную структурацию романа, формирование пространства 

маргинальности и образа маргинала. Топикальные линии и цепи характеристик 

маргинальности создают изотопическую сеть маргинальности, которая реализуется 

за счет использования таких языковых средств, как метафора, символы, 

коннотативная лексика и др. Семантическая изотопия маргинальности является 

структурообразующим и темообразующим фактором во французских романах. 

Ключевые слова: маргинальность, маргинал, маргинальная среда, 

концептосфера “маргинальность”, фрейм, домен, референт, межфреймовая сеть, 

семантическая изотопия,образ маргинала, концептуальная метафора, символизация, 

десимволизация. 

 

ABSTRACT 

Brytvin D. V. Linguopoetics of marginality in modern French novel. – 

Manuscript. 

Thesis for a Candidate’s Degree in Philology, Speciality 10.02.05 – Romance 

Languages. – Taras Shevchenko National University of Kiev, Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Kyiv, 2015 

The thesis focuses on analyzing lexicographically the notion of marginality and 

researching into the verbal realization of its semantic components in French novels of the 

20th century. The author has developed logical-semantic schemes of unfolding of the 

referents of marginality, defined the conceptual structure of the conceptual sphere of 

marginality (singling out two domains: marginal man and marginal environment) and the 

peculiarities of framal organization of its structural components (five basic frames 

proposed by S. Zhabotynska are taken as a basis), elaborated the conceptual interframe net 

of the concept sphere of marginality, proved that the semantic isotopy of marginality is 

formed by semantic connections between the lexemes and constitutes a basis for 

constructing and interpretation of  the whole image of marginal man, marginal 

environment and marginality in general, specifying the linguistic means of realization of 
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semantic isotopy (the emphasis is put on metaphorical manifestation of marginality, on 

symbolization and desymbolization). 

Key words : marginality, marginal man, marginal environment, concept sphere of 

marginality, frame, domain, referent, interframe net, semantic isotopy, image of the 

marginal, conceptual metaphor, symbolization, desymbolization. 

 

 

 


