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ВСТУП 

 

Дисертацію присвячено дослідженню лінгвопоетики маргінальності у 

французьких  романах ХХ століття, зокрема встановленню семантичних 

компонентів, виявленню фреймових моделей  концептуальних структур 

маргінальності, окреленню  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 міжпредметним використанням, що обумовило 

різні наукові підходи (етнокультурний та соціокультурний, соціально-

економічний, особистісно-психологічний, політологічний, нормативно-

правовий, географічний тощо) та пов’язаних із цим проблем (зокрема, різних 

трактувань ознак,  характеристик маргінальності та маргіналів).  

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, І. М. Биховська, Т. В. Вергун, 

Л. І. Кемалова та ін., виділивши культурну, структурну  маргінальність та 

маргінальність соціальної ролі. Дослідженням маргінального героя в літературі,  

його статусу, поведінки, місця в суспільстві займалися Н. І. Ніколаєв, 

В. С. Маканін, М. В. Храмцова, П. Павлідіс, А. Горбач, Н. Е. 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.  

Художній текст – це складне, багаторівневе, організоване ціле.  Звернення 

до семантики художнього тексту дозволяє зрозуміти всю систему відношень 

між реальністю, автором і художнім  твором. З усіх художніх жанрів роман нами 

обраний не випадково, адже це єдиний жанр, котрий найбільш адекватно 

передає еволюційні тенденції нових реалій, створює інноваційні художні 

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.
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структури. Саме маргінальність може стати методологічною основою для 

пояснення, систематизації та структурування  “романного процесу” у                

ХХ столітті, стати тим феноменом, що йому 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 в романі  ХХ століття, що сприяє декодуванню 

смислів, закладених у тексті та ідентифікації релевантних структур      

авторської свідомості. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Проблематика дисертаційного 

дослідження пов’язана 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. 

 Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

 обгрунтувати 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 
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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  ХТ, 

оскільки у них знайшли відбиття основні події,  соціальні потрясіння середини 

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 в 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 межах   

дисертаційного дослідження використано також семантико-когнітивний підхід 
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(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 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 (для виявлення   репрезентації маргінальності), 

а також компонентний, контекстуальний аналізи. Методологічною базою 

нашого дослідження    в   галузі    лінгвопоетики    слугували роботи 

В. Б. Бурбело, А. А. Ліпгарта, В. Я. Задорнової, О. С. Ахманової,  Р. Якобсона   

та   ін.,  когнітивної  лінгвістики – праці Н. Д. Арутюнової, О. М. Кагановської, 

О. С. Кубрякової, Дж. Лакоффа, М. Мінського, Ю. С. Степанова та ін. 

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 
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компаративний  фрейм); 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  у  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: фізична істота;   культурна /  

 полікультурна людина;  моральна / аморальна людина;  соціальна / асоціальна 

істота. Домен  середовище складається із двох парцел: місце існування / дії  та 

середовище існування / дії. Парцели представлено тематично близькими 

вербалізованими концептами, що  є референтами маргінальності  в романах. 

 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  
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у французьких романах та  забезпечує його інтерпретацію, марковану 

інтенціями 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 у процесі аналізу різних аспектів 

прояву маргінальності у ХТ. 

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-когнітивного простору маргінальності, побудові 

міжфреймових  мереж  концептосфери маргінальність, розумінню глибинних 

смислів за рахунок вивчення семантичної ізотопії маргінальності як 

інтеграційної складової  структури художнього тексту та може бути  залучено    
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до практики  інтерпретації художніх текстів. 

Практичне  значення одержаних результатів полягає в можливості 

їхнього використання в лінгвокогнітивних, лінгвопоетичних, семантичних 

дослідженнях художніх текстів. Основні положення роботи можуть бути 

застосовані  у нормативних курсах лексикології і 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). 

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 із 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.    

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, ступінь її 

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

http://instpres.univ.kiev.ua/node/413
http://instpres.univ.kiev.ua/node/413
http://sibac.info/15250
http://sibac.info/15250
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методи дослідження, розкрито наукову новизну дослідження, теоретичне та 

практичне значення отриманих результатів, подано основні положення, що 

виносяться на захист.  

У першому розділі “Теоретичні засади дослідження феномену 

“маргінальність” у  французьких романах ХХ століття”  проаналізовано 

сутність поняття маргінальність 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. Представлено методологічні засади та методи 

дослідження маргінальності у французьких романах ХХ століття. 

 У другому  розділі “Семантична  об’єктивація маргінальності  у 

французьких романах ХХ століття” проведено лексикографічний аналіз     

маргінальності, визначено вербальну реалізацію семантичних складників, 

розроблено логіко-семантичні схеми розгортання “референтів” маргінальності.  

 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). 

 У четвертому розділі “Семантична ізотопія маргінальності (СІМ)”  

досліджується  ізотопія тексту як особлива семантична структура, що 

створюється  смисловими зв’язками між МО та є  основою для побудови й 

інтерпретації цілісного образу маргінала,  маргінального середовища та 

маргінальності загалом.   

 У висновках підведено підсумки  проведеного дослідження та окреслено 

перспективи подальших наукових розвідок. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ  ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ 

МАРГІНАЛЬНОСТІ   У  ФРАНЦУЗЬКИХ РОМАНАХ ХХ СТОЛІТТЯ 

  

1.1. Семантичне наповнення поняття маргінальність та основні 

підходи до розгляду 

 Поняття маргінальності фігурує в різних царинах знань, де активно 

привертає до себе увагу.  Суперечливість поняття, з одного боку, та його 

активне вживання для експлікації соціальних процесів, нової ідентичності 

XX cтоліття, з другого,  примушують  визнати нагальну необхідність 

окреслення його основних семантичних вимірів. У першому розділі 

зосередимось  на загальній характеристиці маргінальності, окреслимо основні 

підходи до його розгляду, що склалися, розглянемо різницю між 

маргінальністю у літературі та маргінальною літературою, проаналізуємо місце 

і роль маргінальності у філософській думці Франції XX cтоліття.  

 

1.1.1. Сутність поняття  маргінальність 

 

Маргінальність (лат. margo – край, кордон;  marginalis – той, що 

знаходиться на краю) – “поняття, що відоме ще з античних часів і  в широкому 

розумінні позначає  межовість, прикордонне положення індивіда чи групи” 

[161, с. 397‒398]. У загальному розумінні сутність  поняття маргінальності  

зазвичай вміщують  у  рамки  бінарних  опозицій  норма –  патологія,   центр –  

периферія, раціональне – ірраціональне, системне – позасистемне.  

Маргінальність  у  соціології визначають як втрату  належності до певної групи 

чи  класу за  рахунок зміни горизонтальних зв’язків (економічних, соціальних, 

духовних та ін.) або руйнації системи ціннісних орієнтирів [161]. 

У філософії маргінальними є напрямки культурного розвитку, що існують 

поза  панівною парадигмою. Онтологічний вимір маргінальності – це “вміння 

знаходитися на краю” буття, межовий стан, певний статус. Маргінальність є 

певною характеристикою буття та його змін (порушення звичного перебігу 
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буття, соціальних комунікацій та ін.).   

 Л. Баннікова  визначає маргінальність “як стан груп чи індивідів у 

ситуації, яка примушує їх під впливом зовнішніх факторів… змінювати  своє 

соціальне положення, що призводить до втрати попереднього соціального 

статусу, соціальних зв’язків, середовища цінностей” [12].         

 С. Л. Скоринін вважає, що треба розрізняти маргінальність особистісну 

(внутрішню), групову (основою для аналізу якої є поведінка), та суспільну 

(критерієм слугують єдині для суспільства ідеали та стандарти) [140].       

Введенню терміна в науковий обіг завдячуємо американському соціологу, 

представнику чиказької соціологічної  школи  Р. Парку, який вживав 

маргінальність  на позначення ситуації,  у якій опиняються мігранти з погляду 

їхнього культурного статусу (запровадив поняття “маргінальна особистість”, 

“маргінал”) [237]:  “маргінальна людина – це тип особистості, що з’являється в 

той час і в тому місці, де конфлікт рас та культур спричинює появу нових 

суспільств, народів, культури. Доля прирікає цих людей на існування у двох 

світах одночасно; примушує їх прийняти щодо обох світів роль космополіта та 

чужака”. Зазначимо, що він розглядав маргінальну людину як “побічний 

продукт процесу акультурації” [237].  

Е. Стоунквіст увів психологічну складову у процес дослідження 

маргінальності, вважаючи, що “маргінальне середовище – сфера, де дві 

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

обидві культури. А в центрі цього перетину – маргінальна людина, що бореться 

за лідерство між “двох  вогнів”” [247], а отже можлива поява особистості з 

новими якостями (позитивний аспект розгляду проблеми маргінальності). 

Таким чином,  американські  науковці вбачали культурний конфлікт  у основі 

формування маргінальної особистості.    

У західноєвропейському погляді на визначення та дослідження 

маргінальності  домінує вивчення умов та соціальних причин не інтегрованості  

індивідів у суспільні структури. К. Маркс, К. Рабан, А. Фарж,  уважали, 

наприклад, що соціально-політичні трансформації суспільства грають ключову 
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роль у цьому процесі. А. Фарж та Е. Рашковський розглядали маргінальність як 

вихід за межі культурних норм, канонів, традицій [162].  Різні причини 

міграційних процесів (США – переселення, Європа – трудова міграція) лежать 

в основі  відповідно культурної та структурної маргінальності.   Французькі 

дослідники стали вважати маргіналами тих, хто сам відмежовується від 

суспільства (вступаючи у конфлікт із суспільними нормами) або тих, кого 

суспільство виштовхує  на периферію соціального життя (безробіття, 

криза) [162]. 

Конфлікт соціального статусу та ролі особистості став основою концепції 

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

Т. Шибутані ). Т. Шибутані,  наприклад, увів поняття маргінального статусу 

(вважав його ключовим у розумінні поняття  “маргінальності”), що 

притаманний індивідам, які входять до складу маргінальних груп, що 

сформували власну спільноту, власні цінності життя (наприклад, цигани), а 

Дж. Б. Манчіні створив систему вимірювання ступеня маргінальності. 

У той же час треба зазначити, що В. Тернер [160]  та М. Еліаде [181] 

вважали, що  формування нових соціальних структур, нового світобачення 

відбувається на межі,  коли змінюються норми та цінності, формуються нові 

системи та тенденції. За Бахтіним, культура твориться саме на межі 

культур [15], а маргінальність, якій притаманна креативність, може стати 

поштовхом до розвитку культури, до переходу її в інший стан.  

 На думку І. Малишева,  поняття маргінальності  в сучасному світі є 

безоцінним [107, с. 62‒63], адже може мати  як позитивні  прояви, так і 

негативні. Маргінальність є індикатором змін, що відбуваються в суспільстві з  

можливістю і деструктивних, і конструктивних  наслідків (напр. авангардизм, 

протестантизм – “оновлення”, певне “реформування” відповідно мистецтва і 

релігії (погроми, підпал машин у передмістях Парижа  є прикладом негативної 

маргінальної поведінки, що сприймається суспільством як загроза, злочин).   

На наш погляд, для чіткого розуміння  потрібно розрізняти сутність 

поняття “маргінальність” та  “лімінальність”. Лімінальність (“liminality” –   
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поріг) – перехідність (був введений А. ван Генепом і В. Тернером), стадія 

переходу (процес) системи (суспільства, індивіда,  та ін.) з одного стану в 

інший, із втратою структури, ієрархії чи статусу [63], що може включати зміну 

соціального статусу, норм, цінностей, ідентичності,  мовної практики та ін., а 

причиною цьому можуть бути кризові явища  в різних вимірах.  Лімінальність, 

на нашу думку, є “протомаргінальністю”, а потенціал маргінальності 

визначається природою лімінальності –  пошуку, нестабільності. Ми вважаємо 

за доцільне в роботі об’єднати поняття та  вживати “маргінальність” у  значенні  

“маргінальність” (як стан) і “маргінальність” (перехідність).    

Отже, можемо констатувати, що маргінальність є  багатоаспектним 

поняттям.  Маргінальне явище завжди є межовим та знаменує або закінчення 

попереднього етапу, або перехід (певну тенденцію, процес або стрибок) у 

інший стан (економічний, політичний, соціальний та ін.) та може бути наявним  

у будь-якій сфері життєдіяльності людини  у ХХ столітті. Витоками, причинами 

цього явища завжди є антагонізм, несприйняття, протиріччя (чи то в 

культурній, соціальній, духовній та ін. сферах) та (не)можливість подолання 

цього конфлікту чи кризи (наприклад, особистості). 

 

1.1.2. Маргінальність  як експлікація відчуження 

 

 Важливим для розуміння сутності   маргінальності  є встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків з такими поняттями як відчуження, аномія, 

ідентичність (“Я” – “Інший”). На думку Генепа, для будь-якого процесу  в 

суспільстві є характерними наступні фази [189]: відчуження; лімінальність, 

маргінальність; об’єднання (у нові системи). Маргінальність є одним із 

способів прояву відчуження, реакцією на відчуження, адже відчуження – це 

ізоляція індивіда від соціокультурних структур (від результатів своєї праці, 

відчуження людини від інститутів: культури, моралі, суспільних інститутів).    

За А. Фаржем,  маргінал – це людина з “відсіченим корінням”, у перехідному, 

структурно невизначеному (економічно,  духовно, соціально та ін.) стані  [162]. 
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Аномія є таким станом суспільства, де особистість не може адаптуватися 

до різних змін, результатом чого є втрата звичних цінностей та норм. 

Е. Дюркгейм [213] та Р. Мертон [234] розуміють аномію  як  дезінтеграцію 

суспільства й особи, брак чіткої моральної регуляції поведінки індивідів; 

аномія виникає внаслідок нез’ясованості та недомовленості про норми  в 

суспільстві, порушення системи контролю  та регулювання – і це призводить до 

зростання маргінальних настроїв, апатії, тривоги, – стану, що став чи не другою 

натурою  в постмодерному світі, де “жорстка ідентичність”  вже не 

розглядається однозначно позитивно. У той же час, саме стан кризи 

ідентичності (соціальної невизначеності, еклектика рольових та ціннісних 

очікувань)  сприяє, на наш погляд, творчим пошукам та самовдосконаленню, 

провокуючи якісні зміни, що дозволяє говорити про виникнення “своєрідного 

типу маргінальної кризової особистості” [37].  Ідеться про індивіда, який є 

іншим, незвичайним для даного часу та простору, що знаходиться у процесі 

творчого формування та усвідомлення своєї сутності  та повноцінної реалізації 

у “чужому” суспільстві.  

За часів постмодернізму проблема ідентичності набуває особливого 

звучання  у  зв’язку з процесами глобалізації, мультикультуралізму, міграційної 

політики, кризових явищ як у США, так і в більшості країн Європи (зокрема у 

Франції). У той же час такі кроки, як пропозиція екс-президента Н. Саркозі 

створити комісію з національної ідентичності та міграції, заснування музею 

міграції та інші свідчать  про “визнання” сучасною Францією важливої ролі 

того  “Іншого”,  який створював і продовжує створювати обличчя Франції  та є 

важливим гравцем у процесі побудови нової  французької ідентичності.  Разом 

із тим, “особистість у результаті втрати своєї ідентичності в ситуації 

відчуження людини від усіх, усього, і самої себе набуває форми кризи 

індивідуальної ідентичності, що спричиняє формування маргінального 

індивіда, який наділений специфічними соціально-психологічними 

властивостями, особливою маргінальною свідомістю і типом поведінки”  [97,  

с. 60]. Тому, маргінальність виявляється  не тільки в ізоляції від стійких 
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структур, а  є також можливістю для формування альтернативних (структур, 

світів, світоглядів).   

   Отже, аномія, відчуження корелюються з  маргінальністю (перехідністю), 

є причиною маргінальності (як стану), та сприяє  формуванню альтернативної 

моделі існування маргінальних особистостей. Конструювання такої моделі стає 

важливим завданням сучасної літератури, як амбівалентного онтологічного 

ландшафту, де відтворюються альтернативні шляхи подолання кризових явищ у 

всіх сферах життя, у тому числі  в  культурі, адже маргінальність може бути 

технологією її змін та  саморозвитку. 

 

 1.1.3. Феномен   маргінальності   у   філософській   думці    Франції   

ХХ століття    

       

Розвиток культури у ХХ столітті  встановив якісно новий формат 

відносин між новаторством та традицією.  Маргіналізм виступає як зворотній 

бік будь-якого явища, як альтернативний погляд та стає парадигмою 

філософської думки ХХ ст., методологічною основою пояснення хаосу 

концепцій (хаосмос за Ж. Дельозом) [58, с. 277]).   Треба зазначити, що зміна 

домінантних парадигм відбувалась завдяки кореляції з маргінальними (на зміну  

ідеям Платона та Аристотеля прийшли теорії емпіриків, раціоналістів, 

позитивістів та ін.). Філософи  висували маргінальні, з точки зору магістральної 

парадигми, ідеї (Ф. Ніцше – ідея перегляду статусу культури;  О. Шпенглер та 

його “Занепад Європи”  вказували на існування інших самодостатніх 

культурних світів (відхід від європоцентризму)). Так маргінальне ставало 

поступово магістральним. 

Так сталося у філософській думці Франції середини ХХ ст., де 

маргінальні  ідеї продукували М. Фуко, Р. Барт, Ж. Ф. Ліотар, Ж. Дельоз, 

Ж. Дерріда,  Ф. Гваттарі, Ж. Бодрійяр, Ж.-П. Сартр та ін.  Так, М. Фуко вказує 

на існування в кожну епоху своєї системи знань певного культурного рівня, яку 

він називає епістемою, що реалізується через мовний код (певні приписи та 

http://znaimo.com.ua/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B7_%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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заборони), а отже і мислення та поведінку. Історіософічний метод дослідження 

дав йому змогу встановити, що “ми є різними, що наш розум – це 

різноманітність дискурсів, наша історія – різниця часів, наше ”Я” –  розмаїття 

масок” [168, с. 444].  М. Фуко пропонує філософію трансгресії, що відкриває 

досвід неможливого, за межею, та може  реалізуватися через сексуальність, 

безумство. Він стверджує, що соціальні норми задані або є продуктом історії, а 

хвороба (наприклад, безумство чи інша патологія) або злочин – це інша норма, 

інший досвід, вільний від тиранії здорового глузду, це можливе минуле чи 

майбутнє норми, що втілює готовність до сприйняття нового 

[168, с. 444]. Очевидним для М. Фуко є роль літератури як історії безумства, як 

унікального плацдарму вияву сил, що знаходяться поза контролем нашого 

розуму, що уникають “норми”. 

 Цікавість до проблеми маргінальності виявляли французькі 

постструктуралісти Ж. Дерріда,  Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі. Так, Ж. Дерріда у 

праці  “Про граматологію”  [61] ввів термін реконструкція,  що включає в себе 

одночасно деструкцію та реконструкцію структурно впорядкованого 

універсуму; у деякому сенсі це супротив домінуванню, відсутність головного, 

первинного. У той же час він звертав увагу на переосмислення значення 

маргінальних видів текстів, як-от заголовки, епіграфи, підписи. Деконструкція 

стала методологічною основою інтерпретації культури.  Вона   експлікує 

рівноправне існування всіх течій, стилів, напрямків у постмодернізмі. 

Ж. Дерріда обґрунтовує культурологічний зміст письма: весь світ, вся історія, 

вся реальність представлені текстом: “позатекстової реальності не існує” 

[61, с. 511]. Оскільки  кожний текст завжди  є інтертекстом, то рівноправність 

структур передбачає відсутність центру, а це уможливлює різноманітність 

інтерпретацій, відсутність фіксованого текстового значення, зникнення 

просторових та часових кордонів, а отже знімається домінування “панівної”  

культури над маргінальною, нівелюється “домінування” цінностей.    

 Теорія “реконструкції”   Дерріда та “інтертекстуальності” Ю. Крістєвої 

[85] мали великий вплив на наукову та філософську думку Р. Барта в 60–х 
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роках. Вважаючи, що мова є основою будь-яких явищ (соціальних у тому 

числі),  Р. Барт  у своїх працях   (“S/Z”, “Від твору до тексту”  [14, с. 232]) 

приходить до  ідеї  “множинного”  смислу. Він виступає проти принципу  

центрації, що затверджує домінантність дискурсивно-логічної свідомості 

(наприклад, первину денотації над конотацією), стає прихильником 

децентруючої семіотичної практики. 

Маргінальні ідеї Ж. Дельоза та  Ф. Гваттарі   стосувалися деконструції 

психоаналізу (“шизоаналіз”)   [59]. Вони звернули увагу на таке поняття як 

“шизофренія”, що властиве саме маргінальним особистостям (зокрема 

художникам та ін..) та яке дає змогу протистояти тиску влади. “Шизофренік – 

це той, хто перейшов межу, … він за порогом, позаду, знизу, у іншому місці” 

[59]. За концепцією бажань Ж. Дельоза та Ф. Гваттарі,  шизоїдна особистість 

звільнюється від будь-яких перепон за рахунок “уникання”,  їй властива 

шизофренічна мова, мова абсурду, парадоксу та ін. “…література …нічим не 

відрізняється від шизофренії: це процес, а не мета, виробництво, а не   

вираження”  [59, с. 117].   “Художники – це клініцисти… цивілізації” [59, с. 7]. 

Ж. Дельоз та  Ф. Гваттарі  запропонували гіпотезу ризоматичного типу 

культури у ХХ ст.,   що характеризується нелінійним способом організації та 

здатності до самоконфігурування, порушуючи тим самим традиційні уявлення 

про  структуру як семантично центровану, стабільну, замкнену, лінійну. Ризома  

(від фр. rhizome – кореневище) вживається не у значенні  жорстко орієнтованої 

структури з певною ієрархією (корінь-стебло-гілля), а з можливістю сплетіння, 

проникнення, утворення різновекторних пульсуючих конфігурацій, що мають 

множину виходів, що унеможливлює наявність центру та периферії (прикладом 

може слугувати організація художнього тексту в постмодернізмі, що 

характеризується ризомністю та полівалентністю структур).   

 Ідеї деконструкції свідомості, стереотипів сприяли появі альтернативної 

до європейських традицій концепції соціокультурного розвитку – 

“фемінізму”  (уведено Шарлем Фур’є наприкінці XVIII ст.), що заперечує 

фалоцентризм (як культурний символ влади), домінування чоловічого над 

http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/k/kornevische.html
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%83%D1%80%27%D1%94
http://uk.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D1%81%D1%82.
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жіночим (на користь рівності), виступає за смислову множинність, 

полівалентність культури, проти агресивної маскулінності (представники: 

Сімона де Бовуар, Жізель Халімі). Проявом культурної маргінальності             

ХХ століття став постколоніальний дискурс у якому постколоніальнальна 

культура утворюються  як синтез культури колонізаторів з культурою народів 

колишніх колоній, де пріоритетним все ж є збереження та розвиток 

національної культури. 

Отже, у філософській думці Франції у ХХ столітті “маргінальність” є 

маркером інновацій, плюралізму, децентрації, у той же час перехідності, 

нестабільності, пошуку шляху, яким  прямуватиме розвиток культури. 

 

1.1.4. Маргінальна література та маргінальність у літературі:  

аспекти дослідження 

 

  Застосування поняття маргінальності  щодо літератури має смисл, тому 

що література є динамічною системою, що конфліктно розвивається у процесі 

еволюції. Тому, за Ю. Лотманом, така система “не може бути повністю та 

жорстко організованою. Вона повинна мати деякий запас “зайвих” 

надлишкових елементів, які складають її структурний резерв… та стають 

основою побудови нових структур” [103]. Таким елементом, що знаходиться в 

резерві літератури може бути  так звана “маргінальна” література. На нашу 

думку, слід розрізняти “маргінальність” літератури та “маргінальність”             

у літературі. 

Маргінальність літератури  в сучасному глобалізованому світі можна 

розглядати як заперечення існування такого поняття як європейська література, 

світова література у вимірах  канонічної, домінантної, та відхід від 

європоцентризму. У той же час  рух у напрямку “зближення світів”,  включення 

на паритетних правах національних культур до парадигми європейських 

літератур за рахунок подолання   історико-культурних розривів та відходу від 

опозиції “провідна – маргінальна”  не означає радикальної відмови від 
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національних форм метанарації. Сьогодні європейська література стає полем 

для випробування  розмаїтої палітри національних дискурсів із пріоритетністю 

“інакшості” як константи художнього мислення, де немає місця для поділу 

літератур на більш або менш розвинені,  центральні або маргінальні, а 

натомість відбувається діалог культур. Г. Блум вказував на те,  що “кожна 

література грає на своєму інструменті, але разом вони створюють спільну 

мелодію” [23].   

Літературу можна вважати маргінальним феноменом, адже вона виконує 

функцію фази переходу від деструктивної реальності, хронологічно 

впорядкованої, до уявного космосу, наповненого ідеями та фантазією.  

Арістотель вважав літературу субверсивною маргінальністю (перехідністю). 

Філіп Сідней, акцентував увагу на тому, що поет (літератор) – це медіум, який у 

“грі” реальності та уяви встановлює кордони між правдою та абстракцією, 

наділяючи літературу  функцією маргінально-проміжного нейтралітету [245].  

Ф. Шіллер  відносив літературу до “третьої реальності”, естетичної ілюзії, що 

відриває людство від  його чуттєвого світу  та переносить у вільний духовний 

світ [242]. Література, за П. Б. Шеллі, постає як парадигма думки, певна 

маргінальна (перехідність) кондиція, що перетворює існуючі моделі реальності 

на альтернативні моделі. В. Ізер акцентує увагу на тому, що література постає 

межовим феноменом, що постійно коливається між реальним та уявним і 

пов’язує їх [244]. 

Маргінальна література – це насамперед література, що  в певний час, за 

певних умов не вписується до панівної  парадигми, наприклад, за формою 

(стильові особливості), за жанрами – проміжні жанри (наприклад роман-есе, 

роман-притча), або за змістом (де відбувається реконструкція існуючої картини 

світу, пошук нових цінностей, нових художньо-естетичних систем, розкриття 

табуйованих тем та ін.). Так, французькі класицисти спочатку вважали 

В. Шекспіра “маргінальним” через те, що в його п’єсах не дотримувався закон 

триєдності часу, місця та дії. Маргінальне може бути містком у майбутнє,  

адже, наприклад, авангард часто сприймається  лише як  межа між двома 
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великими епохами.  І. П. Ільїн писав, що постструктуралізм та постмодернізм 

можна охарактеризувати як прояв феномену маргіналізму  [71].  З іншого боку, 

маргінальними можна назвати твори, які є нижчими за середній рівень у різних 

вимірах або несправедливо забуті.  

  Статус  “маргінальності”  та  “центральності” літератури може бути 

різним у різних середовищах: наприклад, масова література відносно 

інтелектуальної є маргінальною в інтелектуальних кругах і центральною, 

головною з огляду на свою популярність серед мас населення. Відбувається 

“розтягування” понять маргінальне – центральне, але можна не погодитися з 

тим, що поступово зникає центр, оскільки, на нашу думку, відбуваються 

поступові ротації: центральне рухається у сторону маргінального (можливо як 

забуте, архаїчне), а маргінальне – у сторону центру (так, наприклад, 

відбувається зміна парадигм). У зв’язку з цим важливим є виділення проміжної 

позиції як маркера цього руху. Тому ми погоджуємося з думкою болгарського 

дослідника К. Станчева [206] про те, що можна виділити центр-периферію-

маргінес (наприклад, болгарська католицька література є периферійною 

відносно Заходу та маргінальною до Сходу).    За Ю. Лотманом маргінальне – 

це периферія периферії  та є  “межовою зоною культури” [103]. Тому важливим 

може бути  аналіз   маргінальності як  кратного периферійності.   

Основою дослідження маргінальності  має бути саме простір, вважає 

В. Каганський, оскільки кожна культура намагається встановити свій кордон, 

виокремити простір свого буття та зони існування “Іншого”,  якому властиве 

поєднання культурних потоків та утворення нових примежових культур,  а 

тому,  на нашу думку, можна говорити не про межу, а про міжкордонний 

простір, де межа не має чітких визначень, а має примежовий (периферія) та 

позамежовий (маргінес) простір [75]. Маргінес може стати центром по 

відношенню до тих культур, що його утворили. Оскільки простір і час 

пов’язані, маргінальне можна вважати просторовою рамкою біля / навколо / у  

часового потоку,  що легко показати на рівні текстового   аналізу.   
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Концепцію маргінальності  в літературі намагалися сформулювати 

Н. Є. Кабанова та В. А. Мухіна [74, c. 84]. Сутність її полягає  в тому, що 

“маргінальним може бути твір, якщо: 1) сам  автор  є  маргіналом; 

2) маргінальним є  персонаж твору; 3) у творі відображена маргінальна, 

“альтернативна” система цінностей”.  На нашу думку,  це різні рівні експлікації 

маргінального, які можуть бути наявними  не в повному складі. До того ж, 

дослідження маргінальності автора та маргінальності  в літературі передбачає   

різні підходи: персоноцентричний та текстоцентричний відповідно, а  це  

призведе до різних проявів маргінальності. Нам видається важливим дослідити 

багатоаспектність, багатовимірність авторської позиції у вимірах 

домінантності / маргінальності, адже кожний із тих “Я”, що складають 

цілісність, (не)когерентність,   креативність автора вже є або домінантним або 

маргінальним відносно літературного поля чи суспільства. Наприклад,  

А. Камю є центральним гравцем на літературному полі французької літератури 

та маргінальним за походженням та світобаченням у кінці життя.  З другого 

боку, маргінальність є запобіжником знищення “інакшості”, асиміляції чи 

культурної нівеляції (прикладом може бути творчість дисидентів). До того ж, 

кожний конкретний літературний твір  є проміжним маргінальним явищем, що 

володіє не тільки можливістю розмежовувати, виокремлювати або об’єднувати 

різні світи, а й  утворювати моделі  альтернативних світів.  

Найбільш дослідженим проявом маргінальності  в літературі є образ  

персонажа. К. Ясперс [184] вказував на те, що саме в існуванні на межі,  у 

межовій ситуації  чи стані проявляється вся суть, єство людини. Кожна епоха 

народжує свої типи маргінальних особистостей – це  іммігрант, економічно, 

соціально незахищена людина, бунтар проти зашкарублих норм та правил у 

різних сферах та ін. Так, раніше бути маргіналом   означало бути “ізгоєм”, тоді 

як тепер маргінальність обирають свідомо (для одних – це покликання 

(культурна маргінальність, криза особистості, спосіб самоідентифікації) для 

інших, як-от для Ромена Гарі  – гра,  містифікація). 

 А. Горбач пропонує чотирирівневий підхід до характеристики 
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маргінальної особистості [51, с. 40‒43]: соціально-географічний (особистість 

знаходиться    на   межі   культур,   але   не приєднується до жодної); 

культурно-трансформаційний (особистість не встигає адаптуватися до зміни 

соціокультурних домінант у суспільстві), індивідуально-ідеологічний 

(особистість має харизму, але не здійснює вплив на широкі маси – наприклад, 

неформальний лідер) та особистісно-творчий (особистість продукує нові 

підходи  в культурній сфері, які руйнують наявні традиції).  Ми  вважаємо, що 

чіткого розмежування бути не може, (один із факторів може бути більш 

вираженим), тому пропонуємо розрізняти зовнішні причини (соціальні процеси), 

що привели до нестабільності особистості, а отже  її маргіналізації та внутрішні 

(індивідуальні та соціально-психологічні особливості). 

   Маргінальність персонажів у ХТ письменників ХХ ст. виявлялася  в 

різних  формах   поведінки як агресивної  (самоствердження, радикальні рухи) 

так і пасивної (відчуження, самотність, самоізоляція). Через маргінальність  

сучасний герой без внутрішнього супротиву, без будь-якої рефлексії констатує 

свою нездатність наприклад, до супротиву абсурдності життя (А. Камю, 

“Сторонній”), він знаходиться на периферії  навколишнього світу,  тому є 

самотнім, або намагається створити свій окремий світ (Г. Флобер ‒ “Бувар і 

Пекюше”, Ж. Гюїсманс ‒ “Навпаки”) та формує нову систему цінностей 

(А. Камю  “Падіння”). Феномен маргінальності є основою самоідентифікації 

героя, де свобода як  характерна риса такої особистості є наслідком слабкої 

прив’язки до ціннісних домінант.  Маргінальне поступово переміщується в 

центр, стає домінантним  у літературі ХХ століття. Тому художня література  

саме цього століття була взята нами до розгляду. Прикладом може слугувати 

піднесення  забороненого,  гріховного, кримінального (творчість Ж. Жене). При 

цьому зникає структурування дійсності, відбувається розшарування центру, за 

рахунок усунення будь-якої домінанти. 

  Маргінальним також є те, що  знаходиться на кордоні (не)видимого, 

(не)значущого, закулісного (наприклад, маргіналії як коментарі на полях).  

Деякі явища в літературі можуть бути настільки новими, креативними, що 
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вислизають із поля зору або не сприймаються,  тому стають маргінальними 

(наприклад, автор не зміг вписатися  в наявні стильові канони епохи, розробив 

техніку, яка лише в подальшому була сприйнята та розвинена іншими). З 

іншого боку, таке вислизання з поля зору дає шанс уникнути тиску авторитетів, 

зберегти свободу у прояві своєї унікальності та є позитивною стороною 

маргінального. Цікавим є текстологічний аспект дослідження маргінальності, 

де маргінальним можна вважати все те, що залишилось після того, як були 

відмічені усі значущі позиції  в тексті, адже існує матеріал, який вводиться з 

інтенцією не звертати на себе увагу, чи з метою демаркації   позиції вводу. 

   Важливим для  розуміння сутності поняття та проявів маргінальності  в 

літературі, на нашу думку, є, зокрема, дослідження лінгвопоетики 

маргінальності  у  ХТ, оскільки за визначеням   А. Ліпгарта, лінгвопоетика – це 

“розділ філології,  у межах якого стилістично марковані мовні одиниці, 

використані  в художньому творі, розглядаються у зв’язку з питанням про їхні 

функції  для передання певного  ідейно-художнього  змісту  і  створення  

естетичного  ефекту”  [96, с. 18‒19]. Тобто, це дасть можливість досліджувати 

феномен маргінальності з урахуванням єдності   змісту самого тексту, а також 

з урахуванням експлікації  маргінальності  в різні періоди,  у різних жанрах, у 

різних авторів, за різних умов та ін. 

 Отже, будь-яка структурна одиниця, будь-який структурний фактор за 

певних умов та обставин, з урахуванням певної точки зору, можуть вважатися 

маргінальними. У ХХ столітті маргінальність стає центральною ідеєю, виражає 

та пояснює всю складність та різноманітність творчих пошуків та рефлексій 

(зокрема в літературі). 

 

         1.2. Загальні  тенденції  репрезентації  маргінальності у французькому 

романі ХХ століття   

 

 Роман у Франції традиційно посідав чинне місце  в літературній жанровій 

парадигмі  та володів почесним статусом “панорамного виразника свідомості” 
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за різних епох. XX cтоліття стало зламним моментом для жанру, примусивши  

ставити під сумнів його існування, з одного боку, а з другого – подарувавши нам 

нові підходи до розуміння можливостей роману та його меж.  

 Щоб проаналізувати особливості художньої реалізації маргінальності  на 

прикладі конкретних текстів, розглянемо спочатку загальні особливості 

романного процесу XX cтоліття, визначимо роль маргінальної спадщини 

XIX століття для французького роману, зупинимось на основних 

“маргінальних”  за своїм наповненням напрямках його  розвитку в XX cтолітті 

та надамо загальну характеристику “новій маргінальності”  кінця XX-початку 

XXI століття.  

 

1.2.1. Роль і місце роману  в  літературному процесі  ХХ століття 

 

             XX  століття  усвідомлюється  як  доба  соціально-політичних  та 

науково-технічних революцій, як доба формування “суспільства споживання”, 

доба війн, революцій, тоталітарних режимів, ГУЛАГу та концтаборів, 

економічних криз,  що витиснули духовні цінності на периферію людської 

свідомості, що не могло не вплинути  на розвиток літературного процесу.   

Поява нового типу художньої культури  пов’язана зі змінами у соціальній 

та естетичних сферах: це насамперед “європеїзація”  світової культури у першій 

половині ХХ століття та вплив культурних традицій США у другій. З іншого 

боку, європейське мистецтво змінює акценти та пріоритети під впливом 

архаїчних, національних культур,  культур східних країн тощо. Характерною 

ознакою культури цього століття є  діалог із античністю, середньовіччям, 

бароко, класицизмом, романтизмом та іншими естетичними пластами, що 

набуває для сучасного письменника особливого значення:  це перш за все 

динамічний процес взаємозбагачення і,  у той же час, це взаємовідштовхування, 

несприйняття, а як результат створення багатогранної панорами літературного 

процесу,  у  якому маргінальна література займає певне місце. Романи ХХ‒ХХІ 

століття  репрезентують  новий тип філософської рефлексії та поетичного 
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мислення,   народження нової естетичної парадигми, що визначила загальну 

динаміку розвитку культури як тяжіння до універсуму, який розглядався як 

один із можливих шляхів виходу  з   соціокультурної кризи,  у  якій опинилося 

людство. Залишаючись провідним жанром протягом декількох сторіч, роман не 

має єдиного стабільного визначення, не вдається вказати без застереження 

жодної стабільної ознаки роману,  бо, за визначенням М. Бахтіна, він  є 

“єдиним неготовим жанром, що знаходиться у фазі постійного становлення…”,  

оскільки це епос сучасності [15].   

У  XVII столітті французький дослідник П’єр-Даніель Юе у своєму 

трактаті  “Трaктaт про походження ромaну” давав роману таке визначення: “Це 

вигадані любовні історії, мистецьки викладені прозою для задоволення та 

повчання читачів” [53, с. 23].  Зазначене визначення стало основою подальших 

концепцій та визначень роману як жанру. Абсолютизовану художню свободу, 

як домінанту сучасного  літературного життя побачив у романі  Л. Толстой: 

[158, c. 359].   A. B. Михайлов,  В. С. Біблер  назвали роман   універсальним 

поетичним жанром [21, с. 106], В. Дніпров – синтетичним різновидом 

літератури, що включає у себе і епос, і лірику, і драму [62], Філдінг, уважав  

роман “комічним епосом”.  Бальзак зауважував, що романіст повинен бути 

“істориком особистого життя” [11]. Й. В. Гете писав, що  в романі повинні перш 

за все бути зображені умонастрої та події.  Як “епос нового часу” та “епос 

приватного життя” роман характеризував В. Кожинов [81]. В. Ф. Переверзєв 

зауважував, що “роман є чисто синкретичною літературною формою” [121], 

тому його треба співвідносити з іншими жанрами також, а не тільки з епосом. 

Ми бачимо, що місце та роль роману  в  сучасній літературі забезпечують 

певні його характеристики та властивості. О. Ролен: “Роман — це один із   

жанрів,  що  найбільш адекватно передає еволюційні тенденції нових реалій…”  

[241]. Характерним для сучасного роману є те що він,  як  жанр  серед  жанрів, 

пародіює інші жанри, розвінчує умовності їх форм і мови, витісняє одні жанри, 

інші вводить до власної конструкції,  переосмислюючи   їх [16]. “Відповідно  

залишаючись  провідним  жанром постмодерної  парадигми,  роман  

http://www.rulit.net/books/modifikacii-romannoj-formy-v-proze-zapada-vtoroj-poloviny-hh-stoletiya-read-249994-1.html#read_n_13
http://www.uapedia.com.ua/wp-admin/post.php?action=edit&post=1302
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залишається  “універсальним  кодом”,  який  розробляється  та наповнюється 

новим значенням” [178, с. 47].   

К. Ясперс  пояснює цікавість  до романного жанру,  як жанру,  що завжди 

був  “виразником століття”  та,  за словами  Т. С. Еліота,  “не втратив ще 

власних форм настільки, щоб з’явилась  необхідність вводити його  в  які б то 

не було рамки” [184], що обернулося напруженими пошуками  нових форм та 

вилилось у суперечки щодо долі роману ХХ століття: про “кінець  роману” 

сповіщав О. Е. Мандельштам [100]. Х. Ортега-і-Гассет заявляв, що “роман якщо 

і не вичерпав себе остаточно, то доживає останні дні” [118]. Він покладав надії 

на  літературних “геніїв”-модерністів, доля яких – вести свій сміливий пошук. 

Надії не виправдались, нове життя роману в нових формах та модифікаціях 

дали постмодерністи, які зуміли по-своєму знайти парадоксальні відповіді на 

виклики епохи.  Погодитися з думкою про “кінець роману” можливо лише як 

визнання  розриву з класичною формою роману (у аспекті класичного 

психологізму), визнавши утопічність гуманістичного вирішення моральних 

проблем буття. 

Жвавою була полеміка у Франції  з  приводу так званої “кризи роману”, 

яка   виявила різні позиції  щодо  життєздатності цього жанру. На те, що криза 

роману існує вказував у 1925  Ф. Моріак  у своїй  статті “Роман”  [115]. 

Сюрреалісти  теж уважали, що роман вичерпав межі своїх можливостей, 

категорично відкидали його як жанр буржуазний. Так, А. Бретон  писав: “На 

щастя, дні  психологічної літератури з романічною інтригою наближаються до 

кінця. Я дедалі більше впевнююсь у тому, що удар, від якого їй не отямитись, 

був нанесений Гюісмансом” [202], мотивуючи кризу жанру традиційним 

психологізмом. У 1932 році А. Барбюс у своїй статті “Роман” прогнозує його 

занепад, головною причиною при цьому вважаючи  застарілу  “романічну 

формулу” [13]. Модерністські настрої неминучої загибелі роману не 

справдились: “Пророцтва не виправдалися, –  заявив югославський учений 

Г. Мартинович   на сторінках “Питання  літератури”, –  роман зберігся”.  

“Історія роману є знову  відкритою”, – писав французький критик Ж. П. Сальга  
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в середині 80-х  років [133]. Безперечним є той факт, що у 80 ‒ 90 роках ХХ 

століття роман стає “магістральним жанром художньої  літератури”.  

  Життєздатність роману пов’язується з готовністю до оновлення 

літературної форми та мови романної прози [122],  з  можливістю виразити 

загальний смисл епохи та людського буття, як його розуміє художник  [93]. 

Навіть  французькі авангардисти, заперечуючи роман, продовжували   писати 

романи [49].  За  Ж.Тадьє, сучасний  роман   є сплавом    архаїчних  та новітніх  

форм [147].  Сучасний роман, – зауважує відомий дослідник французької прози 

ХХ та ХХІ століття Д. Віар,  – переживає “естетичне оновлення” [ 253]. 

Література  XX сторіччя  протиставляє себе  “традиціям” та “правилам”. 

Однак, якщо перша половина ХХ століття являє “унікальні” та “революційні” 

відкриття у словесно-художній формі…, то романіст другої половини століття 

не стільки відкриває,скільки удосконалює, поглиблено розробляє, модифікує 

прийоми та створює інноваційні художні  структури [122].  Створюються нові 

парадигми, виникнуть нові книги, нові стилі [204], з’являється нове романне 

мислення, в якому відбивається естетична свідомість епохи,  різноманіття 

смислів  утворює  істинну художню реальність роману.  Якщо традиційний 

роман поставити  в центр концептуального поля, то будь-яка його модифікація 

(роман-коментар, роман-есе, роман-крик, роман-щоденник, роман-колаж, 

роман-пошук, роман-притча та ін.)  буде знаходитися на периферії, тобто буде 

маргінальною (нетиповою). Метаморфози, що відбуваються з романом, 

виявляючи його провідні різновиди: притчову, міфологічну, драматичну, 

ліричну, ілюзорно-ігрову, есеїстичну та ін., є не ознакою кризи, а навпаки 

ознакою життєздатності та зацікавленості письменників у  романній формі  і,  

як наслідок, відбувається переосмислення та подолання жанрових настанов,  

прийомів, методів, мовного стилю, форми  загалом.   

Отже, роман, як і раніше, утворює загальноприйняту форму мистецтва, 

що поглинає та витісняє інші жанри [186], стає різностильовим з підкресленою 

гетерогенністю компонентів, що його утворюють. Романному втіленню 

підвладна будь-яка проблематика; музика, живопис, кіно, і навіть архітектура 
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освоюються його поетикою. Він адаптує в свою структуру елементи новели, 

драми, есе, мемуарів, коментаря та ін., утворюючи маргінальні жанри, при 

цьому роман використовує різні мовні стилі,  його характеризує різноманіття 

художніх форм. Роман ХХ століття у всіх його варіантах та різновидах втілює 

нове знання про людину та світ і відображає естетичні модифікації та перипетії 

словесно-художньої культури, тому можна стверджувати, що він залишається і 

сьогодні одним із провідних літературних жанрів, продовжуючи тенденцію 

останнього століття до постійних художніх пошуків та експериментів, тому 

став предметом нашого дослідження.   

 

 1.2.2. Маргінальність у французькому романі XX століття 

 

ХХ століття було періодом неймовірної кількості відкриттів, політичних, 

економічних, соціальних, культурних змін і зламів, світових війн, депресій і 

сподівань, тоталітарних режимів і революцій, небувалого прискорення ритму 

життя – потрясінь різного ґатунку, що зіграли свою роль в актуалізації явища 

маргінальності  в суспільному й культурному житті. Роман, як явище 

поліфонічне й схильне до інкорпорування, реагував на ці зміни, що знайшло 

своє яскраве втілення у різноманітних проявах еволюції французького роману 

протягом минулого століття. 

 Безумовно, маргінальність була притаманна сучасному французькому 

роману ще  у ХVІІІ столітті, коли такі митці, як маркіз де Сад, провокативним 

чином “розхитували”  традиційну мораль (“Герої де Сада розмірковують про те, 

що руйнація, злочин є необхідною умовою створення нового” [64]. Маркіз  

де Сад використовує прийоми, що шокують читача, наприклад, табуйовані 

теми, такі, як сексуальні збочення, сцени насилля, естетизація вбивств тощо, 

протиставляючи їх духовним та культурним цінностям, що були накопичені 

протягом століть, – все це у ХХ столітті  зіграло дуже важливу роль для 

розуміння значення феномену маргінальності, оскільки сюрреалісти 

проголосили його своїм великим попередником, і, відштовхуючись від бінарної 
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опозиції  “де Сад” – “Анатоль Франс” (перший з яких був символом сучасності, 

“іншого мистецтва”, взірцем для наслідування авангардистами, а другий – 

емблемою “віджитої епохи”, “застарілого мистецтва”), стали, як виявилось, 

“трибунами”, захисниками і пропагандистами маргінальності  в мистецтві, що, 

втілюючись у відомих постулатах сюрреалізму (автоматичне письмо, увага до 

сновидінь як свого роду “резервуарів” маргінального, витісненого, несвідомого 

задля його подальшого вивільнення у творчості), швидко здобуло визнання вже 

як “магістральний” напрямок у французькому мистецтві. 

 Творчість тих авторів, що зазнали маргінального досвіду за життя чи з 

різних причин палко виступали за ідеологічне “оновлення” мистецтва, пошук 

нових форм, розгляд традиційно “табуйованих” тем та ін., найчастіше стає 

найпридатнішою ділянкою для вивчення проявів маргінальності  в літературі.   

Маргінальність  у літературі активізується саме  в моменти зламу парадигм, 

виступаючи, у свою чергу, маркером нового  культуротворчого процесу.   

Маргінальність французького роману може бути визначена за декількома 

параметрами, повинна мати певні достатні й необхідні маркери, за якими ми 

можемо віднести твір до маргінальних. Серед цих маркерів, що можуть бути 

наявними  у ХТ й не поодинці, ми вважаємо найзнаковішими, найважливішими 

наступні: насиченість сюжету табуйованими темами (мотивами); маргінальна  

поетика (активне використання “маргінальних” явищ мови,  що  виконують  

лінгвопоетичну    функцію);    оповідь   ведеться   героєм-маргіналом – точка 

зору маргінальної “свідомості” є домінантною, і події, зображувані у творі, 

“пропускаються через цю  свідомість”; промотуються маргінальні цінності (при 

цьому “центр” умовно можна визначити як гетеросексуальне, гомофобне 

середньокласове “біле” консюмеристське суспільство – саме такі уявлення про 

“нормальність” панували протягом більшої половини ХХ століття, почасти 

становлячи  свого роду “спадок минулих століть”, хоча слід  визнати, що низка 

подій і процесів у ХХ столітті зробили внесок у “розхитування” такого 

уявлення (травень 1968 року, процеси мультикультуралізму), а отже література, 

що пропонує іншу систему цінностей, що кидає виклик, хоча б  одній з 
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перерахованих  складових “нормальності”, вже претендує на “маргінальність”). 

З огляду на те, що у ХХ столітті  панують активні пошуки нових 

романних форм, плюралізм, синтез, перехідність художніх явищ, деструкція 

художніх жанрів, “формування нових форм романного мислення” [176], 

реалізуються нові моделі  взаємодії  світу та людини,  можемо говорити про  

чотири  можливі тенденції розвитку роману: традиційно-консервативний 

 (Анатоль Франс,    унанімізм,      Жюль Ромен;   П’єр Молен),   традиційно- 

 полемічний (модерністський роман, М. Пруст, А. Жід, екзистенційний роман 

П. Сартра  й  А. Камю), експериментальний (Л.-Ф. Селін, новий роман, 

OULIPO) еклектичний  (Ромен Гарі, постмодерністський роман, новий новий 

роман, пост-екзотизм, мінімалізм та ін.). 

Під традиційно-консервативним романом розумітимемо ті романи, що 

надавали перевагу традиційній наративній структурі, успадкованій ще з 

минулих літературних епох (наприклад, бальзаківська традиція, всезнаючий 

наратор тощо). Часто такий роман позиціонувався ще й як “осередок” 

“традиційних” цінностей французького суспільства, виступаючи свого роду 

носієм аксіологічно “центральних” тем у літературному процесі.   

Традиційно-полемічний – це умовний термін для позначення всіх явищ у 

романі, що, вносячи часто фундаментально важливі новаторські рішення,  

базувалися на досягненнях романної поетики минулого, по своєму 

“переглядаючи” чи трансформуючи їх. Рівень “новаторства”  в цій категорії 

може значно варіюватися: так, сюди можемо віднести, з однієї сторони,  

письменників-католиків, екзистенційний роман, і модерністський роман 

А. Жіда чи М. Пруста  з іншої. 

Під експериментальним романом будемо розуміти ті види роману, які 

кидали виклик (важливо, що тут це розумілося як призначення, самоціль) 

традиційним уявленням про жанрову структуру, місце і “потенції” роману, 

вдаючись при цьому до інколи радикальних змін, насамперед у формі.   

Еклектичним будемо називати роман, де поєднання різних за якістю і  

походженням творчих начал і багаторівнева, часто непередбачувана гра з 
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традицією стають фактично самоціллю і модусом існування роману як жанру. 

Безумовно, більшість напрямків роману є еклектичними до певної міри, проте 

найхарактернішим періодом всеохоплюючого еклектизму став для 

французького роману часовий проміжок останніх десятиріч XX століття і 

початку XXI. Маргінальність у таких романах “розчиняється” у тканині тексту, 

окреслити її межі та визначити осередки проблематично,  адже “центр” зникає, 

і тому тут її класифікувати найважче. 

 Слід зазначити, що у традиційній нарративній структурі переважає 

лінійність та телеологічність, мало місця і можливості залишається для 

“випадкового”, “маргінального”. Інші  романні форми  є більш придатними для 

“впускання” маргінальності в свою тканину – переважно це так звані 

“неправильні” наративи. Так, наприклад, наприкінці ХХ століття всезагальна 

еклектичність як домінуюча форма існування роману робить можливою 

маргінальність як спосіб зображення “межового” стану персонажів і світу 

через контамінованість тексту, “перемикання кодів”, що робить сугестивний 

рівень маргінальних елементів тексту значним. 

Вважаємо  за  доцільне умовно розподілити романи, що належать до 

будь-якого з окреслених вище напрямів, на дві великі групи з погляду 

“існування” в них маргінальності: 

 маргіналістські  (маргінальність “існує” скоріше міметично – на 

рівні незвичної поетики, використання “маргінальних” елементів мови на 

різних рівнях, що набувають “лінгвопоетичної значущості” [96] тощо  

характерні  для нового роману, експериментальної прози, авангарду. 

 маргіналомісткі (маргінальність існує у вигляді окремих мотивів, 

образів, про “маргінальність” котрих ми “здогадуємось”  через оповідь про них 

(яка послуговується переважно традиційними елементами мови), тобто 

маргінальність “існує” переважно дієгетично)  характерні для традиційного 

роману, бальзаківської традиції у ХХ столітті, реалізму.  

У художньому тексті ХХ століття маргінальність найчастіше набуває 

специфічних форм вираження, які найпростіше віднаходяться через 
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маргінальну ідентичність та  маргінальний  простір.  Під маргінальною 

ідентичністю найчастіше розуміється присутня в готовому вигляді 

самокореляція особистості (або групи людей, громади, певного соціального 

прошарку) з певними маргінальними ідеями, цінностями, ідеалами, або різка 

відмова самокореляції з цінностями центру (у випадку, якщо готові 

альтернативні маргінальні цінності ще не вироблені чи не 

прослідковуються). Це може бути зумисне сконструйована “маргінальна” 

ідентичність (через імідж) задля переслідування певних цілей, наприклад 

легітимації себе  в якості носія інших поглядів і можливості критикувати центр 

з “периферії” (А. Камю “Падіння”), що найчастіше виявляється згодом 

псевдомаргінальностю, і  у цьому випадку конструювання є свідомим; або 

мимовільне самонасичення маргінальними ідеями і цінностями через 

сприйняття думки оточення “Іншого” про себе та примірювання цієї думки або 

уявлення на себе – тут процес є несвідомим і може протікати “паралельно”. 

Безумовно, часто стається і так, що “самопроголошення” маргіналом та 

“визнання” таким іншими збігаються. 

Під маргінальним  простором   будемо розуміти середовище як 

середовище існування (оточення, атмосфера, соціальні  можливості, дії тощо)  

та  місце проживання, які з різних причин сугестують у тексті замкненість, 

відірваність від центру (осередку загальновизнаних цінностей), віддаленість, 

екзотичність, а отже маловідомість, “стертість”, меншовартісність, що, як 

показав літературний процес ХХ століття, дуже часто давало можливість 

зображувати його стереотипно (піддаючи його таким чином  маргіналізації: 

наприклад,  вважаючи  все,  що  відхиляється  від  норми, яку встановлює 

центр,   патологічним). Поряд   з    такими цивілізаційно-культурологічними 

проявами маргінального простору можуть існувати і соціально-економічні 

причини: герой може народитися у відповідному середовищі й отримати 

маргінальні цінності “у спадок”: бідність, життя серед декласованих елементів 

суспільства, що відповідним чином позбавляє його можливості чи робить дуже 

складною інтеграцію до “центру” зі свого культурного та психологічного 
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“гетто” (Момо з роману  “Життя попереду” Ромена Гарі), формуючи таким 

чином його маргінальну ідентичність. Дихотомія “центр-периферія” є 

засадничою, через неї легко інтерпретуються інші: при цьому міф, свобода, 

культура моделюються як такі, що суголосять периферії, вони часто є 

маркерами маргінального статусу і світовідчуття,  а історія, примус, цивілізація 

– це “характеристики” центру. Існуючи як певний абстрактний мисленнєвий 

конструкт для опису культурно-цивілізаційних та соціально-економічних явищ, 

система “центр-периферія” в контексті маргінального простору прямує до 

прямого значення (колоніалістська політика Франції і “метрополія-колонія”), 

адже сама логіка її побудови  заснована на просторових відношеннях. Водночас 

у інших контекстах вона набуває ознак когнітивної метафори.   

Отже, у французькому романі ХХ століття  яскраво  вираженим  є 

характер художньої новизни, де цікаво, різноманітно розглядається феномен 

маргінальності, й підриваються консервативні традиції романної практики. 

 

  1.2.2.1.  Маргінальність    у    французькому   романному   дискурсі 

кінця ХІХ ‒ початку ХХ століття 

 

Початок ХХ століття був закономірним продовженням літературного 

ландшафту середини-кінця ХІХ століття, де сталося багато докорінних змін в 

естетиці, що зачепило, безумовно, й роман, і визначало його долю  та 

наповнення   впродовж усього ХХ століття. А. Франс висловлював думку про 

те, що література порубіжжя хитається, мов маятник, між тваринно-грубим 

натуралізмом та екзальтованим містицизмом: “Ми  або  в багнюці або у хмарах. 

Середини немає” [80]. 

Парадигма індивідуалістичного нонконформізму домінує  в літературі 

другої половини XIX століття, і здебільшого цьому сприяє саме “маргінальний” 

світогляд   таких особистостей як, наприклад, Шарль Бодлер, який у своєму 

творчому доробку визначив фактично якщо не новий, то домінуючий на 

найближчий час тип світовідчуття, що був нерозривно пов'язаний саме з 
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маргінальністю, з її гострим переживанням та відчуттям.  

Криза західної культури  позначилась і на світосприйнятті головних 

героїв останнього незавершеного роману  “Бувар і Пекюше”  Гюстава Флобера, 

“батька” сучасної (протомодерністської) романної поетики.  Маргінальність 

тут пов’язана з простором, що спочатку мислиться як придатний для “втечі”, 

відірваний від панівного “центру”.  Цей твір завершує творче життя Флобера та 

“сповіщає” про майбутні шукання інших романістів, де тема маргінальності 

постане ще гостріше.   

Помітною особливістю художньої свідомості на порубіжжі ХІХ – ХХ 

століття був вплив декадансу. Одним із джерел декадентського комплексу став 

антагонізм світу мистецтва й буржуазного суспільства. Комплекс ідей та 

умонастроїв, що виник на цій основі, сумарно зводився до ескапізму – бажанню 

відійти від ненависної соціально-історичної дійсності, протиставивши їй іншу 

систему цінностей, альтернативний світ. Майже усі характерні риси подібного 

світобачення  (зацікавленість    аномальним та хворобливим,   винятковим та 

екзотичним, нехтування загальноприйнятими нормами моралі) прямо чи 

опосередковано викликано ескапістськими настроями. Творчість такого 

письменника як Жоріс-Карл Гюїсманса, “учня” Еміля Золя,  ілюструє 

умонастрої цієї доби.  У своїй творчості, що часто трактується як “шлях до Бога 

у вигляді сходинок”, він продовжує саме “натуралістичні” за формою, проте 

символістські за естетикою, як про це яскраво свідчить поетика його творів, 

шукання, проте поширює його  на іншій території: предметом його уваги стає 

психічний світ людини та сакральні мотиви. Вийшовши з “надр” натуралізму, 

опанувавши техніку зображення деталей, у першому періоді творчості 

письменник зображує епізоди життя пересічних мешканців міста,  у тому числі 

маргіналів (повії у “Marthe, Histoire d'une fille”), послуговуючись “темною”, 

реалістичною поетикою. Тут вже намічається певний зсув у світоглядних 

координатах письменника,  відчувається тяжіння до символістських та 

декадентських мотивів.  
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Знаковим у цьому відношенні є найвідоміший твір цього автора, що 

вважається “маніфестом європейського декадансу” – “Au rebours” (“Навпаки”), 

сама назва якого вже свідчить про “перевершення” звичних координат 

світосприйняття. Зазнавши неабиякого впливу не лише Золя, а й творчості 

Бодлера  й романів Флобера (до речі, головний герой у “Навпаки” згадує роман 

“Бувар і Пекюше” Флобера), автор тут моделює умовний маргінальний 

замкнений простір, представлений у творі помешканням головного героя, 

дез Есента. Це слугує певним експериментальним топосом, де дез Есент 

моделює й втілює  свій, “маргінальний” світ, замінює мріями про реальність 

саму реальність, що суголосить його цінностям та світовідчуттю: будучи 

аристократом, не “успадкувавши” жодним чином неминучості маргінального 

досвіду, він  віддається витонченим розпусним втіхам, при цьому подумки 

вивищуючись над іншими, “сірою масою”, описує свою багату бібліотеку, 

захоплюється сучасною поезію, тобто створює “імідж” типового для belle 

époque маргінала-інтелектуала. Твір вважається початком так званої “гейської 

літератури” та в деякому сенсі суголосить, наприклад,  естетизму 

О. Уайльда. Згодом, удавшись у творчості до дослідження сатанізму, Гюїсманс 

вводить у тканину наступних творів своє альтер его, Дюрталя, та розпочинає 

блукання лабіринтами віри.  

Гостре несприйняття дійсності, бажання відмежуватися від неї    

французькі письменники  межі століть  висловлювали  по-різному, зокрема це 

була і втеча  в далекі незвідані екзотичні країни, що найповніше представлено у 

творах П’єра Лоті (псевд. Жюльєна Віо, 1850 – 1923рр.), таких як “Одруження 

Лоті”, 1882; “Пані Хризантем”, 1887; “Пустеля”, 1894; “Острів мрій”, 1898, де  

Схід постає як екзотичний, досить стереотипізований простір, позбавлений 

індивідуальних тонких рис.  “Ми називаємо варварським усе, що не відповідає 

нашим звичаям”, – так М. Монтень захищає неєвропейців, і це фактично одна з 

перших спонук поважати “Іншого”, перша ланка у цілій традиції-лейтмотиві у 

французькій літературі, до якої входить проза Шатобріана і Флобера,  

“Персидські листи”  Монтеск’є, поезія Гюго і Бодлера – тобто у творах, де чітко 
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постає дихотомія “домашнє – екзотичне”. У творчості Лоті відчувається втрата 

ілюзій щодо сучасної Франції  і просуваються примітивні ритуали та архаїзм як 

антидоти французькій республіці. Проте, поведінка головного  персонажа  в 

різних творах, що вбирає в себе сексуальний опортунізм та хижацьку уяву, не 

може потрактовуватися як “захист” чи бодай незаангажований інтерес до 

“Іншого”. У змалюванні останнього все ж часто-густо прогулькує 

“колонізаторська” уява, пласкі стереотипи (оніричний “Інший” у Лоті 

переважає над реальним).  

 Екзотичний простір присутній і  в інших творах, як-от “Moravagine” 

Блеза Сандрара, де  мова йде про маргінала, пацієнта психіатричної лікарні 

Moravagine, божевільного, анархіста за переконанням, останнього вихідця з 

угорської аристократичної родини.  Заручившись підтримкою свого лікаря (що 

уособлює портрет молодого перспективного психоаналітика), він втікає разом з 

останнім  із лікарні, і це дає початок надзвичайним пікарійським пригодам 

героїв (вони відвідують американських індіанців, Марс, російських терористів). 

Твір вирізняється невтомним ментальним кілким ексгібіціонізмом, 

візіонерським і нетерпимим водночас. Будучи під впливом психоаналітичної 

теорії, досліджуючи альтер его автора,  маємо дещо пародійну версію 

катастрофічної свідомості, адже, як висловився сам Блез Сандрар, “існування є 

ідіотським, дурним та нікчемним”, а свідомість є “вродженою галюцинацією” 

[258]. Сандрарівська “напівгангстерська” ментальність попереджує багато 

іроніко-фантазійних літературних модусів сьогодення.  В іншому романі, “Les 

Confessions de Dan Yack”, автор вирішив відобразити глибоку трансформацію  

сучасної людини у світі, де після Першої світової війни все поставлено  

під сумнів. 

Отже, пошук під знаком “подолання”, “альтернативності”, зрушення 

культури” – пошук, що перекидає місток від епохи романтизму до епохи 

модернізму, властивий тим митцям, які, як і романтики, усвідомлювали свої  

творчі завдання революційно – у контексті  неприйняття, зіткнення традицій та 

індивідуального творчого начала [157], світоглядні орієнтири яких, пов’язані зі 
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зміною геополітичних та соціальних  зрушень,   формують нову маргінальну 

свідомість порубіжжя.  

 

 1.2.2.2. Виміри маргінальності  в сучасному французькому романі  

XX століття  

 

 “ХХ століття – століття зрушень у художній структурі всієї французької 

літератури” [80]. Уже на початку століття увага переноситься  на суб’єктивне 

сприйняття  реальності.   Враження, відчуття, а не предмет чи явище,  деталь, а 

не щось ціле  мало місце  в пізніх творах братів Гонкурів, Гюїсманса, Бурже, 

Барреса, Мопассана та ін., та підготувало грунт для “молодого покоління”  

(Ален-Фурньє, А. де Реньє, А. Жід, М. Пруст та ін.), яке й зробило інтуїцію та 

підсвідомість  основним методом пізнання [80].  Суб’єктивність втілюється як 

через культурний негативізм, так і мазохістську, шизофренічну, суїцидальну 

свідомість, пародію, суміщуючи “позакультурне, космоцентричне, 

ірраціональне (хаос, вітальність)” [157]  із витонченими, естетично вивіреними 

засобами її експозиції.  Аксіологічний вимір маргінальності виходить на 

перший план, популярною категорією стає потворне,   митець набуває права в 

такій ситуації без будь-яких обмежень обирати засоби вираження своїх 

почуттів, переживань та емоцій. Головним і об’єднувальним фактором стає 

бунт проти старих норм, форм, стилів, традицій.    

 Маргінальні герої, з девіантною поведінкою  в маргінальних ситуаціях,  з 

маргінальною свідомістю заполонили твори модерністів, намагаючись              

по-різному в різних авторів знайти вихід із вочевидь безвихідних ситуацій:  

зосереджуючи увагу на процесах, що відбуваються  в підсвідомості (роман 

Пруста: “У пошуках втраченого часу”);  знецінюючи реальність, підкреслюючи 

її фальшивість, аморальність, “висуваючи на перший план ірраціональне, 

незбагнене  в людській душі, на противагу логіці та ясності”  (А. Жід: 

“Іммораліст”, 1902; Ф. Моріак: “Плоть і кров” (La Chair et le sang);  “Сім’я 

Тібо” (Les Thibault, 1922 – 1940) Роже Мартен дю Гара та ін.); трактуючи 
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вбивство як шлях звільнення особистості (“Тереза Дескейру”, 1927  

Ф. Моріака); занурення в романтичну мрію (Ален-Фурньє); або у фантастичний 

світ  (“Піна днів” Б. Віана).  

 Слід зазначити, що  в міжвоєнний період популярним був також культ 

розчарованої молодої людини, яка знаходиться в пошуках себе  в новій 

реальності (соціальна маргінальність) – “нова хвороба століття” (М. Арлан): це 

підлітки у Франсуа Моріака (“Дитина  в ланцюгах” (L'Enfant chargé de chaînes, 

1913), це альфонс Шері у Сідоні-Габріель Колетт (Chéri, 1920), це і 

мандрівники, що подорожують без певної мети  в Анрі де Монтерлана (Les 

Bestiares, 1926); це і колишні фронтовики, що шукають шляхи подолання 

самотності (особистісний вимір маргінальності)   у романах Дрійо ля Рошеля 

(“Жіль” (Gilles, 1939), “Дивна мандрівка” (Drôle de voyage, 1933)) [157].   

 Паралельно  в  кінці 20 –30-х відбувалось тяжіння до пошуку порядку  як 

у житті, так і  в літературі (щодо смислу творчості, наступності літературних 

поколінь, так і самої мови та поетики), що могло бути виражене саме новою 

ієрархією цінностей (М. Арлан, “Порядок”, L’Ordre, 1929; Анрі де Монтерлан,  

“Самовладання”, La Possession de soi-même, 1938), через пошук співробітництва  

“людей доброї волі”  (у романах Ж. Дюамеля:   “Цивілізації” (Civilisation, 1918, 

Гонкурівська премія)); пошук вищого, космічного порядку  через  прихильність 

головних героїнь  одна до одної  в романі  “Вибір обраних”  Ж. Жіроду та ін. 

 Можемо стверджувати, що саме роман міжвоєнного періоду був 

достатньо гнучкою літературною формою, щоб стати експериментальною 

лабораторією для випробувань нетрадиційних, маргінальних можливостей, 

завдяки в першу чергу А. Жіду “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”, “Le grand écart”, 1923) та ін. 

[149]. Війна як маргінальна ситуація представлена у  ХТ майже  всіх 

письменників цього періоду, зокрема у “Прелюдії до Вердена” (Prélude à 

Verdun, 1938)  та “Верден” (Verdun, 1938) із циклу “Люди доброї волі” 
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Ж. Ромена; “Меморіал життя мучеників” (La Vie des martyrs, 1917)  

Ж. Дюамеля;   “Літо 1914-го” (L'Été 1914, 1936)  Мартена дю Гара  та   в 

романах Л.-Ф. Селіна: “Бійня”, “Із замка у замок” (1957), “Подорож на край 

ночі” та ін. [157].   

 Слід зазначити, що “катастрофічна свідомість”, яка якнайкраще вбирає в 

себе специфіку панмаргінального світовідчуття, знайшла своє вираження  в  

багатьох творах  Л.-Ф. Селіна,  у тому числі   в  “Подорожі на край ночі” [257], 

де людина, що знаходиться  в постійному конфлікті з навколишнім світом та, 

скинувши нарешті полуду ілюзій, ніяк не може знайти себе. Дегероїзація, 

макабричні інтонації, поневіряння головного героя-маргінала Бардамю  

впряжені в революційну поетику. Французький романний протоекзистенціалізм 

зазвучав у творах Андре Мальро, великого міфомана: його герої часто 

знаходяться   у   виняткових,   екзотичних,   критичних  ситуаціях  вибору, де 

будь-яка помилка може коштувати їм життя (“Завойовники”, (Les Conquérants,  

1928), “Королівський шлях”,  “Горішники Алътенбурга” (Les Noyers de 

l'Altenburg,  1948), “Спокуса Заходу” (La Tentation de l`Occident, 1926)). 

Наприкінці 30-х років помітним явищем став екзистенціалізм  (від лат. 

existentia ‒ існування), що виражав філософський напрямок думки після Першої 

світової війни до 60-х р.,  у центрі уваги якої – самотня людина, яка може 

пізнати себе лише через свою екзистенцію. Уособленням трагічних пошуків  у 

ХХ столітті, його “самотності та свободи”  стали М. Мерло-Понті, Г. Марсель, 

Ж. Бофре, С. де Бовуар та, звісно, Жан-Поль Сартр та А. Камю. 

Романна форма в екзистенціалізмі стала важливим і, можливо, поряд з 

філософським есе, найнаочнішим і найпродуктивнішим утіленням 

екзистенціалістського світогляду, навіть якщо подеколи роман міг 

прочитуватися як відносно суворе дотримування філософської екзистенційної 

“доктрини” (“Сторонній” А. Камю). Проте, збагатившись філософською 

глибиною, цікаво поєднуючи поетику модернізму та поетичну традицію 

романного минулого, слугуючи при цьому у французькому літературному 

процесі містком між модернізмом і постмодернізмом, роман періоду 

http://www.livelib.ru/book/1000535108
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екзистенціалізму, часто будучи ангажованим певними політичними ідеями або 

ж інколи, що найважливіше, лише непростими суперечливими реаліями  епохи 

свого народження та розквіту, – спрямував свіжий погляд на феномен 

маргінальності (так, А. Камю та Ж.-П. Сартр створили  яскраві образи 

маргіналів ХХ століття – відповідно Мерсо (соціальне та метафізичне 

відчуження) та Антуана Рокантена з романів “Сторонній” та “Нудота”). Роман 

“Нудота”  Ж.-П. Сартр визнавав найкращим своїм твором, де втілений межовий 

стан трагізму буття через відчуття нудоти, розуміння абсурдності світу, 

свободи як смерті.  Кожному потрібна своя “мандрівка на край ночі” (Сартр)  

щоб усвідомити трагізм існування на межі, адже  в центрі естетики 

екзистенціалізму – протистояння людини і навколишнього світу, проте кожен 

автор вирішував його по різному. 

Маргінальність як зумисний перехід до стану самовигнання і фальшивого 

спокутування висвітлюється  в романі А. Камю “Падіння”. Жан-Батист 

Кламанс, головний герой, чию душу роз’їдає сум’яття (ціннісна та нормативна 

амбівалентність), сам переїжджає до Амстердаму (“…це остання межа 

континенту” – маргінал часто, за своєю волею, протиставляє себе “центрові”) та 

стає  “ловцем людських душ”. Маргінальний простір (шинок, Амстердам із 

каналами, схожими на кола Ада) так і маргінальна ідентичність, яку персонаж 

собі створює або є її заручником мимоволі, грають важливу роль  у 

екзистенційному романі, як і “нульовий градус письма” [14] у романі 

“Сторонній”, що стає найважливішим елементом поетики маргінальності, 

завдяки якому онтологічний вимір маргінальності набуває всезагального 

звучання, образ героя перетворюється на метафору. Камю, як і  Сартр, роздумує 

про форму та межу людської свободи. Якщо для Сартра відповідальність є 

межею свободи, то  для  Камю бунт стає основним методом спротиву абсурду 

людського існування та неминучості смерті (“Бунтівна людина”), а Кейроль 

бачить вихід у самовдосконаленні та особистому прикладі (персоналізм) (“Я 

буду жити любов’ю до інших” (Je vivrai l'amour des autres, 1947‒1950). Можна 

засвідчити, що вплив французького екзистенціалізму на формування феномену 
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маргінальності  в повоєнній літературі можна порівняти тільки з впливом 

сюрреалістів після Першої світової війни. Маргінальність мислиться як 

трансгресія норми, одна з основних структурних складових екзистенційного 

дискурсу, при цьому вона є важливим і доступним інструментом зображення 

екзистенційної проблематики. Маргінальність у екзистенційному романі 

набула онтологічного всеохопного звучання, спонукавши  авторів  шукати 

вихід як у філософсько-есеїстичній, доктринально-теоритичній, так і  художній 

творчості, претендуючи стати  новою  загальнофілософською  парадигмою.   

Близьким до екзестенційного світобачення Сартр (“Святой Жене, 

комедиант и мученик”, 1952) вважав маргінальну, а насправді знакову 

літературну фігуру –  Ж. Жене, який зробив об’єктом своєї творчості глибинні, 

потаємні основи буття (включаючи і всю невичерпність потворного). Повна 

інверсія культурних цінностей та “помста” “центру” (Франції-метрополії) у 

Ж. Жене набувають нечувано зухвалого, проте аж ніяк не позбавленого 

самопародіювання й неоднозначності, виміру. Для “шокуючої” романної 

творчості Жана Жене є характерним  гротеск, повільна швидкість оповіді з 

увагою до деталей, іноді не дуже приємних для пересічного читача, сексуальні 

та насильницькі сцени. Письменник у своїх творах  створює новий світопорядок 

(міфологізує, поетизує злодійське товариство), новий світ цінностей, де 

найвищою чеснотою є зрада і вбивство. Скоївши злочин, людина тим самим 

переходить у потойбічний світ, закони сьогодення перестають діяти. Саме 

момент переходу (а отже існування деякий час на межі,  у очікуванні долі) і  

зображує  Ж. Жене; практично його герої завжди на межі життя та смерті, адже 

забравши чужу душу вони вже заклали свою, тим самим Ж. Жене описує 

ситуацію до якої вже звертався, наприклад, М. Метерлінк (“Сліпі”). 

  Маргінальні герої Ж. Жене знаходяться поза межею (соціальною, 

економічною, політичною, психологічною та ін.), тому  шукаючи альтернативні 

параметри  буття, плекають  ідею  тотальної  свободи, що не визнає ні 

морально-етичних, ні суспільно-релігійних норм, і маргінес (в’язниці, квартали 

з проституцією та ін.) стає тим місцем, де те, що заборонено в суспільстві, може 



46 
 

бути дозволеним. Весь творчий доробок Ж. Жене наскрізь просочений 

маргінальністю.  Зацікавленність  літературою “негативних афектів”  відома ще 

з робіт де Сада, Арто, Лотреамона  та пояснюється тим, що сексуальність 

(концентрована чуттєвість) дозволяє описати стан людини поза межами 

контролю та самоконтролю, за рахунок виведення на перший план 

патологічних її проявів.  Митці постструктуралізму та постмодернізму звертали  

увагу на те, що сексуальність як прояв “тілесності” є складовою мислення 

людини  [168]. Тому саме сексуальність та   “тілесність”  відіграє ключову роль 

у процесі розкриття характеру  персонажів у романах Ж. Жене. 

 У повоєнний період на авансцену виходять післявоєнні авангардисти 

(неоавангард, “новий роман”), які  головним завданням вважали оновлення 

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

оповідного дискурсу, оскільки зникла зацікавленість ангажованою літературою 

і  поступово торувало собі шлях “суспільство споживання”, зображення якого 

потребувало нових методів, а це і криза міметичного персонажа, “смерть 

автора”, розрив між означуваним та означаючим та ін. Але цю маргінальну 

реальність кожний представник нового роману зображав та бачив по своєму, 

своїми методами та прийомами: для   А. Роб-Грійє – це ковзання по поверхні 

речей, у яких розчиняється головний герой (використовується прийом 

паралепса), ілюзорне існування на межі буття-небуття у (“У лабіринті” (Dans le 

labyrinthe, 1959);  для М. Дюрас – це балансування на межі реальності та 

вигадки чи сну (прийом металепсу), (“Модерато кантабіле”  (Moderato cantabile, 

1958)); для Бютора реальність – це час, виражений через “хроніку” вражень,  

ретельний аналіз найдрібніших деталей (“Зміна” (La Modification, премия 

Ренодо 1957)); для Н. Саррот – це підтекст (“Планетарій” (Le Planétarium, 

1959)). Французький новий роман  став свого роду останньою ланкою в 

еволюції жанру, ускладнивши до межі, революціонізувавши форму, 

накресливши нові шляхи розвитку жанру, які, однак, виявилися, як показав час, 

недовговічними (тропізми Н. Саррот, шозизм Роба-Грійе чи М. Бютора, 

експерименти Клода Сімона).  
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Великим містифікатором та маргіналом за походженням був Ромен Гарі- 

Е. Ажар (1914–1980) – єдиний дворазовий лауреат найпрестижнішої 

французької літературної Гонкурівської премії (літературна містифікація 

століття). Його зумисне незаідеологізована, на відміну від “великих 

сучасників”, творчість, що  репрезентує   нестримну та навіть трохи наївну жагу 

віри в людину ХХ століття та непереборне прагнення свободи людської 

особистості, якій стає неминуче тісно  в будь-яких рамках, цікаво поєднує 

традицію та новаторство (неприйняття “тоталітарного”, “ангажованого” 

роману, якому він протиставляє роман тотальний (roman total)).     

Гуманістичне бачення людини  споріднювало його з Камю. Особливо 

значущим є “субстрат гуманізму” саме у творчості періоду  “Гарі”,  хоча поряд 

з цим маємо у нього  перші поодинокі протопостмодерністські заяви (“Пляска 

Чингіз-Хаїма”),  де використані  такі прийоми як бурлеск, травестія, чорний 

гумор, розмивання  в тексті кордонів між реальним та уявним та ін. У 

романному доробку  періоду “Ажара”  на перший план виходять “мовні ігри”,  

зокрема, каламбури, експерименти над синтаксисом, лексикою та граматикою. 

Зважаючи на зазначені вище особливості стилю і на тематичну спрямованість 

романів, саме  твори цього періоду (ажарівського)  можуть викликати інтерес 

щодо розгляду в них лінгвопоетики маргінальності.  

У 70-80 р. посилюються урбанізаційні процеси, що призводить до 

відчуження  людей від природного, звичного для них середовища, до зростання 

маргінальних кіл населення та поширення урбанізованої космополітичної 

культури, на що не могли не відгукнутись письменники-постмодерністи, 

повертаючи своїх герої до  витоків, зокрема Ле Клезіо, у творах якого 

(“Пустеля” (Le Désert, премія Поля Морана, 1980)) важливим залишається 

середовище існування героїв,  “з його матеріальними соціальними вербальними 

корелятами” [157].  Архетип втечі від цивілізації на природу,  до витоків 

(пародія на сюжет про Робінзона) використовує у своїй творчості Мішель 

Турньє (роман “П’ятниця, або  Кола Тихого океану” (Vendredi ou les Limbes du 

Pacifique, 1967), що є прикладом художнього дослідження  світу через неоміф.   

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Поліфонічний світ культурологічних досліджень, де  пошук ідентичності  

здійснюється особливою мовою, “незрозумілою”, яку ще треба створити 

відбувається  в романі “Істинність” (“L’identité”) Мілана Кундери, друга 

частина творчого спадку котрого створена французькою мовою з цікавим 

підходом до форми, коли, наприклад, він наближається до постмодерністської 

поетики (фрагментарність композиції) чи грається з традицією (художній 

синтез), досліджуючи “світ, що перетворився на пастку”  і де кожна людина 

може відчути себе маргіналом.  

Отже, самоідентифікація особистості,  “об’єм людини” (В. Фокін), 

фрагментарність,  “дефабулізація”,  інтертекстуальність, есеїстичність, 

саморефлексія,  дегуманізація,  децентрація,  поліфонія   [122] та ін. складають 

основу  магістральних парадигм сучасності та є основою   художнього світу 

сучасного французького роману ХХ століття,  героєм якого став маргінал, 

репрезентований різними мовними формами у різних авторів, який експлікує 

проблеми взаємодії суспільства, цивілізації та людини. 

 

1.2.2.3. “Нова маргінальність” у французькому романі межі століть  

(ХХ‒ХХІ століття)      

 

Наприкінці  ХХ-на початку ХХІ століття французький роман відчуває на 

собі “повернення до джерел”, наслідки ренаративізації, винайдення нових 

комунікативних стратегій, естетики гібридних форм, що порушують кордон 

між реальністю та уявою, розмивають жанрові   межі, налагоджують новий 

діалог з романною традицією.     

У  творах П. Кіньяра, А. Надо, П. Мішона, Ж. Масе, А. Борера, 

К. Л. Комбе продовжує домінувати   тематика “кінця  західної цивілізації”,    

тому у властивій постмодернізму техніці вони повертаються до зниклих 

цивілізацій, неіснуючих речей, вигаданих автобіографій (autofiction) тощо, де 

панує драма ілюзорності та пам’яті. У той же час, зміна естетичної парадигми 

призвела до відродження ідеї наслідування традицій (їх реконструкцій) як 
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основи  оновлення. У цьому відношенні показовою є творчість так званих 

мінімалістів (Ж. Ешноза, Ж. Ф. Туссена,   М. Редонне, Е. Шевійара, К. Остера), 

що прийшли на зміну  новороманістам у середині 80-х років (мінімалістський 

роман – новий естетичний феномен, що увібрав досвід модернізму, 

неореалізму, постмодернізму, де моделюються ймовірні, можливі смисли, де  

оповідь стає гібридною, де “реальність”   повертається у роман і дереалізується 

[176], де на авансцену повертається сюжет, але фрагментарний, недостовірний, 

де руйнуються стеоретипи культури, де відбувається постійна гра з мовою та 

ін.). “Мінімізуючи” експресивні засоби, спрощуючи синтаксис, вживаючи 

лексику сучасної мови, вводячи декілька точок зору та ін., вони зображають, 

часто в іронічній тональності, сучасне життя шоу-бізнесу, міжнародної торгівлі 

наркотиками, владу мас-медіа. Такі концепти, як “втеча”, “зникнення”, 

“переслідування” обіграються  в цих творах, суголосячи при цьому з            

духом епохи.  

Так, Ж. Ешноз у своїх романах  із “подвійною дією”, наративною 

лихоманкою, інверсією детективних механізмів має справу зі створенням 

фантомних світів самореференціальних знаків… Алюзії, цитати, 

інтертекстуальність, що пронизують творчість Ешноза, активізують кодові 

комбінації, створюючи ефект відчуження тексту, а на рівні персонажа – острах 

порожнечі існування. Маргінальність людського існування (життя низів, голод, 

злидні)  Ешноз виражає через пусту форму, пустий зміст, а як наслідок 

відсутність смислу (“Один рік”); втрату автентичності символізують постійні 

втечі, падіння, зникнення, вбивства персонажів (“Грінвічський меридіан”,  

“Озеро”). Персонажі-маріонетки Ешнозівських романів є безликими (хоч і з 

іменами, віком, статусом), їх дії  не вкладаються у норми побутової логіки,  це 

“люди без властивостей” (за Мюзілем), самотні, розгублені, що є символом 

епохи втрачених гуманістичних цінностей. “Симулятивний характер сучасної 

цивілізації” [177] як маргінальний топос у романах Ешноза проявляється  в 

семіотизації реальності (панування деталей, символізація: любов-серце зі 

стрілкою). Письменник  створив  метафору  сучасної цивілізації, в якій 



50 
 

науково-технічний прогрес, матеріальний добробут не можуть компенсувати 

розгубленість, невпевненість, страх людини [176]. Межа між репрезентацією 

реальності  та симулякром – ілюзорна,  тому репрезентація сприймається як 

форма пізнання світу, що відкриває “простір вимислу” (за П. Рікером),  де 

маскоподібні “шозифіковані” персонажі та “олюднені” речі існують у 

“зникаючий” реальності (художній досвід трансгресії), що свідчить про 

естетичний “прорив” за межі наявних художніх форм. 

Осягнення світу (зокрема, розрив реального світу та людини, слова та 

його змісту)  в роман (“Ванна кімната” (“La Sаlle de bain”, 1985); “Мсьє” 

(“Monsieur”, 1986)), іншого представника мінімалізму, відбувається через   

філософію сміху, завдяки бурлеску, гротеску, комізму, іронії, що піддає 

сумніву істинність симулякрової реальності. Маргінальна свідомість 

(віртуальна, бо створена за рахунок алюзії, інтертекстуальної гри, сугестії, 

парадоксів) людини   шукає ідеального місця для екзистенційних роздумів та 

самопізнання й знаходить його у “просторі ізоляції – своєрідний маргінес” 

[168], яким у романах Туссена (“Ванна кімната”) виступає простір ванної 

кімнати, телефонної кабіни, що, в той же час, є  “схованкою”  від симулякрової 

дійсності. Ставлення туссенівських героїв до світу   (“визначається філософією 

“відсторонення” [176], за якою схований “острах пустки” (як просторової, так і 

духовної), що відбиває тему абсолютного відчуження, самотності у  реаліях 

“споживацької” цивілізації. 

Письменники кінця ХХ століття, такі, як А. Володін, В. Новарінб, 

П. Гюйота, О. Ролен, створюють те, що “ніхто не зможе створити у своїй уяві 

(за І. Кальвіно)” – фантастичні маргінальні світи, поєднуючи вигадку та уяву 

зі  зображенням трагічних подій (війн, тоталітарних режимів, концлагерів та 

ін.) та втілюючи ідеї егалітаризму, космополітизму через “полілінгвізм та 

формальні ігри з мовою” [176], тобто створюють “новий жанр роману”, в якому 

поєднується  мистецтво, історія, політика [241], де зображений світ 

сюрреалістичних сновидінь, наповнений шаманами, ангелами, мертвими, 

божевільними, знедоленими, фантасмагоричними образами реальних міст. 
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Одним із найвідоміших письменників порубіжжя XX‒XXI століть є 

Мішель Уельбек, “літературний маргінал” [169], що став лідером цілого 

покоління письменників, які пильно вдивляються  в життя сучасної людини, 

намагаючись віднайти причини її духовної пустки. Для  Уельбеківського тексту 

є характерним плетиво з іронічних дидактико-теоретичних фрагментів   

(“Extension du domaine de la lutte” (1994)), натуралістичних деталей,  стриманих 

висловлювань, узагальнень, що межують з моралізаторством.   Починаючи з 

роману “Лансароте”, автор дає своїм наступним романам підзаголовок 

“Посередині світу”, що свідчить про його жвавий інтерес до 

найрізноманітніших явищ літературного континууму (досвід роботи  в різних 

літературних жанрах, а також у кіно) та життя. Він демонструє свою здатність 

“проникати” в реальність та описувати мікроявища матеріального та 

суспільного життя, виказуючи неабияку обізнаність, ерудованість, не 

піклуючись при цьому, наприклад, про політкоректність чи релігійні 

вподобання . Точність портретів та гостре лезо аналізу перетворює його твори  

в теорію функціонування суспільства.  Герої його ХТ – це антигерої, нігілісти, 

які продовжують низку героїв Кафки, Сартра та ін. (наприклад, мікроетноси чи 

маргінальні групи, що представлені по-новому – гомосексуалісти з набережної 

Тюїльрі чи нудисти містичного кемпінгу з роману “Елементарні частинки”).     

І все ж,  автор має надію, зокрема в “Елементарних частинках”, що 

катастрофічне положення речей у світі, страждання, самотність можуть         

бути подолані.   

Отже,   у літературі порубіжжя (ХХ‒ХХІ століття) кожний автор має свій 

досвід (свій метод) дослідження та репрезентації світу маргінальних героїв, 

маргінальних ситуацій,  але це нова маргінальність, оскільки   реалії сьогодення 

(“суспільство споживання”, “глянцевий світ рекламної картинки”,   

дегуманізація) призвели до зміни свідомості,  сприйняття / не сприйняття 

утопічних,  апокаліптичних мотивів, що заполонили романи   цього періоду. 
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1.3. Теоретико-методологічні засади дослідження лінгвопоетики 

маргінальності у французьких романах ХХ століття 

 

Застосування лінгвопоетичного підхіду для  аналізу маргінальності  в 

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

нашої розвідки, оскільки такий підхід дозволяє виявити мовні засоби, та 

прийоми, що експлікують смисли в художньому тексті та забезпечують 

естетичний вплив, необхідний автору для втілення ідейно-художнього  замислу 

[96],  враховуючи при цьому фонові знання,  сюжетно-композиційні 

характеристики та реалізовані дані вертикального контексту. В. Я. Задорнов 

уважає, що  лінгвопоетика – це розділ філології, що вивчає естетичні 

властивості, які набувають мовні одиниці в художньому контексті [70].  

Враховуючи те, що  лінгвопоетика, “… метою якої є дослідження 

діалектичного поєднання форми і змісту художнього твору на основі його 

комплексного багаторівневого аналізу, …знаходиться у стані пошуку власних 

методологічних засад та чітко окресленого поля пошуку,…”  [36],  в нашому 

дослідженні будемо спиратися на  існуючі методики, комплексно підходячи до 

розв’язання   поставлених   завдань. 

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” [34]. 

Окрім лінгвопоетичного підходу  в межах  дисертаційного дослідження 

використаний також семантико-когнітивний підхід (зокрема елементи 

когнітивної поетики) із залученням фреймового моделювання за 

Жаботинською [65] (фреймова мережа за п’ятьма базовими фреймами утворює 

концептуальний каркас, слоти якого вербалізовані лексемами, які прямо або 

опосередковано характеризують певні семантичні конструкти-номінанти 

маргінальності). Цілісність, гармонійна єдність формування образу маргінала та 
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маргінального середовища розглянута нами через призму семантичної ізотопії,  

за рахунок узагальнення та поєднання розпорошених у тексті роману 

семантично пов’язаних складових.  

Вихідним положенням є  припущення  щодо ключової ролі 

маргінальності  в сюжетно-композиційній структурації твору,  у формуванні 

художнього простору, художнього образу, мовної поведінки персонажів тощо, 

що  реалізується в декілька етапів: 

На першому етапі окреслюємо межі зацікавленості французьких 

письменників, філософів, соціологів тощо проблемою маргінальності, 

аналізуємо загальнокультурне осмислення поняття маргінальності,  а також 

тенденції його об’єктивації у романах французьких письменників ХХ століття, 

інших позамовних факторів, зокрема соціокультурного контексту, здійснюємо 

аналіз теоретичних джерел та з’ясовуємо основні напрямки та  ступінь 

досліджуваності обраної тематики, що уможливило аналіз потрактувань 

основних термінів даної розвідки.
 
 

Другий етап присвячений формуванню принципів відбору та відбір 

творів  французьких письменників, у  яких різноаспектно представлено 

лінгвопоетику маргінальності. Спираючись на інформаційно-смисловий метод, 

що забезпечує аналіз смислового розгортання тексту, “спрямований на 

вивчення процесу смислоформування на основі інформації”, представленої у 

ХТ [34],  ми   відібрали     романи    таких    авторів:    Ромен   Гарі ‒ “Життя      

попереду”, Л.-Ф. Селін  ‒ “Подорож на край ночі”, Блез. Сандрар ‒ 

“Мораважін”,   Ж.  Жене ‒ “Щоденник злодія”.  

Використовуючи методи стратифікації художнього тексту (що 

базується на тематико-стилістичних критеріях) та контекстуальний метод, 

виокремлюємо набір мовних одиниць,  словосполучень, стилістичних 

конструкцій, контекстів, ключових фрагментів   актуалізації маргінальності,  

що задіяні для    експлікації  заявленої   тематики  у   вибраних     творах.  

Метод стратифікації   передбачає   “виокремлення єдиних за задумом, 

художньо- образною та лексико-граматичною структурою особливих пластів, 
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об’єднаних навколо єдиної стилістичної домінанти [126]”, адже специфіка 

художнього тексту складається із своєрідної кореляції семантично значимих 

характеристик та метасеміотичних проявів властивостей мовних одиниць. 

  Третій етап дослідження полягав у залученні семантичного  аналізу для 

групування,  узагальнення та структурування, що уможливило виокремлення 

маркованих лексичних елементів у логіко-семантичні структури: 

маргінальність як ознака; маргінальність як модальність; маргінальність як 

діяльність, маргінальність як стан, маргінальність як суб’єктність; 

маргінальність як процес (маргіналізації), де ознака, модальність, діяльність, 

стан, суб’єктність, процес є своєрідними “референтами”, номінантами певної 

сукупності ситуацій.   Використовуючи “методику комбінаторного 

прирощення” смислу (взаємозв’язок слова з іншими словами   ідейно та 

тематично пов’язаними) аналізуємо арсенал вербалізаторів маргінальності та 

виокремлюємо домінантні смисли представлені  в наступних  конструктах: 

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

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

маргінал, маргіналізація, маргінальне мислення. Зазначені конструкти  

репрезентують  семантичний  простір маргінальності  в художніх творах  

(формують концептосферу маргінальність) та  сприяють формуванню 

метаобразу   маргінальності   у  французьких романах  (метаобрази – це 

образи-узагальнення, що сприймаються читачем підсвідомо, від їх сприйняття 

залежить повнота та глибина розуміння тексту [144, с. 291]),   що  передбачає 

дослідження в напрямку: поняття (маргінальності) – “референт” – 

семантичний конструкт. 

Четвертий етап здійснювався  в рамках когнітивного підходу та 

передбачає проведення дослідження  в напрямку: семантичний конструкт – 

образ – концепт – концептуальна схема – смисл.  Цей етап  орієнтований на 

фреймове моделювання (за С. Жаботинською) як засіб  репрезентації та 

структурації  концептосфери маргінальність за рахунок моделювання 

міжфреймової мережі, що  дозволяє пов’язати когнітивний та мовний рівні, 
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поєднуючи слоти фрейма з їхнім вербальним наповненням. Особлива увага 

зосереджується на концептоідентифікувальному статусі доменів  середовище 

та маргінальна  людина.  Концептуальний аналіз залучений для   дослідження   

репрезентантів та вербалізаторів концептів, що об’єктивують семантичні 

конструкти маргінальності  в досліджуваних творах. 

На п’ятому етапі аналіз вербалізаторів уможливив створення 

концептуальної між фреймової 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, що є універсальними. 

На  шостому  етапі досліджується  семантична ізотопія маргінальності   

як особлива семантична структура, що створюється  смисловими  зв’язками між  

МО та є основою для побудови та інтерпретації цілісного образу маргінала,  

маргінального середовища та маргінальності  загалом. Залучаючи один із 

лінгвопоетичних методів, а саме  метод художнього прийому, а також   

стилістичний метод, ми  виділяємо як стилістично марковані одиниці,   

контексти (наприклад,  де маємо  опис зовнішності маргінального персонажа), 

так і мовні одиниці з метасеміотичними властивостями,  де враховані   

додаткові змістові,  експресивно-емоційні   або естетично значущі відтінки чи 

конотації (лінгвопоетичний рівень), які можуть розглядатися як лінгвопоетично 

“навантажені” та уможливлюють формування ізотопічної сітки, наприклад, 

мовного портрету маргінала. Оскільки “зміст художнього слова ніколи не 

замикається на його буквальному значенні”  (Г. Винокур),  то  в художньому 

тексті навіть слова із нейтральною семантикою набувають додаткових 

конотацій, асоціацій та слугують засобом вираження нового художнього змісту 

(метод комбінаторного прирощування смислу та асоціативний).   

Сьомий етап    репрезентує індивідуально-авторські лінгвопоетичні та 

лінгвостилістичні прийоми та засоби  експлікації маргінальності, що 
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уможливили ізотопію маргінального образу чи маргінального середовища, 

оскільки кожний автор у своєму творі застосовує саме ті  лексичні засоби 

(лексики, синтаксиса, інтонації, пунктуації тощо), які втілюють його інтенції,   

передають його бачення навколишньої реальності (зокрема,  маргінальної): 

зокрема, нами розглянуто лексику, що є референтною для зображення 

маргінальності, зокрема як стану. Для з’ясування метафоричної маніфестації 

маргінальності ми використали методику реконструкції концептуальної 

метафори (М. Тернер, Дж. Лакофф). Саме  концептуальна метафора 

(метафора-контейнер, онтологічна, структурна, орієнтаційна) є тим  

лінгвостилістичним засобом, що сприяє  моделюванню ізотопічної сітки 

маргінального образу  в досліджуваних творах. Розглянуто також роль 

символізації та де символізації  в побудові образу маргінального середовища. 

Отже, залучення різних підходів до аналізу художнього тексту дає 

можливість провести різноаспектне дослідження маргінальності з урахуванням 

інтенцій автора, фонової інформації,  вертикального контексту, ідейного зміст.  

  

          Висновки до першого  РОЗДІЛУ  

 

Термін маргінальність, уведений  в науковий обіг американським 

соціологом Р. Парком, упродовж XX століття ставав об’єктом наукових 

розвідок різного спрямування, і, як наслідок, виокремилося три підходи до 

розгляду поняття: структурний, культурологічний, соціологічний, що створили 

значну частину термінологічного апарату для розгляду поняття (маргінальний 

статус, маргінал, маргінальна ситуація тощо). Співвідносними поняттями часто 

виступають відчуження та аномія. Американські  науковці в основі формування 

маргінальної особистості вбачали культурний конфлікт, натомість у 

західноєвропейському погляді на визначення та дослідження маргінальності  

домінує вивчення умов та соціальних причин неінтегрованості  індивідів до 

суспільних структур (К. Маркс, К. Рабан, А. Фарж). 
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  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. Феміністична та постколоніальна ХЛ, у свою чергу, також 

відштовхувалися від “маргіналізованого” стану певних явищ соціальної та 

культурної дійсності та бажання  їх демаргіналізувати.  

Роман, як і інші літературні жанри, орієнтується на попередній досвід і 

одночасно протистоїть йому. Незважаючи на всі дискусії  стосовно кризи 

роману, що точилися у Франції протягом XX століття (сюрреалісти, новий 

роман тощо), роман довів свою життєздатність як вільна форма, здатна до 

оновлення, трансформуючись і залучаючи інші жанри  та творячи гібридні 

маргінальні форми, тяжіючи до поліжанровості і полістилістичності. Сучасний 

роман, як і колись,  зображує конфлікт між індивідуальним прагненням героїв і 

загальноприйнятими нормами, проте характеризується динамікою форми. 

Константи поєднуються із небувалою пластичністю. Формальні рішення є 

відображенням складних процесів XX століття та неможливістю їх охопити 

існуючими поетичними формулами.  

У XX cтолітті саме в нетрадиційних новаторських явищах літератури, що 

рішуче чи скандально поривали з традицією можна знайти шляхи художньої 

актуалізаціїї маргінальності. З точки зору шляхів актуалізації маргінальності, 

романи ХХ століття можна умовно поділити на  маргіналістські (використання 

“маргінальних” елементів мови на різних рівнях) та маргіналомісткі 

(маргінальність існує у вигляді окремих тем, мотивів). 

Серед французьких авторів, у творчості яких феномен маргінальності 

набуває особливого  лінгвопоетичного навантаження та є показовим з точки 

зору своєї  еволюції впродовж XX  століття, можна назвати М. Пруста, А. Жіда,  

А. Камю, А. Мальро, Ж. Жене, Ромена Гарі тощо. Окрему ланку серед 

письменників-маргіналів становлять так звані письменники-франкофоби. 

(П. Лоті, Ж. Жене). Поряд із літературою, що власне  “зображує” 

маргінальність,  існує й так звана “маргінальна література” –  література, що не 
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вписується в панівну парадигму   (за формою, жанрами, змістом).  Джерелом 

нашого дослідження  стали  твори таких авторів: R. Gary, “La vie devant soi”; 

J. Genet,  “Journal du Voleur”;   B. Сendrars, “Moravagine”; L.-F. Céline,  “Voyage 

au bout de la nuit”, оскільки  в них знайшли відбиття основні події,  соціальні 

потрясіння середини минулого століття.  Маргінальність  у цих художніх 

творах  є об’єднувальною ознакою, але кожен автор знаходить власні засоби 

для її реалізації. 

Маргінальність може розглядатися не просто як значущий мотив у 

літературі XX століття, а стати методологічною основою для пояснення, 

систематизації та структурування  “романного процесу” у ХХ столітті, стати 

тим феноменом, що йому надано право пояснення глобальних процесів у 

літературі, суспільстві та світі. Продуктивним на нашу думку є застосування  в 

рамках лінгвопоетичного, семантико-когнітивного підходу   в дослідженні 

маргінальності у французьких романах таких методів як метод 

лінгвопоетичного інтерпретування; фреймового моделювання; 

контекстуальний; стилістичний;  реконструкції концептуальної метафори 

тощо. Цілісність, гармонійна єдність формування образу маргінала та 

маргінального середовища розглянута нами через призму семантичної ізотопії. 

 Основні положення цього розділу викладено  в публікаціях автора [30], 

[31], [32]. 
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РОЗДІЛ 2. СЕМАНТИЧНА  ОБ’ЄКТИВАЦІЯ МАРГІНАЛЬНОСТІ               

У  ФРАНЦУЗЬКИХ РОМАНАХ ХХ СТОЛІТТЯ 

                

 2.1. Лексикографічна репрезентація  маргінальності  

 

 Поняття маргінальності реалізується  в  мові  низкою   альтернативних  

номінантів, найадекватніші з яких будемо вважати лексемами-

репрезентантами. Пряма номінація   маргінальності  представлена лексемами 

marginalité, marginal, а також похідними від них, спільнокореневими (marge, 

marginaliser, marginalisé тощо), проте їм невластива дуже висока частотність 

уживання, особливо у художніх творах. Отже, особливу роль будуть відігравати  

лексеми непрямої  номінації  маргінальності. 

 Cучасний узус лексеми маргінальність та її спільнокореневих поєднує  в 

собі семи багатьох визначень із різних царин знань. Проте, ми не вибираємо 

суто специфічні лексеми з  окремих  галузей (наприклад, біологічні), 

зосередившись на тих, які можуть бути показовими для розуміння  

маргінальності  в її найширшому  значенні, а це, у свою чергу, складе підґрунтя 

для аналізу маргінальності в художній літературі, яка  найчастіше використовує 

саме фігуральне, “розширене” її тлумачення.  Для аналізу скористаємося 

лексикографічними джерелами та розподілимо наше дослідження на 

декілька ступенів: 

 дослідимо   лексему marginaliser та спільнокореневі слова; 

 проаналізуємо словникові тлумачення ключових слів виділених на 

першому етапі дослідження; 

 зробимо висновок про те, що будемо вважати маргінальністю та 

“маргінальним”   як інваріант. 

  У більшості словників, як і у  словнику TLFі [272],  лексема marginalité  

має наступну інтерпретацію: сaractère ou état marginal (d'un individu, d'un groupe 

social), а лексема marginalement ‒ adv. D'une manière marginale, annexe 

(тут підкреслюється сема другорядності,  додатковості).   Найбільшу кількість  
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тлумачень  у даному словнику має прикметник  marginal:  

1.1804 hist. nat.:  qui est sur le bord de quelque chose (Philibert, Dict. de bot., 

t. 2, p. 416);  

2. 1964: qui est en marge de, pas conforme aux normes d'un système donné (Le 

Monde, 8 nov. ds Gilb. Mots contemp…)  

3. Qui se rapporte à ou se trouve sur la bordure externe de quelque chose.   

Conscience marginale. État conscient à la limite de la conscience (d'apr. Méd. Biol. 

 t. 2, 1971). Anton.: focal, conscient.  

4. En partic., au fig. Qui est en marge de ou n'est pas conforme aux normes, 

aux critères admis ou retenus dans un système donné. Anton.: connu. Cinéma, 

écrivain marginal; électeurs marginaux; littérature, publication, presse marginale. Il 

suffit de l'accoutrement marginal pour être basculé loin des humains (Les Lettres 

françaises, 26 nov. 1969, p. 10, col. 2). Magma, Gong, Agitation Free, Crium 

Delirium (...): ce ne sont pas des graffiti de bandes dessinées (...) mais les orchestres 

qui se produiront chaque soir (...) dans le cadre de Maimosik, festival de musique 

marginale organisé par l'Association Rock pas gaga (L'Express, 14 mai 1973, p. 7, 

col. 3-4). En attendant, son cas soulève une double question. Celle du droit que 

possède le conseil de l'Ordre d'interdire à quelqu'un l'exercice d'une profession (...). 

Celle, aussi, des médecines “marginales”  comme l'acupuncture (Le Point, 1eroct. 

1973, p. 67, col. 3).  Маргінальність  завжди  вступає  у   зв’язок із системою і 

при цьому          з’являється сема невідповідності системі та 

дозволеності / недозволеності як характеристики самої системи. 

5. P. ext. Qui a une faible importance quantitative ou qui n'est pas essentiel 

dans un système donné. Synon. annexe, secondaire; anton. essentiel, principal. Firme 

marginale; secteur marginal; suffrages marginaux; activités, industries, tâches 

marginales. J'observerai toutefois que le miracle (...) ne constitue pas l'essentiel de la 

révélation, qu'il ne l'accompagne que comme un élément secondaire et 

marginal (ARNOUX, Double chance, 1958, p. 114). Le rôle du syndicalisme n'est pas 

de permettre aux entreprises marginales de subsister (REYNAUD, Syndic. Fr., 1963,   

p. 167). Dans ce cas, la situation ne serait pas dramatique. Outre l'appoint des 
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républicains indépendants de M. Giscard d'Estaing, nous recevrions des renforts 

marginaux qui nous permettraient de gouverner (Paris-Match, 15 oct. 1966, p. 70). 

6. …les bois tropicaux ne constituent le plus souvent qu'un 

appoint marginal sur le marché des autres bois... (Forêt fr.,1955, p. 46). 

У Словнику Le Maxidico: Dictionnaire encyclopédique de la langue française 

[267] лексема  marginal  знаходить наступні потрактування: qui est situé au bord 

de quelque chose;  par ext. dont l'importance est minime, peu significative;  qui se 

situe en dehors des normes: Conscience marginale – état d'une personne à la limite 

de conscience;   subst.  Personne vivant en marge de la société par rejet de ses règles 

ou par difficulté de s'y intégrer.  

Словник le Petit Larousse [268] пропонує наступну інтерпретацію лексеми 

marginal: qui a une valeur, un rôle accessoires, secondaires;  se dit de qqn qui vit en 

marge de la société organisée, faute de pouvoir s'y intégrer ou par refus de se 

soumettre à ses normes.  Похідне  marginaliser  має таке визначення: tendre à 

exclure qqn, un groupe de la société, à lui faire perdre son intégration social. 

Словник синонімів Le Robert [271]  окреслює  наступний синонімічний 

ряд для лексеми marginal -- 1. asocial, hippie, non-conformiste. 2.  secondaire.  

Cловник Le Robert: Dictionnaire des combinaisons de mots les synonymes en 

contexte [270] подає наступні вирази, з якими найприродніше сполучується 

лексема marginalité: 

Marginalité  +adj. – sociale,    politique,    extrême,    grande,   certaine,    relative 

verbe+ marginalité être condamné à... être voué à... (un artiste voué à la 

marginalité),  basculer dans,  tomber dans,   s'enfoncer dans... 

  Маргінальність може уявлятися таким станом, з якого важко вийти, як 

щось, що може траплятися з людиною без її волі:  rejeter dans... (la marginalité). 

Окрім  чогось     що   має   місце  мимоволі,  маргінальність  може  бути  тим 

станом-статусом, якого прагнуть заради, наприклад, створення певного іміджу 

або підкріплення своїх ідей, що склалися:  revendiquer (il revendique clairement 

sa marginalité); sortir de: c'est l'occasion pour lui de sortir de la marginalité.  

Cловник синонімів Bordas (Synonymes, analogies et antonymes) [266] 
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обмежується розглядом лексеми  “marge”: marge – blanc, bord, bordure, espace 

libre; au fig. V. écart. Маргінальність безумовно імплікує ідею відірваності 

(écart), що може виражатися в різному ступені невідповідності 

загальноприйнятим нормам та, як наслідок, провокувати відповідну реакцію з 

боку носіїв цих норм чи тих, хто з нею себе ототожнює; на підтвердження цього 

словник надає наступні вислови, репрезентуючи лексеми marge та marginaliser: 

Marge: espace blanc laissé autour d'un texte (écrire son nom dans la marge);  

intervalle, latitude dont on dispose à l'interieur de limites; en marge de – à la frange, 

à l'ecart de… vivre en marge de la société.  

Marginaliser: rendre qch marginal; mettre à l'ecart, tendre à exclure (Le Robert 

de Poche). 

Отже, exclusion (виключення) є станом-загрозою для тих, хто вже 

перебуває  в маргінальному стані (на що вказує діслово tendre à...), а як 

наслідок, маргінальність найчастіше уявляється станом ще не повного 

виключення з системи, і виявами маргінальності можуть при цьому бути 

вигнання (exil) та блукання (errance).   Важливим є розуміння маргінальності як 

“неправильного” шляху, що його обирають маргінальні персонажі (оппозиція 

маргінальний – магістральний), та “ціна”, яку необхідно заплатити за право 

зійти з “протореного”, зрозумілого всім шляху. 

 У найширшому розумінні поняття маргінальності імплікує в собі  ідею 

простору, а саме  координат взаєморозташування нормальності і 

ненормальності, основного, важливого і другорядного (варто лише згадати 

інтерпретацію marge як “білого” місця на полях), що може бути метафорично 

переосмислено  в художньому тексті та втілено  в зображенні топологічних 

об'єктів (наприклад, наданні маргінальних рис об’єктам,  що розташовані на 

периферії, поодаль від центру тощо).  

 Словник Le Robert:  Dictionnaire d'expressions et locutions (Alain Rey, 

Sophie Chantreau) [269] пропонує наступні вирази з лексемою marge:  marge de 

manoeuvre, en marge de, vivre en marge, individu en marge, il y a de la marge (il y a 

de la différence, différence importante). 
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На позначення розмежування центру та периферії вживається лексема 

limite,  як поняття кордону, межі:  межа як лінія, що окреслює “простір 

маргінальності”, відводячи певне місце маргіналам і відштовхуючи їх 

від центру.   

Отже, об’єктивація маргінальності  в лексикографічних джерелах 

здійснюється лексемами marginalité, marginal,  marge, marginaliser, marginalisé 

та лексемами-репрезентантами певних характеристик та станів маргінальності:  

blanc, bord, bordure, espace libre,   écart,  exclusion,  exil,  errance,  limite, 

liminalité.  Інтерпретаційне поле зазначених вище лексем дозволяє вважати 

маргінальними такі явища, ситуації, об’єкти, предмети тощо, які:  

1. Знаходяться  в найширшому розумінні на периферії “нормальних” 

уявлень про світ чи поза ними, суперечачи їм, відкидаючи їх чи принаймні 

імпліковано полемізуючи з ними (при цьому в соціокультурному аспекті  

“норма” може стереотипно уявлятися як “спокій, статичний стан (стан миру) 

безпеки та стабільності, слідування приписам закону та моралі,  

гетеросексуальність, здоровий фізіологічний і психічний стан, 

заходоцентричність, білий колір шкіри, родинні цінності та традиційний уклад 

життя тощо) і будь-яка Інакшість, будь-яке явище з принаймні одним 

порушенням-зміною в цій низці стереотипів,  ризикує бути маргіналізованим, 

опинитися в оточенні дискурсу нормальності і, як наслідок, їх  може бути: 

а) замовчано, стерто або  залишено на бекграунді; б) прикрашено –  спотворено, 

знецінено, знівельовано (масова культура  й андеґраунд). 

2.  Знаходяться  в перехідному стані між двома світами, двома станами, 

тимчасово не належачи до жодного з них та їх цінностей, та при цьому 

найчастіше конотуючи в собі потенційний перехід-тяжіння до нижчого, гіршого  

становища-статусу порівняно з попереднім (перехідність). 

3.  Маргінальність завжди вимірюється дистанцією, відривом від 

нормальності-ядра. Різні види та ступінь відриву, з однієї сторони, та реакція 

центру на них, з іншої зумовлюють різні види маргінальної ідентичності та 

різний ступінь її ізольованості.  
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2.2.  Простір  маргінальності  у французьких  романах ХХ століття 

 

Художній простір тексту, поряд з художнім часом та 

антропоцентричністю – це  фундаментальна  категорія, що   формує художню 

реальність, оскільки є складовою моделі світу (людина та її оточення у 

взаємодії) й основою для її інтерпретації. Універсальна моделююча роль 

простору  в художньому творі спонукає нас звернутися до розгляду основних 

семантичних  вимірів простору  маргінальності (як складової художнього 

простору тексту) ,  адже  у   ХХ столітті маргінальність стає розповсюдженим 

явищем, що, зокрема, структурує соціальне середовище,  є фактором масової 

свідомості, виражає та пояснює усю складність та різноманітність творчих 

пошуків та рефлексій, сприяє  декодуванню смислів закладених у тексті та 

ідентифікації релевантних  структур  авторської  свідомості. 

Аналіз     контекстів     художніх  творів     Л.-Ф. Селіна,     Ж. Жене,     

Ромена  Гарі, Блеза Сандрара показав, що у французьких романах семантичний  

компонент  поняття маргінальності представлений  наступними “референтами”  

(референтом абстрактних  понять є окрема ситуація (тоді як референтом 

конкретних є предмет): ознака, стан, діяльність, суб’єктність, модальність та 

процес (маргіналізації)). Семантична реалізація та інтерпретація  даних 

референтів експлікує простір маргінальності  в романах  та представлена на 

схемі  2.1.  Під “референтами”  ми розуміємо   дефініції, що   є ознаками 

маргінальності та утворюють логіко-семантичну перцептивну структуру,  

представлену диференційними ознаками, з синтагматичним та 

парадигматичним характером відношень між їхніми складовими, вербально 

матеріалізованими  в лексичній структурі ХТ (“Дефініція ‒ це коротке 

визначення якого-небудь поняття, що відбиває істотні ознаки предмета чи 

явища. Це логічна операція, що дозволяє розкрити зміст поняття або 

установити значення терміна” [261]).  Наприклад, маргінальність     

представлено  як ознаку певної ситуації  (війни  в романі Л.-Ф. Селіна, арешту –   

у Ж. Жене, смерті –  у Ромена Гарі тощо), або як стан  середовища (в’язниця, 
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міські нетрі  у Ж. Жене,  периферія, “бідні”  квартали  в Ромена Гарі, 

психіатрична лікарня у Л.-Ф. Селіна та Блеза Сандрара ) та стан суб’єкта 

(наприклад, неадекватний – у мадам Рози  в романі Ромена Гарі та  в 

Мораважіна  в романі Блеза Сандрара, стан невизначеності, амбівалентності – у 

Момо в романі Ромена Гарі).   

Кожний референт у текстовій структурі роману представлений низкою 

диференційних ознак-маркерів маргінальності, що  пов’язані перифрастичним 

зв’язком та вербалізовані прямими і непрямими лексичними репрезентантами 

(на рівні слова та словосполучення) та описом особливостей їхніх значень і 

характеристик (на рівні речення та фрагмента). Диференційні ознаки 

опосередковано візуалізують реальність, утворюючи певний онтологічний 

зв’язок між поняттям маргінальності, її референтами, та формують у свідомості 

людей образ маргінальності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 діяльність 

   

 

 

 

 

 

Схема 2.1. Семантична  структура   маргінальності у французьких романах   

МАРГІНАЛЬНІСТЬ 

діяльність стан      суб’єктність ознака 

 

модальність 

процес 

маргіналізації 

 

суб’єкт 

маргінал 

 середовище 
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У наступних підрозділах розглянемо   контекстуальне представлення 

семантичних компонентів  маргінальності за виділеними референтами,  що 

дасть можливість виокремити певні  узагальнюючі смислові                

конструкти маргінальності. 

 

2.2.1. Маргінальність як результат процесу маргіналізації 

 

Література  ХХ століття  не залишилась осторонь процесів розшарування 

суспільства, міграції та урбанізації, а отже і маргіналізації. У багатьох художніх 

творах ХХ століття зображений досвід людей,  які не володіють мовою  країни,  

до  якої  занесла  їх  доля  (наприклад,  Робінзон  у  романі Л.-Ф. Селіна), чи не 

можуть працевлаштуватися, а отже не мають ніяких соціальних гарантій та  

несуть загрозу ерозії соціальної ідентичності та стабільності (в усіх 

аналізованих ХТ).   При маргіналізації має місце розрив зв’язків (духовних, 

соціальних) з певною соціальною групою та часткова  можливість / 

неможливість  адаптації у новій. М. Іванова акцентує увагу на примусовій 

маргіналізації як процесу витіснення “домінантною більшістю” індивідів чи 

“підлеглу меншість” за рамки існуючої  суспільної структури незалежно від 

освіченості, життєвих стандартів, ціннісних орієнтирів [73].  У романі 

Ромена Гарі такими є іммігранти з північної Африки. Наприклад,  іммігрант на 

прізвисько Негр вважав, що il fallait se défendre quand on avait quatorze ou quinze 

ans sans personne (259, с. 63).  Mais il ne se piquait pas, il disait qu'il était 

rancunier et ne voulait pas se soumettre à la société (259, с. 63). 

Ж. Жене звертає увагу на економічну та соціальну невлаштованість свого 

героя, що призвело до його маргіналізації та витіснення на  узбіччя життя:        Il 

vivait parmi les mendiants, les voleurs, les tapettes et les filles (260, с. 5).  Mes 

vêtements étaient sales et pitoyables. J'avais faim et froid  (260, с. 5). 

 Фізіологічні, психологічні та ін. причини можуть  призвести до 

добровільної маргіналізації  (відчуження, межовість стану  суб’єкта  в системі 

соціальних елементів,   культурна   невизначеність   тощо).  Головний    
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персонаж роману Л.-Ф. Селіна, наприклад,  повернувшись із Америки, 

влаштовується до психіатричної лікарні  (маючи досвід та бажання, міг би 

знайти престижніше місце роботи). Працюючи лікарем на периферії, часто не 

брав гроші за лікування і тому прирікав себе на економічну маргіналізацію.        

У романі Ромена  Гарі арабська громада не намагається повністю 

асимілюватися з французьким суспільством, тому, з одного боку, зберігає певні 

норми, правила поведінки, цінності та традиції, а з другого, прирікає себе тією 

чи іншою мірою на культурну маргіналізацію. 

Французькі письменники ХХ століття у своїх романах акцентують увагу 

на комплексі причин, що є причиною маргіналізації як особистості, так і певних   

груп  населення: 

 соціально-економічні (безробіття, бідність, відсутність гідної соціальної 

допомоги, житлових умов, конфлікт із загальноприйнятими нормами, 

недостатня соціалізація): Avec Stilitano je fus la pauvreté sans espoir (260, с.10); 

La misère nous érigeait (260, с. 10), стверджує герой роману Ж. Жене;  

1. Культурно-цивілізаційні (глобалізація, міграційні процеси (примусові чи 

добровільні), культурологічна криза); 

2. Політичні (справедливість, еміграційні  закони,   негативне ставлення до 

соціально-політичного та організаційно-бюрократичного устрою  суспільства); 

3. Суб’єктно-особистісні:  

1. Психологічні (внутрішня незадоволеність, моральне сум’яття, 

невпевненість, криза ідентичності, психологічні відхилення, 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 

(260, с. 20). 

 2. Фізіологічні (фізичні вади, соматичні захворювання), як от відсутність 

руки у Стілітано  (у романі Ж. Жене) унеможливлює (за різних причин) 

успішну соціалізацію та штовхає його до девіантної поведінки. 
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Схема 2.2. Семантична структура маргінальності як результат процесу  

маргіналізації  

 Маргіналізаційні процеси  в романах показані через призму зміни 

фізіологічні  

культурно-

цивілізаційні 

        МАРГІНАЛЬНІСТЬ 

соц.-

економічні  

психологічні 

                 маргіналізація 

суб’єкно-

особистісні  

 соціальні рухи, 

революції,   

 примусова 

комунікативних, 

психологічних та 

соціальних  

зв’язків  (або 

розрив) 

 морально-

етичних норм та 

цінностей 

   топосу 

 статусу             зміни    

(повної       або 

часткової) 

 добровільна 

 політичні  

  вироблення 

культурних та 

соціальних 

нововведень 
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(часткової або повної):       

 статусу (знаходження на узбіччі пануючих норм,  відсутність  

доступу до соціальних послуг і, отже, неможливість бути повноправними 

членами суспільства); 

 топосу (ізольованість або периферійність місця знаходження, 

проживання); 

 морально-етичних норм та цінностей (інші парадигми мислення та 

поведінки, дуалістична етнічна самосвідомість, цинічне ставлення до світу, 

релятивізм світогляду); 

 комунікативних, соціальних,  психологічних та духовних зв’язків 

(або їх втрату) як результат реакції суспільства на “чужинців”. 

Отже,  у творах французьких авторів   маргіналом стає той, хто сам    

відмежовується від суспільства, або є ним витіснений за межі соціальних та 

культурних норм [162, с. 143], при цьому втрачаються традиційні зв’язки та 

створюється свій, інший світ. Такий процес   може мати позитивні наслідки   

для суспільства  (див. маргінальність як суб’єктність та маргін. як 

модальність), адже   соціальні рухи,  виступи  можуть  привести до формування 

нових зв’язків та норм, правил та законів (Семантична структура 

маргінальності як результат процесу  маргіналізації   зображена на схемі 2.2).     

 

2.2.2. Маргінальність як ознака  

 

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, маргінальна група, маргінальна 

особистість,  маргінальна  зона… (Схема 2.3).  Кожний    конструкт  у тексті 

ХТ   має  свої   маркери-характеристики,   що    представлені     певними      

лексико-стилістичними МЗ  (у наведених контекстах вони виділені жирним 

шрифтом). 
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Схема 2.3.  Семантична структура маргінальності як ознаки 

 Маргінальність як ознака у ХТ виражена  характеристиками певної низки 

ситуацій на позначення маргінальності  середовища (місця існування та 

 ознака 

 

 зміни фізичного 

стану 

Психологічні 

риси  

 Характеристики  

зовнішнього 

вигляду 

 маргінальна зона  

 маргінальна 

(перехідна) позиція 

суб’єкта    середовища 

МАРГІНАЛЬНІСТЬ 

 

 маргінальної 

ситуації 

 маргінальний 

статус  

 соціальне дно  

  новий статус  
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середовища існування) та маргінальності суб’єкта. Прикладом може слугувати 

опис нелюдських умов існування Бардамю в Африці, які  Л.-Ф. Селін 

характеризує словосполученням  “enfer africain” (257, с. 82). 

j’étais déconcerté par la pauvreté de son installation, celle qu’il devait me 

léguer, et qui devait m’abriter pendant des années peut-être…(257, с. 81); 

…on n’aurait décidément pas fait avec ma demeure une pissotière convenable 

(257, с. 82); 

…Le jour c’est la chaleur, mais la nuit, c’est le bruit qui est le plus difficile à 

supporter… C’est à pas y croire… C’est les bestioles du bled qui se coursent pour 

s’enfiler ou se bouffer... (257, с. 81); 

Et les plus bruyants parmi c'est encore les hyènes (257, с. 82);  

Le mobilier qu’il me légua me révéla tout ce que l’ingéniosité pouvait obtenir 

avec des caisses à savon concassées,…(257, с. 81); 

…l'eau… que je m’étais versée moi-même m’inquiétait, jaunâtre, j’en bus, 

nauséeuse et chaude tout comme celle de Topo  (257, с. 81); 

…les mouches et les insectes, si gros, en si grand nombre… (257, с. 82). 

Безліч людей, яких зустрічає Бардамю на різних континентах, мають певні 

ознаки   маргінальності. Так,  команду  (маргіналів)   судна  “Інфанта Сосалія” 

Бардамю характеризує як  … ratés, ces enculés, ces sous-hommes… (257, с. 92). 

В Америці  знедолені верстви населення він характеризує так: C’était les pauvres 

de partout… (257, с. 97). 

Ознаки маргінального середовища та суб’єкта є складовими  маргінальної 

ситуації. Під маргінальною   ситуацією розуміємо систему зовнішніх та 

внутрішніх умов чи дій у процесі існування індивіда,  що здебільшого  

характеризується внутрішньою конфліктністю, невизначеністю, 

тривожністю, невпевненістю тощо. Маргінальну ситуацію може бути 

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 (259, с. 21); 



72 
 

Il y a un moment de la misère où l’esprit n’est plus déjà tout le temps avec le 

corps. Il s’y trouve vraiment trop mal (257, с. 109); 

 культурно-цивілізаційну (неможливість повноцінної  реалізації 

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

титульної нації тощо): 

Il m'apprenait à écrire “la langue de mes ancêtres”. Il me faisait lire le Koran 

car madame Rosa disait que c'était bon pour les Arabes (259, с. 10);    

...les Juifs sont des gens comme les autres mais il ne faut pas leur en vouloir 

(259, с. 17); 

 психофізичну (призводять фізичні вади  чи психологічний тиск): 

On disait dans la rue que c'était une femme sans coeur et c'est vrai qu'il n'y 

avait personne pour s'en occuper. Elle avait tenu le coup sans coeur pendant 

soixante-cinq ans (259, с. 5); 

 Les chiens d’Alaska, en effet, sont précieux. On en a toujours besoin. On les 

soigne bien. Tandis que des émigrants on s’en fout. Il y en a toujours de trop (257, 

с. 92); 

 катастрофи, кризові, техногенні явища (наприклад, війна): 

La guerre en somme c’était tout ce qu’on ne comprenait pas (257, с. 3); 

… Une immense, universelle moquerie (257, с. 3); 

…incroyable affaire internationale  (257, с. 11); 

…cimetière ardent des batailles  (257, с. 21); 

Au-dessus de nos têtes, à deux millimètres, à un millimètre peut-être des 

tempes, venaient vibrer l’un derrière l’autre ces longs fils d’acier tentants que tracent 

les balles qui veulent vous tuer, dans l’air chaud d’été  (257, с. 3). 

Маргінальну ситуацію у ХТ представлено як об’єктивний збіг обставин,  

як наслідок мікроподій  у житті людини  [50, с. 52] (наслідком  чого  є 

виникнення нових відносин, зв’язків), а також   викликана макроподіями, 

такими, як міграція чи глобалізація. 

Автори  ФР описують наступні види стратегій виходу з маргінальної 

ситуації: 
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 пасивна (статична позиція, пристосування зі збереженням певних 

позицій): наприклад,  Мадам Роза створила підпільний пансіон для дітей і 

протягом багатьох років виживала  як могла (Ромен  Гарі). Робінзон  залишився 

у психіатричній лікарні працювати і категорично  не хотів більше ніяких змін 

(Л. -Ф. Селін); 

 активна (включає характеристики особистості (вік, освіта, 

професія, риси характеру, соціальні зв’язки) та бажання змінити життя, 

соціальна активність), динамічна позиція:  так,  Бардамю (Л.-Ф. Селін) 

неодноразово змінює місце перебування, сподіваючись змінити маргінальну 

ситуацію, поліпшити  умови існування: Франція (війна) –  психіатрична лікарня 

–  Африка – Америка – Франція: … je me précipitai rempli de crainte et d’émotion 

vers d’autres aventures (257, с. 93). 

Іншим прикладом активної позиції може слугувати поведінка Момо в 

романі Ромена Гарі, який шукав нову родину у випадку смерті мадам Рози. 

Ознаками  маргінального  статусу  особистості  в романах є формування 

маргінальної (перехідної) позиції (групи або особистості) під впливом: 

1. Маргінальної ситуації (об’єктивні причини: безробіття, імміграція 

до іншої країни ...). 

2. Психофізіологічних характеристик особистості (суб’єктивні 

причини: хвороби, особливості характеру тощо). 

 Під маргінальною позицією розуміємо позицію межовості, невизначеності 

особистості у структурі групи чи суспільства в цілому, зануреність індивіда у 

стан переходу чи зміни соціокультурних парадигм, що супроводжується 

дезадаптацією та внутрішнім конфліктом. У ФР зображені наступні результати 

перебування персонажів у маргінальній  позиції: 

 Зміна маргінального статусу  (погіршення до традиційного маргінала 

(соціальне дно) або вихід із зони маргінальності на новий рівень життя).  Так, 

Момо (у романі Ромена  Гарі), знайшовши  місце проживання  в новій сім’ї, має 

надію не тільки на поліпшення умов існування (економічних), але й можливість 

набуття зовсім іншого соціального статусу, психологічної рівноваги (залишив 
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маргінальну позицію, має надію стати прийомною дитиною в забезпеченій 

родині французів).  

 Фіксація маргінального статусу (надія на зміну об’єктивних обставин 

(як-от знаходження роботи чи соціальної допомоги, чи зміна законодавства 

тощо)). Так, місцеве населення Африки очікувало від колонізаторів певних дій, 

законів тощо, що покращило б умови їхнього життя та забезпечило роботою. 

Але марно:  

 … le Gouverneur trouvait d’ailleurs à recruter pour maintenir sa colonie en 

obédience, tous les miliciens miteux dont il avait besoin, autant de nègres endettés 

que la misère chassait par milliers vers la côte, vaincus du commerce, venus à la 

recherche d’une soupe… (257, с. 60). 

 Фатальність (неможливість змін та несприйняття існуючої позиції). 

Так, перебуваючи  на  війні,  Бардамю (Л.-Ф. Селін) втратив  надію  на  те,     що 

зможе вирватися з неї живим під командуванням таких бездарних командирів:   

Tant qu'on peut choisir entre les deux, ça va. Mais moi je ne pouvais plus 

choisir, mon jeu était fait! J'étais dans la vérité jusqu'au trognon, et même que ma 

propre me suivait pour ainsi dire pas à pas. J'avais bien du mal à penser à autre 

chose que mon destin d'assassin en sursis que tout le monde d'ailleurs trouvait pour 

moi tout à fait normal (257, с. 23);  

 ...Tous ces gens assis en rangs autour de nous me donnaient l'impression 

d'attendre eux aussi que des balles les assaillent de partout pendant qu'ils bouffaient 

(257, с. 27). 

 Під маргінальною зоною  (середовищем) розуміємо  території з 

неналежними умовами  для проживання: 

 райони компактного проживання меншин (арабські квартали в романі 

Ромена Гарі); 

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

puant l'huile, l'urine et la merde (260, с. 9); 

 зони природних нетипових, нелегких для існування умов (африканські 

джунглі чи умови існування в умовах війни  в романі Л.-Ф. Селіна);  

 зони проживання бідних верств населення (присутні у всіх 

досліджуваних романах). 

Тривале перебування  в  маргінальній позиції призводить до невротичних 

розладів та депресій: наприклад, припливши на пароплаві до Африки, Бардамю, 

залишившись без роботи, грошей, знайомих, впадає у відчай: 

Une envie formidable de m’en retourner en Europe m’accaparait le corps et 

l’esprit (257, с. 63); 

Mon départ pour la forêt, je ne l’envisageais plus qu’avec désespoir et révolte 

(257, с. 70); 

…où on trouvera la force pour ces démarches imbéciles, ces mille projets qui 

n’aboutissent à rien, ces tentatives pour sortir de l’accablante nécessité, tentatives 

qui toujours avortent, et toutes pour aller se convaincre une fois de plus que le destin 

est insurmontable, qu’il faut retomber au bas de la muraille, chaque soir, sous 

l’angoisse de ce lendemain, toujours plus précaire, plus sordide… (257, с. 98). 

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

дезадаптації в романах є: 

 Характеристики  зовнішнього вигляду та дій (фізіономіка, одяг, 

манери, поведінка). 

1. Одяг: бідний на вигляд, не за розміром, пошарпаний, брудний тощо: 

…le métro avale tous et tout, les complets détrempés, les robes découragées, 

bas de soie, les métrites et les pieds sales comme des chaussettes, cols inusables et 

raides comme des termes, avortements en cours, glorieux de la guerre (257, с. 117). 

Іншим прикладом може слугувати портрет пана Н’Да Амеде, сутенера, який  

твердив, що “сам себе створив”:  

Il portait un costume de soie rose qu'on pouvait toucher et un chapeau rose 

avec une chemise rose. La cravate était rose... il se faisait les ongles chez les 
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manucures qui étaient roses aussi (260, с. 12); 

...et ses bagues diamantaires aux doigts. Il en avait une à chaque doigt et 

quand il a été tué dans la Seine, on lui a coupé les doigts... (260, с. 12). 

Одяг Момо вказує на бідність, невпевненість у завтрашньому дні його власника: 

J'avais un pardessus trop grand qui m'arrivait aux talons (260, с. 25). 

Аналогічний опис представників “соціального дна”  маємо і  в Ж. Жене:   

Il sortit dans la rue glacée, couvert d'un veston déchiré, en loques - les poches 

étaient décousues et pendaient - d'une chemise sale et rigide. Son visage était pauvre 

et malheureux, sournois, pâle et crasseux car nous n'osions nous débarbouiller tant il 

faisait froid (260, с. 5).  

2. Манери: недотримання норм та звичаїв:  

Un autre pays, d’autres gens autour de soi, agités d’une façon un peu bizarre 

(257, с. 103); 

je ne pouvais m’empêcher de percevoir plus nettement encore d’autres raisons 

que le paludisme à la dépression physique et morale dont je me sentais accablé. 

Il s’agissait au surplus d’un changement d’habitudes, il fallait que j’apprenne une 

fois encore à reconnaître de nouveaux visages dans un nouveau milieu, d’autres 

façons de parler et de mentir (257, с. 103). 

3. Поведінка: неадекватна, нетипова, аморальна, асоціальна тощо. 

Наприклад, невиправдане побиття старого негра в африканській колонії  не 

викликає у нього супротиву, адже місцеві мешканці звикли терпіти все від білих 

колонізаторів (нетипова 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. Se tortillant, le sable 

fin giclait tout alentour de son ventre avec du sang, il en crachait du sable en hurlant, 

on aurait dit une chienne basset enceinte, énorme, qu’on torturait à plaisir 

(257, с. 75); 

La chose exécutée, le vieux bien sonné essayait de se relever et de ramasser 

autour de lui son pagne à la romaine. Il saignait abondamment par la bouche, par le 
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nez et surtout le long du dos. La foule s'éloigna en l'emmenant et bourdonnante de 

mille cancans et commentaires, sur un ton d'enterrement (257, с. 75). 

Аморальна поведінка простого люду у Нью-Йорку:    

Ce contraste était bien fait pour déconcerter un étranger. Tout ce débraillage 

intime, cette formidable familiarité intestinale et dans la rue cette parfaite contrainte! 

J’en demeurais étourdi (257, с. 96). 

Жорстокість як  характеристика злочинців: 

Leur âme supporte une violence qu'elle n'avait pas désirée. Elle la 

domestiquait. Ceux dont la violence est l'habituel climat sont simples en face d'eux-

mêmes (257, с. 4).  

4. Фізіономіка:  наприклад,  Бардамю так описує Робінзона, зустрівши 

його  у тропічній факторії (Л.-Ф. Селін): 

Mais je lui trouvai, en l’observant, par la suite, une figure décidément 

aventureuse, une figure à angles très tracés et même une de ces têtes de révolte qui 

entrent trop à vif dans l’existence au lieu de rouler dessus, avec un gros nez rond par 

exemple et des joues pleines en péniches, qui vont clapoter contre le destin avec un 

bruit de billage. Celui-ci c’était un malheureux …(257, с. 80). 

Бідність, на думку Бардамю, залишає відбиток на обличчі:  

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… (257, с. 105). 

Вигляд нічних працівників у Нью-Йорку: 

Après deux heures sonnées montaient les voyageurs timides d’une espèce 

qu’on ne rencontre guère avant ou après cette heure-là, si pâles toujours et 

somnolents, par paquets dociles,  jusqu’aux faubourgs... Ils semblaient moins 

inquiets que nous autres, gens de la journée. Peut-être parce qu’ils étaient parvenus, 

eux, tout en bas des gens et des choses (257, с. 114). 

Охоронці пана Н’Да Амеде  мають вигляд кримінальних елементів: 

...ils avaient des sales têtes et faisaient peur. Il y avait un qui était boxeur et 

qui avait pris tant de coups sur la gueule que tout avait perdu sa place et il avait un 
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oeil qui n'était pas à la hauteur un nez écrasant et des sourcils arrachés par des 

interruptions du combat de l'arbitre à l'arcade sourcilière, et un autre oeil qui n'était 

pas tellement chez lui non plus comme si le coup qu'on avait donné à l'un avait fait 

sortir l'autre (259, с. 13).   

Портрет клієнта Бардамю вказує на його убоге життя, на невпевненість,  

пригнічений стан та страх (адже він є лише додатком до мітли): 

Sa tête cernée, ses cheveux poisseux, ses jambes de singe étique, tout cela 

dansait, convulsif, au bout du balai… (257, с. 120). 

 Психологічні риси, що визначають комплекс маргінальної особистості. 

У творах французьких письменників маргінальні герої наділені наступними 

рисами: непристосованість, тривожність,  відчай,  розчарування, самотність, 

агресивність, апатія, розгубленість, підозрілість, ностальгія, внутрішня 

відчуженість,  конфліктність, схильність бачити лише крайнощі (все погано чи 

все добре), низький рівень самоповаги, безпорадність, некомунікативність. 

Так, Бардамю дає наступну характеристику колегам, білим робітникам 

експериментальної факторії:  

…les autres, ces petits copains de la Pordurière qui passaient par des 

alternatives d’anéantissement et d’agressivité. Leur sottise (ils n’avaient que cela) 

dépendait de la qualité de l’alcool qu’ils venaient d’ingérer, des lettres qu’ils 

recevaient, de la quantité plus ou moins grande d’espoir qu’ils avaient perdue dans 

la journée (257, с. 7); Il n’y avait que de l’angoisse étincelante dans l’air  

(257, с. 72).  

Психологічна  розгубленість, розчарування, самотність,  безпорадність 

виражені  в  наступному уривку: C’est désésperant quand on y pense, combien 

c’est défendu les hommes les uns contre les autres... (257, с. 98). 

 Зміни фізичного стану:  інвалідність, фізичні аномалії, зміна     

статевої орієнтації: 

Madame Lola était une trtavestie de quatrième étage qui travaillait au Bois de 

Boulogne et qui avait été champion de boxe au Sénégal avant de traverser et elle 

avait assommé un client au Bois de Boulogne qui était mal tombé comme sadique 
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parce qu'il ne pouvait pas savoir (259, с. 3); 

Violence du dessin de la main unique de Stilitano, immobile, simplement posée 

sur la table, et qui rendait inquiétant et dangereux le repos (260, с. 3).  

 Прояви маргінальності суб’єкта  у ФР виражаються у формі: 

 відходу від реальності  (Ромен Гарі); 

 примусової  ізоляції від нормального соціального контексту (Ж. Жене); 

 самоізоляції  (відірваність,   самотність,  психологічна відчуженість)  

   (Л.-Ф. Селін); 

 повної маргіналізації – сприйняття життя на периферії або на 

маргінесі  (рівень соціокультурного дна) (приклади в усіх творах): 

Ils étaient venus en Afrique tropicale, ces petits ébauchés, leur offrir leurs 

viandes, aux patrons, leur sang, leurs vies, leur jeunesse, martyrs pour vingt-deux  

francs par jour (moins les retenues), contents, quand même contents, jusqu'au dernier 

globule rouge guetté par le dix millionième moustique  (257, с. 63). 

 При цьому агресія для маргінального персонажа слугувала психологічним 

механізмом захисту. Іншою реакцією на маргіналізацію є  “вихід з гри, реакція 

відмови”, коли людина впевнюється у безперспективності своїх зусиль, які ні до 

чого не призводять, нічого не змінюють: 

Les coups mats des préposés au portage s'abbattaient sur ces dos magnifiques, 

sans éveiller de protestations ni de plaintes. Une passivité d'ahuris. La douleur 

supportée  aussi  simplement  que l'air  torride  de cette  fournaise  poussiéreuse 

(257, с. 67).  

Отже, маргінальність   як  ознака   виражається   похідною маргінальний  

(-е; -а), що  представлена низкою конструктів:  маргінальний статус, 

маргінальна ситуація, маргінальна група, маргінальна особистість, 

маргінальна зона, маргінальна позиція, зміст яких експлікує маргінальність  

середовища та маргінальність суб’єкта. 
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 2.2.3. Маргінальність як стан 

 

Структуру семантичного компонента маргінальності як стану 

представлено на схемі 2.4. низкою диференційних ознак, пов’язаних 

перифрастичними   зв’язками.  

   У  ФР маргінальність  як стан репрезентована  семемами на позначення 

стану середовища (місце існування (топос) та середовище / умови існування) та 

стану суб’єкта.  У романах маргінальний топос (маргінальна зона)  

представлений топосом пограниччя (межі),  територій, що межують з 

центральними; периферією  як  основним місцем перебування маргінальних 

суб’єктів, та маргінесом, як окраїною периферії, найбільш неприйнятною для 

існування територією  чи середовищем. Умовно структуру маргінального 

середовища показано на Рис. 2.1. 

 

   

 

 

 Рис. 2.1. Схема маргінального  середовища 

У межовій зоні  поєднуються характеристики центру та периферії (перш 

за все, мова йде про просторову межу). Основні диференційні ознаки 

маргінального топосу зосереджені  в зоні  периферії. Маргінес являє собою  

окраїнні, необлаштовані, вкрай занедбані місця. Зони маргінесу можуть бути 

розташовані і локально, у середині периферії. 

Прикладом периферії у ХТ може бути район у Драньє, де мав свою 

лікарську практику Бардамю (Л.-Ф. Селін):  

  ...Moi,  je m’étais trouvé pour la pratique un petit appartement au bord de la 

zone  (257, с. 118); 

Un rebut de bâtisses tenues par des gadoues noires au sol. Les cheminées, des 

petites et des hautes, ça fait pareil de loin qu’au bord de la mer les gros piquets dans 

 периферія центр 

маргінес   межа 
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la vase. Là-dedans, c’est nous  (257, с. 117). 

  Яскраво, метафорично представив  розмежування  зон проживання 

багатих та бідних мешканців Парижа  Л.-Ф. Селін:  

Les gens riches à Paris demeurent ensemble, leurs quartiers, en bloc, forment 

une tranche  de  gâteau  urbain dont la pointe vient toucher au Louvre, cependant 

que le rebord arrondi s’arrête aux arbres entre le Pont d’Auteuil et la Porte des 

Ternes. Voilà. C’est le bon morceau de la ville. Tout le reste n’est que peine et fumier  

(257, с. 34). 

Прикладом маргінесу можуть слугувати умови та місце перебування 

Бардамю   у джунглях Африки:  … quant à la case elle-même, c’était sûrement à la 

dernière catégorie miteuse qu’elle appartenait, demeure presque théorique, effilochée 

de partout. Je m’attendais bien à quelque chose de ce genre-là en fait d’habitation, 

mais tout de même la réalité dépassait mes prévisions  (257, с. 80). 

Проте, не лише саме помешкання підкреслює  жахливі умови існування,   

ще й  клімат, москіти, гам тварин та птахів вдень, а вночі гучний ритмічний бій 

у татами туземців, відсутність чистої води, нормальної  їжі тощо. Тобто, це 

існування за межею розумного.   

  Іншим прикладом  представлення маргінесу є в’язниця  в романі Ж. Жене:  

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

doit s’y traîner. On y rampe… (260, с. 2). 

Поняття маргінальності дає можливість проаналізувати особистість та її 

стан у  складні, кризові моменти життя через призму соціально-економічного, 

культурного, психофізіологічного аспектів. Маргінальність як стан суб’єкта 

виражено семами на позначення периферійності (у соціально-економічному, 

психофізіологічному та культурно-цивілізаційному вимірах) та межовості.  

Наприклад,  маркерами маргінального стану суб’єкта як периферійного  

в соціально-економічному аспекті може слугувати бідність як характеристика 

економічних умов існування, перебування в ситуації ізоляції, відкинутості, 

соціального виключення, тобто знаходження “на межі” певної соціальної групи.  

Так, перебуваючи  в  Африці,  Бардамю (Л.-Ф. Селін)  спостерігає  такий самий  



82 
 

стан  бідності,  занепаду,  безвиході  темношкірих мешканців,  як  і у Франції: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2.4.  Структура семантичного компонента маргінальності як стану 
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La négrerie pue sa misère, ses vanités interminables, ses résignations 

immondes; en somme tout comme les pauvres de chez nous mais avec plus d’enfants 

encore et moins de linge sale et moins de vin rouge autour  (257, с. 7). 

Маргінальність у романах французьких письменників  ми  можемо  

потрактувати  як   стан    периферійного перебування індивіда, групи  в межах 

певного соціального середовища з втратою соціальних зв’язків, можливою 

низхідною соціально-економічною мобільністю, тобто скочування на “дно”: 

бездомні, декласовані, жебраки,  бідні мешканці Африки тощо.  

Психологічний аспект  стану суб’єкта як периферійного  передається 

емоціями та станом почуттів, коли індивід чи група перебуває   в межах певного 

соціального середовища. Такі  стани  як невпевненість, страх, стан тривоги, 

апатії,  самотності, нервового напруження тощо стають нормою та не 

сприяють  адаптації   до тих умов життя,  в яких маргінальна особистість 

опинилася за певних обставин. 

  У романі Л.-Ф. Селіна Бардамю  перебуває   в різних станах: від страху, 

тривоги, невизначеності – на війні та у джунглях Африки  ‒ до апатії, відчаю, 

нервового напруження – у Америці та Франції:  

je n’avais plus que deux idées en tête: sauver ma peau et partir pour 

l’Amérique. Mais échapper à la guerre constituait déjà une œuvre initiale qui me tint 

tout essoufflé pendant des mois et des mois (257, с. 739); 

J’en arrivais à ne plus prendre de quinine pour bien laisser la fièvre me cacher 

la vie  (257, с. 85); 

…la peur me montait des intestins, m’attrapait le cœur et me le tenait, à battre, 

jusqu’à m’en faire bondir tout entier hors du plumard pour arpenter ma chambre 

dans un sens et puis dans l’autre jusqu’au fond de l’ombre et jusqu’au matin. Au 

cours de ces crises, je me prenais à désespérer de me retrouver jamais assez 

d’insouciance pour pouvoir me rendormir jamais   (257, с. 209). 

Як бачимо, одним із найбільших каталізаторів  маргіналізації  є  страх. 

Периферійний стан суб’єкта  в культурно-цивілізаційному аспекті передбачає 

розрив звичних зв’язків зі своєю культурною спільнотою та неможливість  або 
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небажання сприйняти  культуру, звичаї, правила титульної нації, що і 

призводить до маргіналізації таких індивідів чи груп. Натомість вони 

створюють свій власний, нонконформістський (часто гібридний) світ та існують 

на межі двох чи більше культур. Приклади расизму та безправного положення  в 

африканських колоніях  наводить Л.-Ф. Селін:   

Les nègres faut les tailler en blagues à tabac! (257, с. 64); 

Les clients c’étaient des indigènes assez délurés pour oser s’approcher de nous 

les Blancs, une sélection en somme. Les autres de nègres, moins dessalés, préféraient 

demeurer à distance. L’instinct. (257, с. 65); 

Les coups mats des préposés au portage s’abattaient sur ces dos magnifiques, 

sans éveiller de protestations ni de plaintes. Une passivité d’ahuris. La douleur 

supportée aussi simplement que l’air torride de cette fournaise poussiéreuse 

(257, с.7). 

Наприклад,  у романі Ромена Гарі,  іммігранти  (араби, євреї, негри) 

намагалися оселитися на периферії, утворювали   (подібні до племен) громади, 

щоб не забути свою культуру та звичаї (наприклад, мадам Розу, єврейку, 

лікували биттям у татами, що часто практикували араби, бо на звичайну 

медицину не було коштів),  у той же час, намагаючись знайти якусь роботу, 

змушені були виконувати, сприймати правила та норми французів. 

Отже, маргінальність як стан периферійності у ФР передбачає 

перебування  індивіда на межі загальноприйнятого і забороненого, у певних 

умовах, за певних обставин та навіть застрягання  в такому стані. 

Маргінальність як стан  межовості суб’єкта передбачає (у тих же 

аспектах) перебування маргінальних  персонажів  в межовому, нестійкому 

перехідному, кризовому стані,  стані внутрішньої роздвоєності,  коли соціальні 

суб’єкти знаходяться “між” двома системами (старою і новою, яку  в певній мірі 

за певних умов намагаються створити самі). 

   При цьому процес переходу, або зміни статусу (економічного, культурного 

тощо) може бути у стані незавершеності. Такий стан може бути короткочасним 

(криза), або довготривалим (апатія, депресія тощо). На відміну від 
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маргінального стану суб’єкта як периферійного, межовий стан характеризується 

тим,  що може не бути пов’язаним із маргінальним  середовищем. Наприклад, 

це стан тих,  хто втратив, або розірвав зв’язки зі своєю  референтною групою, 

але має низький ступінь інтеграції  в нову, перебуває  в маргінальній позиції, 

наслідком  чого  пошук ідентичності  (соціально-економічної чи культурної  

тощо):  

Dans ce milieu trop différent de celui où j’avais de mesquines habitudes, je 

m’étais à l’instant comme dissous. Je me sentais bien près de ne plus exister, tout 

simplement. Ainsi, je le découvrais, dès qu’on avait cessé de me parler des choses 

familières, plus rien ne m’empêchait de sombrer dans une sorte d’irrésistible ennui, 

dans une manière de doucereuse, d’effroyable catastrophe d’âme. Une dégoûtation   

(257, с. 99). 

Перед такими персонажами у ФР завжди постає проблема вибору: 

конструктивний вихід, як-от створення позитивного іміджу, з опертям на 

суб’єктивні фактори (ступінь та спрямованість ціннісно-нормативної інтеграції, 

професійні, особистісні характеристики, певна міра участі в соціальних 

процесах тощо), як результат – нетиповість, нестабільність, пошук виступають 

позитивними факторами  росту, пошуку себе та свого місця. Наприклад, 

Бардамю (Л.-Ф. Селін) вважав, що: 

Contre l’abomination d’être pauvre, il faut, avouons-le, c’est un devoir, tout 

essayer, se soûler avec n’importe quoi, du vin, du pas cher, de la masturbation, du 

cinéma  (257, с. 103); 

Me trouvant imbibé préalablement de larges doses de cinéma je me trouvais 

mentalement à peu près dispos, émergeant du marasme dans lequel je me débattais 

depuis mon débarquement à New York  (257, с. 104). 

Або навпаки – формування маргінальної ідентичності та скочування до 

нижньої межі існування (з можливою зміною місця проживання на 

маргінальне), як-от Робінзон  у Америці не зміг себе зреалізувати, попри всі  

здібності та  скотився на найнижчий щабель існування – став нелегальним, 

нічним працівником, з невисокою заробітною платою, “невидимим” вдень,  що   
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призвело до втрати всіх соціальних зв’язків та унеможливило адаптацію  в 

соціальних структурах.  

Отже, маргінальність як стан у аналізованих романах представлено як  

кризовий, перехідний стан, стан невпевненості,  невизначеності, 

незавершеності,  а  також самоідентифікації  людині у світі.  

 

          2.2.4.  Маргінальність як діяльність 

 

Маргінальність як універсальна властивість буття  особистості й 

суспільства та  одна з умов їхнього самовираження  виявляється  в діяльності 

маргінального індивіда,  його маргінальній поведінці. В аналізованих нами 

романах маргінальну  діяльність представлено як підпільну, як гру,  через нові 

поведінкові коди,  зокрема, і через порушення  норм (соціальних, економічних, 

культурних, політичних та,  навіть, правових), при цьому така поведінка може 

бути як постійною, так і ситуативною, адже маргінальний  персонаж часто діє 

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

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

чергу, опосередковують поведінку та конкретні дії соціальних суб’єктів.  

Так, підпільна діяльність  (або “тіньова” поведінка) маргіналів  не 

вписується у стандартні уявлення  існуючої соціальної  структури.  Прикладом 

можуть слугувати неформальні відноси у сфері виробництва та розподілу чи 

кругова порука за  родинними зв’язками, чорний ринок, підпільні види розваг, 

злодійство тощо. Так, у романі Ромена Гарі тіньовим бізнесом  займався   пан 

Н’Да Амеде (він був  сутенером).  Мадам Роза (Ромен  Гарі) відкрила 

підпільний пансіон для дітей повій, а доктор Кац лікував усіх, хто цього 

потребував, у своєму районі:  

Madame Rosa était une ancienne pute qui était revenue comme déportée dans 

les foyers juifs en Allemagne et qui avait ouvert un clandé pour enfants de putes (259, 

с. 66); …docteur Katz était pour la médecine générale et c'est vrai qu'il y avait de 

tout chez lui, des Juifs bien sur comme partout, des Nords-Africains pour ne pas dire 
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des Arabes... (259, с. 18). 

Підпільною діяльністю займаються пані Прокіс та Робінзон, 

організувавши показ скелетів у печерах (Л.-Ф. Селін). 

Оскільки маргінальна особистість протиставляє себе суспільству, то у 

випадку досягнення екзистенційної межі, межі особистісного потенціалу, у 

кризових ситуаціях, стресових станах тощо, вона може виявляти різні 

поведінкові стратегії. Одним із видів такої стратегії  є конфлікт із оточенням, 

зокрема, активний протест, навмисне чи ненавмисне  недотримання   визнаних 

соціумом норм поведінки. Активна маргінальна поведінка може бути 

агресивною та втілюватися в нігілізмі,  радикальних рухах, або в 

самоствердженні, виокремленні кордонів свого світу, свого “Я”. Так, Ж. Жене 

стверджує, що: 

 Niant les vertus de votre monde, les criminels désespérément acceptent 

d’organiser un univers interdit. Ils acceptent d’y vivre (260, с. 2). 

Маргінальна поведінка особи у ФР виражається у порушенні норм моралі 

(аморальне), закону, аж до девіантної поведінки. Девіантна поведінка – це 

перш за все таке поводження людини, яке не відповідає встановленим у соціумі 

стандартним нормам  [264]. Так пан Н’Да Амеде (Р. Гари), оскільки ...il avait de 

son vivant les meilleurs vingt-cinq mètres de trottoir à Pigalle (259, с. 12); ...un jour 

il allait se cogner aux Algériens ou aux Corses (259; 13);  Il parait qu'il avait déjà 

tué des hommes mais que c'étaient des Noirs entre eux et qui n'avaient pas d' identité 

parce qu'ils ne sont pas français  (259, с. 13).  

Робінзон (Л.-Ф. Селін) порушує закон, погоджуючись убити старшу 

Прокіс за винагороду.  Парадоксальним є те, що замовниками  стають її син та 

невістка (всі вони потенційно готові до вбивства). Перша спроба невдала, а ось 

пізніше він зіштовхує її  з драбини, стає вбивцею. Така поведінка  подібних 

маргіналів-девіантів не сприймається оточенням та  дестабілізує існуючу  

систему,  їх  намагаються  ізолювати,  як,  наприклад, душевнохворих у романі 

Л.-Ф. Селіна, адже … Les aliénés ont le meurtre encore plus facile que les hommes 

ordinaires (257, с. 208). 
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 Пасивна поведінка проявляється у відстороненості, відірванності, 

ескапізмі,  самоізоляції,  самотності  тощо. Таким маргіналам  у ФР притаманна  

неагресивна поведінка людей,  які опинились  на узбіччі суспільного життя,  й 

не  бажають  змін. Так, Бардамю у романі Л.-Ф. Селіна так характеризує своє 

перебування  в Африці: 

En Afrique, j’avais certes connu un genre de solitude assez brutale, mais 

l’isolement dans cette fourmilière américaine prenait une tournure plus accablante 

encore (257, с. 99); 

Il y a un moment où on est tout seul quand on est arrivé au bout de tout ce qui 

peut vous arriver. C’est le bout du monde  (257, с. 160); 

J’étais si obsédé moi-même depuis si longtemps par la déveine, je dormais si 

mal, que je n’avais plus du tout d’intérêt dans cette dérive à ce que ceci arrive plutôt 

que cela (257, с. 127), так характеризує Бардамю своє життя у Франції. Він 

працює доктором у бідному кварталі, тому  саме маргінальне середовище стає 

причиною  наступного його становища: 

Ils avaient l’air si misérables, si puants, la plupart de mes clients, si torves 

aussi, que je me demandais toujours où ils allaient les trouver les vingt francs qu’il 

fallait me donner, et s’ils allaient pas me tuer en revanche (257, с. 129). 

Оскільки маргінальна особистість може повністю чи частково  не брати 

участь  у   житті супільства, то така соціальна поведінка як побридництво, 

жебрацтво,  проституція, що передбачає орієнтацію на нетрудові доходи,  

стають способом життя (зустрічаємо у всіх романах). При цьому залишається  

внутрішньоособистісний конфлікт, заперечення або порушення   моральних 

норм (Бардамю  залишає пані Прокіс без лікарської допомоги, втікає;  знаючи 

про  задум  вбивства, не  сповіщає про це,  при цьому завжди знаходить 

виправдання своїм вчинкам), а також соціальних норм (соціальна девіантність). 

Муки   совісті   все   ж   присутні. Свідчення   тому   знаходимо  у  персонажів  

Л. -Ф. Селіна:  La vie est bien trop courte. On ne voudrait être injuste avec personne. 

On a des scrupules, on hésite à juger tout ça d’un coup et on a peur surtout d’avoir à 

mourir pendant qu’on hésite, parce qu’alors on serait venu sur la terre pour rien du 
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tout. Le pire des pires! (257, с. 185). 

  У романах французьких авторів   представлено соціальну девіантність та 

делінквентність (як психологічна готовність до правопорушень, що найбільш 

характерна для підлітків), оскільки  поведінка людини є її важливою 

соціальною характеристикою, фактором, який визначає місце особи  в 

суспільстві [264]. Бардамю (Л.-Ф. Селін), наприклад,  так характеризує 

готовність  людей у своєму кварталі до девіантної поведінки: 

Ces gens-là même que je regardais par la fenêtre et qui n’avaient l’air de rien, 

à marcher comme ça dans la rue...  C’est tuer et se tuer qu’ils voulaient, pas d’un 

seul coup bien sûr, mais petit à petit comme Robinson avec tout ce qu’ils trouvaient, 

des  vieux  chagrins,  des  nouvelles  misères, des  haines  encore  sans  nom... 

(257, с. 131). 

Діяльність-гра є також нетиповою, та  представлена  в романах  як одна із 

можливостей вижити. Так, Момо (Ромен  Гарі) майструє із парасольки ляльку та 

влаштовує  в багатих кварталах Парижа вистави, щоб заробити гроші. При 

цьому таких “заробітчан”  переслідує  полісмен, адже заробіток нелегальний. 

Соціальна та культурна девіантність (асоціальне) у романах ХХ століття  

постає як порушення культурних та соціальних норм (традицій, законів, звичаїв 

тощо,   усього  того, що стало  увійшло  в побут, стало частиною способу життя 

населення та регулює міжособистісні відносини в соціумі. Культурний конфлікт 

особистості у ФР знаходить вияв у культурній девіантності, що проявляється у 

відкиданні, несприйнятті існуючих традицій, звичаїв, правил та в неможливості 

дотримання своїх етнокультурних норм та правил комунікації тощо. Так, Момо 

(Р. Гарі) мусульманин, араб, але живе  в пані Рози, єврейки, яка не може 

забезпечити його знаннями всіх традицій чи релігійних правил притаманних 

його нації.  При цьому вони живуть у Франції, і тому повинні дотримуватись 

певних норм, правил та законів: 

Et votre petit Mohammed ici présent, je l'ai élevé comme juif. …Il a toujours 

mangé  kasher, vous pouvez être tranquille. ...Bon,  il était arabe, maintenant un peu 

juif, mais c'est toujours votre petit! (259, с. 61). 
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Автори романів  зосереджують увагу на тому, що невиконанню  

соціальних  законів,   крім бідності,  сприяє  низький рівень правової культури   

особи, особистісні чинники як-от освіта,  професія тощо, оскільки ні іммігранти 

(Ромен Гарі), ні декласовані елементи (Ж. Жене) не мають можливості (без 

соціальних програм) їх поліпшити. Характерною рисою такого “соціального 

поводження маргіналів є занижена самооцінка,  зменшення рівня соціальних та 

культурних потреб, очікувань соціальних гарантій.  Так, герой роману Ж. Жене 

привчився сприймати своє убоге життя  як те, що неможливо та не варто 

змінювати: ...lentement je me forcai à considérer cette vie misérable comme une 

nécessité voulue. Jamais je ne cherchai à faire d’elle autre chose que ce qu’elle était, 

je ne cherchais pas à la la parer, à la masquer, mais au contraire je la voulus 

affirmer dans sa sordidité exacte… (260, с. 6). 

Найбільш поширеними проявами девіантності  у творах французьких 

авторів є підліткова делінквентність, як готовність до скоєння злочину,  

алкоголізм, наркоманія,  злодійство, проституція  (є в усіх творах), результатом 

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

(соціальне дно)  (257, с. 166). 

  У романі Жене головний герой зізнається: Un temps je vécus du vol, mais la 

prostitution plaisait davantage à ma nonchalance (260, с. 20). 

Суїцид, наприклад, у Л.-Ф. Селіна  може прочитуватися як форма  

поведінки пасивного типу, як спосіб втечі від проблем, від самого себе, як прояв 

депресії чи  морального каяття, або навпаки як активна форма протесту (у 

залежності від контексту):  

 Il était arrivé à présent avec Pomone à bout de ses ressources et à bout 

d’espoir aussi. Par la suite, j’ai appris qu’il avait été se suicider le “Cid” ce même 

soir-là dans un terrain vague  (257, с. 180). 

Ще однією поведінковою стратегією у романах є активна   інтеграція  в 

певне соціальне середовище, прийом “правил гри” титульної нації, 

інтеріоризація цінностей та норм, виправдання очікувань оточення (Момо  в 

романі Ромена Гарі) або  пасивне  прилаштування  на  рівні  поведінки. 
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Схема 2.5. Семантична структура маргінальності як діяльності 
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певне соціальне середовище, прийняття “правил гри” титульної нації, 

інтеріоризація цінностей та норм, виправдання очікувань оточення (Момо  в 

романі Ромена  Гарі) або  пасивне  прилаштування  на  рівні  поведінки. Однак,    

маргінальні персонажі в романах не можуть у повній мірі сприйняти ні 

цінності, ні ідеали, ні переконання титульної нації, тому внутрішній конфлікт та 

певна ступінь відчуження (маємо на увазі психологічний захист у формі ізоляції 

від…) залишається (Хаміль у романі Ромена Гарі; Робінзон та Бардамю до 

певної міри намагались сприйняти правила та норми поводження  в Америці). 

Розгортання маргінальності як діяльності представлено на схемі 2.5. 

Отже, у ФР маргінальна поведінка персонажів призводить до суспільної 

напруги та дестабілізації, а отже відторгнення, витіснення маргінальних 

особистостей подалі від межі, на соціальне дно. Що більше маргінальна 

діяльність індивіда наближається   до  девіантно-кримінальної,  тим  частіше  

така  особистість   з маргінальної перетворюється на кримінальну та ізолюється 

суспільством. Проте, маргінальний персонаж  часто намагається перетнути 

межу у напрямку центру та поліпшити умови свого існування на різних рівнях 

та  в різний спосіб (на чому акцентують  увагу автори аналізованих творів): 

питання лише в тому,  вдається це йому чи ні. 

 

          2.2.5. Маргінальність як модальність 

 

 Семантика поняття  маргінальності  у французьких романах ХХ століття   

несе  в собі модус оцінності (як негативний, так і позитивний потенціал), або   

може бути  безоцінним, позначаючи перехідність,  нестійкість, невизначеність 

чи парадоксальність та ірраціональність, адже з погляду сучасної синергетики 

маргінальність може бути точкою  біфуркації,  де система чи особистість 

повинні робити вибір.  Герої романів французьких письменників часто стоять 

перед вибором свого життєвого шляху у кризових ситуаціях:  

 Mes séjours dans la mendicité et dans la prostitution me furent une discipline 

où j’appris à utilizer les éléments ignobles, à me servir d’eux, à me complaire enfin 
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dans mon choix pour eux (260, с. 34); 

J’avais redouté quelque mise à mort imparable, mais ils m’offraient, puisqu’il 

parlait, le capitaine, une manière de leur échapper. Je me ruai vers cette aubaine. Il 

ne faut jamais se montrer difficile sur le moyen de se sauver de l’étripade, ni perdre 

son temps non plus à rechercher les raisons d’une persécution dont on est l’objet 

(257, с. 57). 

 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, воно набуває негативної конотації, оскільки  вона (бідність) є одним 

із факторів витіснення певної групи населення чи індивіда  на “соціальне дно”. 

Наприклад: Le juge: - Pourquoi avez-vous volé ce cuivre? Le détenu: - C'est la 

misère, monsieur le président (260, с. 49);  

…qu’un larcin véniel, et surtout d’aliments mesquins, tels que croûtes, jambon 

ou fromage, attire sur son auteur immanquablement l’opprobre formel, les 

reniements catégoriques de la communauté, les châtiments majeurs, le déshonneur 

automatique et la honte inexpiable, et cela pour deux raisons, tout d’abord parce que 

l’auteur de tels forfaits est généralement un pauvre et que cet état implique en lui-

même une indignité capitale et ensuite parce que son acte comporte une sorte de 

tacite reproche envers la communauté  (257, с. 31). 

 Як бачимо з попереднього прикладу, маргінальність, виявляючи себе  в 

модусах окремого індивіда чи певної групи, може набувати деструктивного 

руйнівного характеру, оскільки аномічність маргіналізованих елементів  

(бездомних,  повій, гомосексуалістів, злодіїв тощо) сприяє дестабілізації 

соціальної структури та, відповідно, негативної (чи репресивної) реакції 

суспільства  (чи титульної нації).   

 У ФР  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 (J’eus l’idée de me révolter un matin et de 
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renverser la tinette sur les pieds des flics (257, с. 47)). 

   У крайніх формах  це можуть бути бунти, самогубства, психічні розлади 

тощо: …à Chicago, il a eu son temps… Il faisait partie alors d’une société secrète 

très redoutable pour l’émancipation des Noirs… (257, с. 107). 

Руйнівною є також участь Мораважіна (роман Б. Cандрара) у Лютневій 

революції та терористичній діяльності  в Росії:   

...partout on ne rencontrait que des monstres, des êtres humains dévisés, 

consternés, forclos, à vif, au système nerveux extenué… (258, с. 61).   

  Маргінал не може  цілковито зреалізувати свій потенціал, адже 

маргінальність часто визначається як недостатня участь (включеність) у 

соціальних інститутах (у економіці, політиці, у розподілі ресурсів тощо).            

У більшості своїй вони не здатні на конструктивну деструкцію:  

Sans doute le coupable qui s'enorgueillit de l'être, à la société doit-il sa 

singularité, mais il devait l'avoir déjà pour que la société la reconnut et lui en en fit 

un crime. J'ai voulu m'opposer à elle, mais elle m'avait déjà condamné, punissant 

moins le voleur en fait, que l'irréductible ennemi dont elle redoutait l'esprit solitaire 

(260, с. 126). 

 Автори також зазначають, що маргінали – це не просто “соціокультурні 

ренегати”  [130],  а й ті, хто шукає  шляхи морального чи суспільного служіння  

соціуму (нетипові для даного суспільства – отже, маргінальні вчинки). 

Наприклад,  у романі Ромена Гарі Надін, француженка,  дає прихисток  Момо,  

незаконнонародженому дитяти повії та імігранта-араба. Іншим прикладом може 

слугувати     патріотичний    порив     Бардамю,    головного    героя    роману  

Л.-Ф. Селіна: піти на війну, захищати Францію; інша справа, що потім він, із 

багатьох причин, жалкує про свій вчинок. Безмежна любов штовхнула Момо 

(Ромен  Гарі) на нетиповий для інших людей вчинок: три тижні він перебував у 

підвалі разом із померлою  мадам Розою, щоб їй не було страшно, щоб вона не  

залишалася самотньою. 
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Схема 2.6. Семантична структура маргінальності як модальності 

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 
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особистості, так і системи чи суспільства. Позитивною характеристикою таких 

маргиналів  є певна свобода (менш жорстка прив’язка до ціннісних домінант, 

або навпаки, належність до двох культур тощо), ширший та об’єктивний  погляд 

на дійсність, здатність до нестандартних рішень, до подолання традиційного 

типу мислення,   до раціонального  відбору цінностей: 

Il avait osé  franchir les règles morales, non inconsciemment, avec la 

decevante facilité des gars qui les ignorent, au contraire c'était au prix d'un effort 

très grand, dans la certitude de perdre un trésor inestimable, mais avec la certitude 

encore d'en  créer un autre, plus précieux que celui qu'il perdait (260, с. 112).  

 Отже, враховуючи думку про те,  що саме на зламі, на межі  в перехідних 

положеннях створюються нові стабільні системи, маргінальність та маргінали 

через хаос,  зміну норм та цінностей цьому сприяють. Маргіналізація може 

стати структуроутворюючим фактором для майбутніх соціальних систем, 

допомагає по-новому поглянути на існуючі соціальні інститути та 

трансформувати суспільство, знайти нові пріоритети у своєму розвитку, 

виявити помилки, тому таку увагу приділяли французькі письменники 

представленню маргінальності та маргіналів у своїх творах. Схематично 

маргінальність як модальність  зображено  на схемі 2.6. 

  

 2.2.6.  Маргінальність як суб’єктність 

 

Маргінальність  набуває   ознак  суб’єктності,  коли  виступає фактором  

формування  суб’єкта маргінального типу (маргінала) або групи, тобто у 

процесі маргіналізації та у впливі цих суб’єктів та груп на суспільство  загалом. 

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,  спонукаючи  наприклад,  вести прийнятну соціально-
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економічну політику, яка допомагає вижити маргіналам та забезпечує відносно 

сприятливі умови існування. Це веде до сприйняття Іншого з його правами та 

традиціями (конструктивний вплив). Описуючи шляхи набуття маргінальності, 

наявність у суспільстві такого явища, умови існування тощо французькі 

письменники   ставлять питання чи готове суспільство до зміни, чи зможе та 

бажає воно подолати межі, що розділяють  (соціально-економічні, культурні), чи 

зможе зменшити ризомність,  змиритися з іншою ідентичністю та культурною 

різноманітністю сучасного суспільства (у всіх аналізованих творах). Можливо, 

саме така ХЛ спонукає знаходити шляхи до самовизначеності, до створення 

косполітичних націй, з цінностями, які можуть сповідувати всі, адже 

маргінальність, на думку авторів, стає всеохопним явищем у сучасному світі. 

  Деструктивний вплив виявляється у прагненні маргінальної спільноти   

до розмивання, а то й знищення меж із титульним суспільством, що приводить 

до дестабілізації або й руйнації  існуючого у системі status quo та нівелюванню 

моральних на законних норм та правил. Суспільство,  у свою чергу, може 

відштовхнути,  певною мірою ізолювати незрозумілого Іншого, що веде до 

відчуження (прикладом можуть слугувати герої роману Ж. Жене “Щоденник 

злодія”), або ж  утворити   нові об’єднуючі структури, які сприятимуть певній 

соціалізації маргіналів та вказуватимуть новий  напрям  розвитку  соціуму  

(наприклад,  душевнохворі   в   романі Л.-Ф. Селіна відвідують  звичайний 

кінотеатр, долучаючись до соціуму.  Соціум, у свою чергу, привчається до них). 

У романі Ромена Гарі такою структурою  мала б стати організація під 

назвою   “Суспільне доглядання”,  що задумувалась як організація, що 

допомагає  стати на шлях “праведності” підліткам, повіям тощо. Але вона 

перетворилась на каральну організацію,  на що і звертає увагу у своєму романі 

автор. При цьому важливим є відношення суспільства: C’est bon aussi de n’être 

ni confessé, ni méprisé… (257, с. 174). 

Описуючи різні позиції маргіналів  у суспільстві автори  спонукають такі 

верстви населення  до  “самостійної та відповідальної соціальної діяльності, 

яка знаходить своє відображення у відповідній системі цінностей і ціннісних 
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орієнтирів, а також настанов на актуалізацію життєвої стратегії самореалізації” 

[10, с. 163]. 
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Схема 2.7.  Семантична структура маргінальності як суб’єктності  
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При цьому, як маргінальна особистість, так і суспільство  набуває певного 

нового досвіду та формує нове світосприйняття. 

 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 суспільства,  

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

Отже, маргінальність як суб’єктність може вважатися  генератором нових 

норм, правил, законів та ідей, веде до розширення людського досвіду та 

формування нових  структур соціального устрою, відкидаючи стереотипи та 

забобони, сприяє універсалізації та прогресу суспільного життя. Результатом 

таких  впливів на соціум стає поява нелогічного (наприклад, поведінки), 

незрозумілого, ірраціонального, суперечливого тощо. Таким чином, у 

французьких романах показано, що маргінальність як суб’єктність у суспільстві 

може виконувати функцію культурного обміну, інноваційну, оцінну, 

трансформаційну.  Логіко-семантична   структура розгортання диференційних 

ознак  маргінальності як суб’єктності  в романах французьких письменників 

ХХ століття показана на схемі 2.7. 

 

Висновки до другого  РОЗДІЛУ  

 

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,  limite, liminalité. Лексикографічне дослідження дозволило 

сформувати уявлення про обсяг та зміст поняття маргінальності у 

французькому суспільстві. Виявлено, що лексикографічні джерела не містять 

повної  різноаспектної інформації про досліджуване явище.       
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Аналіз  романів   (Ромен   Гарі    “Життя    попереду”, Л.-Ф. Селіна  

“Подорож на край ночі”, Блеза Сандрара “Моражавін”, Ж.  Жене “Щоденник 

злодія”) засвідчив, що варіативний семантичний зміст поняття маргінальності у 

французьких романах формується такими семантичними  конституентами 

(своєрідними “референтами”), як ознака, стан, діяльність, суб’єктність, 

модальність та процес (маргіналізації). Логіко-семантичне розгортання  та 

інтерпретація даних референтів експлікує зміст простору маргінальності  у ФР.  

Маргінальність як процес  маргіналізації  має свої причини та наслідки, 

буває добровільною та примусовою. 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; культурно-цивілізаційні 

(глобалізація, міграційні процеси (примусові чи добровільні), культурологічна 

криза); політичні (справедливість, еміграційні  закони, негативне ставлення до 

соціально-політичного та організаційно-бюрократичного устрою   суспільства,  

відсутність  політичної культури); суб’єктно-особистісні як психологічні 

(внутрішня незадоволеність, моральне сум’яття, невпевненість, криза 

ідентичності, психологічні відхилення, загострена рефлексія, відчуженість, 

внутрішній особистісний конфлікт). Маргіналізаційні процеси  в романах 

показані через призму зміни (часткової або повної): статусу, cередовища 

існування, морально-етичних норм та цінностей, комунікативних, соціальних,  

психологічних та духовних зв’язків (або їхню втрату). 

Референтна категорія “ознака” імплікує поняття властивості, якості, 

відношення, стану та ін. Маргінальність як ознака виражається  похідним 

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

маргінальний статус, маргінальне середовище, маргінальна ситуація, 

маргінальна група, маргінальна особистість, маргінальна зона… Кожний 

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

певними  лексико-стилістичними мовними засобами. Маргінальність як ознака   
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характеризується   низкою ситуацій на позначення маргінальності середовища 

та маргінальності суб’єкта. 

У французьких  романах маргінальність  як стан репрезентована  

семемами на позначення стану середовища та стану суб’єкта.  Маргінальне 

середовище  представлено  лексемами, що позначають пограниччя (межу),  

територію, що межує з центром; периферію  як  основне місце перебування 

маргінальних суб’єктів, віддалене від центра та маргінес – периферія периферії. 

Маргінальність як стан суб’єкта виражено семами на позначення 

периферійності (у соціально-економічному,  психофізіологічному та 

культурно-цивілізаційному вимірах) і межовості (перебування маргінальних 

особистостей у межовому,   кризовому  стані,  стані внутрішньої 

роздвоєності), наслідком чого стає   пошук ідентичності. 

В аналізованих романах маргінальну діяльність представлено як 

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

норм (соціальних, економічних, культурних, політичних та правових), при 

цьому така поведінка може бути як постійною, так і ситуативною. Характерною 

рисою соціального поводження маргіналів є зниження рівня соціальних 

очікувань та потреб. Найбільш поширеними проявами девіантності  у  ХТ 

французьких авторів є підліткова делінквентність, злочинність, алкоголізм, 

наркоманія, проституція результатом чого стає зміна статусу, моральна 

деградація тощо. 

У колективному мисленні склалася думка про маргінальність (як 

модальність) як про щось негативне, вторинне, анормальне (як порушення, 

загроза, хвороба чи злочин). Так,  коли автори романів  корелюють поняття 

маргінальності та бідності, воно набуває негативної конотації. У романах  

маргінальність  експлікована  через   девіантну,  делінквентну  чи аморальну  

поведінку  маргінала та  сприймається суспільством  негативно. Образ 

маргінальності  може бути   позитивним, або бути безоцінним, позначаючи 

перехідність, нестійкість, невизначеність чи парадоксальність та 

іраціональність,  бути точкою  біфуркація,  де система чи  персонаж роману 
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повинні робити вибір. 

Маргінальність набуває  ознак суб’єктності,  коли виступає фактором 

формування  суб’єкта маргінального типу  або групи. У романах французьких 

авторів суб’єктність людини 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. У той же час, суб’єктність маргінала 

передбачає самореалізацію як пошук ідентичності. 

Простір маргінальності (як семантична мережа) у романах французьких 

письменників  ХХ століття  представлений різноаспектно, через систему  

логіко-семантичних конституентів, домінантні смисли яких експліковано  в 

наступних семантичних конструктах: маргінальний стан, маргінальне 

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

(діяльність, поведінка), маргінальний статус, маргінал, маргіналізація, 

маргінальне мислення (як особлива форма світосприйняття), що  реалізуються 

за рахунок  різнорівневих МЗ, які відтворюють їхнє значення та  виступають  

змістовим варіантом простору маргінальності. 

Основні положення цього розділу викладено  в наступних публікаціях 

автора [28], [30], [31], [32]. 
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РОЗДІЛ 3. КОГНІТИВНА  ОБ’ЄКТИВАЦІЯ МАРГІНАЛЬНОСТІ 

У  ФРАНЦУЗЬКИХ РОМАНАХ XX СТОЛІТТЯ 

 

  3.1.   Концептосфера  маргінальність 

  Оскільки маргінальність є складним явищем, семантичний зміст якого 

реалізується через низку семантичних конструктів (що були розглянуті у 

другому розділі),  тому для аналізу концептуальної об'єктивації  маргінальності 

у французьких романах окреслимо її як концептосферу, що, у свою чергу,  

реалізується через домени, парцели,  мегаконцепти та концепти.  Розглянемо 

концептуальну структуру двох виокремлених нами доменів.  

 

  3.1.1. Структура   концептосфери  маргінальність 

  

Кожний автор  реалізує своєрідне нестереотипне бачення навколишньої  

реальності, її оцінку “не в копіюванні дійсності, а в дієвому її відображенні та 

перетворенні” (своєрідне варіативне моделювання) [76]. Але ця  переосмислена 

дійсність   у певній мірі є складовою реальності,  як і  персонажі, що живуть у 

цьому перетвореному  художньому просторі (зокрема просторі маргінальності), 

що знаходить своє вираження у  композиції  ХТ, у його мові, стилі тощо. 

Розгляд текстів через призму художніх концептів як одиниць творчої свідомості 

автора є важливим напрямком когнітивного вивчення художнього матеріалу, що 

дозволить нам окреслити концептуальний простір маргінальності як 

макроконцептуальний конструкт. 

Проведений аналіз розгортання референтів маргінальності за різними 

логіко-семантичними  схемами (у попередніх розділах) дає нам основу для 

твердження про те, що основними  в  романах французьких письменників 

ХХ століття є  домінантні смисли, представлені у наступних  конструктах: 

маргінальний стан, маргінальне  середовище (місце існування, середовище / 

умови існування), маргінальна дія (діяльність,  поведінка), маргінальний 

статус, маргінал, маргіналізація, маргінальне мислення.   
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  Наведені вище конструкти  репрезентують зміст семантичного  простору 

маргінальності у ХТ, що на ментальному рівні корелює із   концептосферою 

маргінальність (сукупність концептів у індивідуальній  та   колективній 

свідомості [262]).  Виявлено, що у французьких  романах  зміст цих конструктів 

“представлений  імпліцитно, тобто за посередництва семантичної реалізації  

їхніх структурних складових” [3].  Модель  простору  маргінальності,  на нашу 

думку,  включає  топологічні властивості та  певні характеристики особистості, 

що показано у таблиці 3.1. 

                Кваліфікаційні ознаки простору маргінальноті 

                                                                                                          Таблиця 3.1.   

Маргінальність Стан Ознака Суб’єктність Діяльність Модальність  Маргіна-

лізація 

 Середовище + + _ _ + _ 

Суб’єкт  + + + + + + 

 

        Виокремлені  конструкти  маргінальності, як система домінантних  

смислів, як ідентифікатори маргінальності сприяють формуванню метаобразу 
 

маргінальності у французьких романах  (метаобрази  – це образи-узагальнення, 

що сприймаються читачем підсвідомо, від їхнього сприйняття залежить 

повнота та глибина розуміння тексту [144]) та розгортанню його на різних 

рівнях та  в різних аспектах: на рівні нарації, сюжету, композиції, мотивів, 

характеристики персонажів, їхньої мови та мовлення, дій та поведінки, теми та 

ідеї ХТ тощо. Маргінальність стає “атрибутивною”  характеристикою відносин 

людини зі світом,  достатньо ефективним способом інтерпретації навколишньої 

дійсності, надає можливість краще її розуміти. Тому  в романах французьких 

письменників метаобраз маргінальності імпліцитно представлений   не тільки  

в тексті, але й на рівні протексту, контексту, підтексту, а експліцитно, за рахунок 

прямої номінації,  об’єктивуються певні його характеристики та ознаки. 

 Базисними  в реконструкції   концептосфери маргінальність   є  домен 

маргінальна людина та домен  середовище (домен входить до складу 
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концептосфери; парцели є складовими домену;  множина концептів, згрупована 

за певними ознаками входить до складу парцели) (Рис. 3.1).  

 “Концепт – це багатошарове, ментальне утворення, одиниця 

інформаційної структури, що відображає знання та досвід людини” [88]. 

Складність експлікації смислу  художнього концепту потребує виявлення деякої 

множини однотипних  висловлювань (наприклад за тематичною ознакою) у ХТ,  

що означають певний концепт та  об’єктивують його зміст. 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Структура концептосфери маргінальність 

Отже,  будемо вважати, що домени маргінальна людина та середовище   є 

основними та базисними у формуванні концептосфери маргінальність. 

 

      3.1.2. Концептуальна структура  домену маргінальна людина 

 

    Маргінальність є складним, комплексним багаторівневим конструктом, 

що розгортається у кожному ХТ за певною сюжетною програмою  та утворює  

концептосферу.  Унаслідок   аналізу   ілюстративного   матеріалу (2135 

ДОМЕНИ 

СЕРЕДОВИЩЕ МАРГІНАЛЬНА 

ЛЮДИНА 

КОНЦЕПТОСФЕРА   МАРГІНАЛЬНОСТІ 
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фрагментів, які було відібрано шляхом суцільної вибірки)   виділено домен   

маргінальна людина (1430 прикладів – 67%). У домені маргінал можемо 

виокремити парцели: фізична істота; культурна / полікультурна людина; 

моральна / аморальна людина; соціальна / асоціальна істота. Кожна парцела 

включає  різну кількість мегакоцептів, які  у свою чергу створені мережею 

концептів (ми не виокремлюємо  мезоконцепти, катаконцепти тощо).  Художній 

концепт як узагальнений образ, вирізняється полівалентністю, оскільки 

експлікація  його  смислового  потенціалу  ускладнена  естетичним  та  

ціннісно-оцінним копонентом.  Кількісно найбільш поширеними є парцели 

маргінал як фізична особа та соціальна / асоціальна.  

Наприклад, у парцелі маргінал-фізична істота   нами  виокремлено  

наступні мегаконцепти та наведено приклади концептів, що входять до 

їхнього складу:  

 зовнішні характеристики (концепти: вади обличчя, вади тіла, одяг,  

враження тощо); 

 психофізіологічний стан (концепти: неадекватність, апатія,  депресія, 

самотність, страх, тривожність, смерть, незахищеність, стан вибору, 

межовість тощо);  

 інтелектуальні характеристики (концепти: інтелект, розум тощо); 

 поведінкові характеристики   (концепти:   пасивність,    агресивність, 

девіантність, конфліктність  тощо);  

 риси характеру (концепти: лінощі, жорстокість, злість тощо). 

 

 Парцела маргінал – соціальна / асоціальна істота  складається із 

мегаконцептів:  

 спільнота (концепти: ми, банда, зграя тощо);  

 соціальні / асоціальні відносини (концепти: соц. захист, жебрацтво; 

девіантність; доступ до матеріальних благ, підпільна діяльність тощо);  

 ролі (концепти: бунтар, ізгой, актор тощо);  
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 матеріальний стан (концепти бідність,   обмеженість,   нестабільність 

тощо);  

 середовище існування  (концепти: ізольованість,  відірваність,  периферія, 

маргінес, межовість,  убогість тощо).  

 

Парцелу маргінал – культурна / полікультурна людина представлено 

наступними мегаконцептами: 

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

 неукоріненість      (концепти:       іммігрант,    міграція,      фатальність, 

безпорадність тощо); 

 криза ідентичності (концепти: дуалістична самосвідомість, 

ідентичність, мова предків, ностальгія тощо). 

 

Парцелу маргінал – моральна / аморальна людина  представлено у ХТ 

наступними мегаконцептами:  

 релігія (концепти:  церква,    пекло,     Коран,   совість,  справедливість); 

 традиції (концепти: суспільна   мораль,  національна  традиція,  звички, 

нетрадиційна медицина тощо); 

 поводження   (концепти:   манери,   брутальність,   гнів,    нетрадиційна 

орієнтація,  панібратство, конфліктогенність тощо); 

 вчинки  (концепти:   моральні   приписи,  виказ,   брехня, проституція, 

відмежовування, протест тощо). 

 Отже, концептуальну структуру  домену  маргінальна людина  в 

досліджуваних французьких романах представлено наступними  парцелами: 

фізична істота;    культурна / полікультурна людина;  моральна / аморальна 

людина;  соціальна / асоціальна істота. Кожна з парцел сформована  різного 

роду концептами та утворює складний концептуальний каркас домену 

маргінальна людина.  
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3.1.3.  Концептуальна структура  домену   середовище 

 

Аналіз фрагментів ілюстративного матеріалу (2135 фрагмент) уможливив 

виокремити  в концептосфері маргінальність  домен  середовище (705   

прикладів – 33%),   складовими якого є  наступні базові парцели: місце 

існування / дії  та середовище існування / дії. 

До складу парцели місце існування / дії входять наступні мегаконцепти: 

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

 ознаки    помешкання      (концепти:   убогість,    бідність,     безликість, 

спорожнілість,   етажність); 

 назва   помешкання (концепти:  божевільня,  в’язниця,  шпиталь,   готель, 

халабуда,  халупа,   барлога  тощо); 

 стан       комфорту         помешкання        (концепти        непридатність, 

необлаштованість, зношеність  тощо); 

 вигляд    помешкання   (концепти:   внутрішній   стан,    зовнішній  стан, 

наповненість,   неординарність,  нетиповість, меблі, артефакти тощо); 

 місце знаходження помешкання (концепти:   периферія,      маргінес, на 

межі, віддаленість, ізольованість, відмежованість,   зона тощо); 

 оточення   (концепти: джунглі,   бідні квартали,    театр   воєнних    дій, 

природні   аномалії,   природа   тощо).   

Парцела середовище існування / дії включає наступні мегаконцепти: 

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

злоба,  ненависть, ворожнеча, непорозуміння, недовіра тощо);  

 реальність     (концепти:      убогість,       злиденність,      невизначеність, 

небезпечність, обмеженість, самотність, безправність, аморальність тощо); 

 віртуальність (концепти:   сновидіння, спогади, марення тощо); 

 соціально-економічна   сфера    (концепти:    середовище   знедолених,   на 

задвірках,   безробіття   тощо); 

 культурна    сфера     (концепти:     невкоріненість,       полікультурність, 
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міжкультурність,    нетрадиційність тощо); 

 кризове   та    анормальне (концепти: війна, подорож, втеча, за межею, 

ризикованість,   ганебність тощо).  

Отже, загальна структура концептосфери маргінальність складається з 

двох базисних доменів:  маргінальна людина та маргінальне середовище. Кожен 

із доменів утворений мережею парцел: домен маргінальна людина – парцелами 

фізична істота; культурна / полікультурна людина; моральна / аморальна 

людина; соціальна / асоціальна істота; домен маргінальне середовище – 

парцелами  місце існування / дії  та середовище існування / дії. Кожна з парцел 

утворена мережею мегаконцептів, що складаються із різного виду концептів. 

Кожен концепт сформований сукупністю ознак, що його характеризують та  

репрезентує семантичні конструкти маргінальності: маргінальний стан, 

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

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

маргінальне мислення. 

 

    3.2.  Фрейм як інструмент експлікації концептосфери маргінальність 

 

Оскільки світогляд формується за певними сценаріями як набір 

стереотипних ситуацій,  внутрішню організацію та зовнішні зв’язки   домену  

маргінальна людина  та домену середовище доцільно буде, на наш погляд, 

представити  у вигляді фреймової  структури, (оскільки  вона адекватно 

відбиває зміст  домену [120]  та експлікує  зазначені вище конструкти 

маргінальності);  слоти якої можуть бути заповнені конкретною інформацією  

“релевантною до даного  домену”
  
[120], та стати засобом для розуміння більшої 

кількості явищ та процесів. 

Саме фреймове моделювання як засіб  репрезентації  певної інформації 

дозволяє “пов’язати когнітивний та мовний рівні”, поєднуючи слоти фрейму з 

їхнім вербальним наповненням [152]. Існує чимало визначень терміна  “фрейм”  

у сучасній лінгвістиці. Зокрема, М. Мінський, висловлює думку про те, що 
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фрейм є  “мінімально структурована необхідна інформація, яка однозначно 

визначає певний даний клас предметів” [113]. При цьому потрібно зазначити, 

що фрейм – це не будь-яка інформація, а “одиниця знань, організована навколо 

певного концепту” [212],  зокрема, він “містить у собі  дані про суттєве, типове і 

важливе для цього концепту  в межах певної культури” [25]. 

О. А. Селіванова вважає, що фрейм вживається для експлікації як 

вербальної, так і невербальної інформації, до того ж структурованої, у якій 

відбиті знання про стереотипні ситуації, що описані у  творі [136].        

М. Полюжин  стверджує, що “фрейм є одиницею знань, яка зберігається в 

пам’яті    й    формує   певну    понятійну   структуру   мовного    (конструкції 

взаємопов’язаних слів), а також позамовного досвіду (уміння відповідним 

чином орієнтуватися в ситуації)” [124].    

  Ми будемо вважати фрейм універсальним квантом знань, який ієрархічно 

упорядкований (структурована  мовна та позамовна інформація про  поняття чи 

стереотипні ситуації). Структура фрейму передбачає наявність слотів (вузлів) та  

їх взаємозв’язків. Будемо моделювати  концептосферу маргінальність (на 

основі домену маргінальна людина та домену середовище), спираючись на п’ять 

базисних типів фреймових структур запропонованих С. А. Жаботинською 

(предметний, акціональний, таксономічний, посесивний і компаративний) [65]. 

Предметний фрейм характеризує  одну й ту саму сутність  за декількома 

параметрами: кількісними, якісними, буттєвими, локативними та 

темпоральними. СУБ’ЄКТ цього фрейму перебуває  в центрі уваги та існує 

відповідно до наступної системи пропозицій (пропозиція=слоту): [(ДЕХТО: 

агенc) є / існує ТАКИЙ (якість); є / існує ТАК (спосіб буття); є / існує СТІЛЬКИ 

(кількість); є / існує ТАМ (місце/локатив); є / існує ТОДІ (час / темпоратив) [65].  

Акціональний фрейм, де акцент зміщується на взаємодію чи дію, що їх 

виконує суб’єкт має декілька слотів: [(ДЕХТО: агенc) діє на (ДЕХТО: пацієнc) 

за допомогою (ДЕЩО: інструмент / помічник); діє  в  напрямку реципієнта 

(ДЕХТО: бенефактив / малефактив); діє задля / через (мета / причина); діє задля 

(результату)]: діє ТАМ (місце / локатив); діє ТОДІ (час / темпоратив) [65]. 



111 
 

Посесивний фрейм  демонструє зв’язок, що виражається у трьох  слотах: 

[(ДЕХТО / ДЕЩО: власник має власність]; [(ДЕХТО / ДЕЩО: ціле має 

частину]; [(ДЕХТО / ДЕЩО: контейнер має вміст] [65]. 

Таксономічний фрейм  втілюється у трьох варіантах (слотах): [(ДЕХТО / 

ДЕЩО: індивід є ДЕХТО / ДЕЩО-вид]; [(ДЕХТО / ДЕЩО: індивід / вид є 

ДЕХТО / ДЕЩО-рід]; [ДЕХТО / ДЕЩО: індивід є ДЕХТО / ДЕЩО-роль] [65].  

 Компаративний фрейм формується на основі тотожності, схожості та 

подібності відповідно у трьох слотах: [ДЕХТО / ДЕЩО референт / компаратив є 

ДЕХТО / ДЕЩО корелят]; порівняння відбувається на основі того, що 

референт / компаратив належить до того ж класу, що і корелят (метаморфоза); 

[ДЕХТО / ДЕЩО референт / компаратив є як ДЕХТО / ДЕЩО корелят]: 

порівняння відбувається на основі того, що референт / компаратив належить до 

понятійного класу, суміжного, у межах ширшої понятійної зони (за аналогією);  

[ДЕХТО / ДЕЩО референт  /  компаратив   є   нібито   ДЕХТО  /  ДЕЩО- 

корелят]: референт   /   компаратив та корелят не належать до одного класу (за 

подібністю), взаємодіють на метафоричній основі [65]. 

Оскільки за основу фреймового моделювання прийнята суб’єкт – 

предикатна конструкція  в якій представлено слот: ДЕХТО (агент) є / існує /діє 

ТАМ та ТАК, то домен  середовище (у значенні середовище існування) буде вже 

мати певне  вербальне представлення у процесі фреймового моделювання 

домену маргінальна людина. 

Отже, фрейм як схематизована репрезентація концепту є носієм  

семантичної, упорядкованої інформації про нього. 

 

3.3. Міжфреймова мережа  концептосфери маргінальність та її 

вербалізація   у французьких романах 

 

Наш аналіз буде побудований на дослідженні особливостей вербалізції 

двох доменів (маргінальна людина та середовище) у художніх текстах. За основу 

візьмемо теоретичні положення, викладені у пункті 3.2. 
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3.3.1.  Міжфреймова мережа   домену маргінальна людина 

 

Маргінальна людина є першим із двох виокремлених нами доменів 

концептосфери маргінальність. Окресливши основні теоретичні засади 

фреймового моделювання, проаналізуємо  його вербалізацію, розглянувши  

предметний фрейм домену, а також  акціональний, посесивний, таксономічний 

та компаративний.  

 

3.3.1.1. Вербальне наповнення предметного фрейму домену 

маргінальна людина 

 

 Ми вважаємо, що  домен   маргінальна  людина (маргінал)    є базисним, 

структуротвірним у концептуальній мережі концептосфери маргінальність 

(зв’язок між доменом та концептосферою відбувається на основі посесивного 

фрейму: частина-ціле), тому саме фреймове моделювання дає можливість 

поставити його  в центр такої мережі як агенса. Надалі  зосередимось на 

виокремленні основних слотів базисних фреймів (за С. А. Жаботинською) та 

визначимо їхнє вербальне наповнення.   

  

         Предметний фрейм. 

Пресупозицією  конструктів, що експлікують  семеми маргінальності 

(виокремлені вище семантичні конструкти), є ознаки, що класифікуються як  

екзистенційні, у нашому випадку  головною з них виявилася наявність агенса – 

суб’єкта маргінальності, тобто маргінальної  людини. 

Фреймове представлення  концептосфери  маргінальність у предметному 

фреймі вміщує інформацію, що  різноаспектно характеризує СУБ’ЄКТ   

маргінальності – маргінальну людину (маргінала). Аналіз мовних 

репрезентантів  предметного фрейму виявив  5 різних  слотів,  із  різною   

кількістю підслотів (пропозицій).     
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Слот [ДЕХТО: агенc –  СУБ’ЄКТ МАРГІНАЛЬНОСТІ, МАРГІНАЛ]  є 

центральним, модератором усіх взаємозв’язків та відношень елементів 

фреймової моделі та містить 2 підслоти: ОСОБА / ОСОБИ (ГРУПА). 

Номінації, що об’єктивують  підслоти  ОСОБА / ОСОБИ (ГРУПА)   

вважаємо доцільним об’єднати  в такі групи: 

 Іммігрант / іммігранти: arabes (257, с. 155); 

 прізьвиська: …le garçon m’avait un peu traité de sordide à cause du 

pourboire  (257, с. 3);  …une masse de petits crétins gueulards (257, с. 4)   (ватага 

…кретинів); …ce ténébreux (257, с. 18); …se muèrent une satanée bande de 

gaillards (257, с. 43); …bougnoule  (257, с. 66) (чорномазий); …fous  (257, с. 203) 

(чокнуті); 

 декласовані  елементи: voleur; mendiant (260, с. 48); pute (260, с. 157); Il  

vivait  parmi   les   mendiants,   les tapettes, les voleurs et les filles (260, с. 5);  

…cette   foul e  de  voleurs,    de filles,     de mendiants, de tapettes (260; 15); 

 за  майновим  станом:   loqueteux  (260, с. 9)   (голодранець);  pauvre     

(257, с. 31);  

 за професійною належністю: put (260, с. 5);  proxénète (259, с. 15); 

prostituée (257, с. 128); 

 за нетрадиційною статевою орієнтацією: pédérastes (260, с. 48); horde de 

pervers (260, с. 14) (орда   збоченців); 

 за рисами характеру, зовнішності, станом здоров’я:  fous héroïques (257, 

с. 5) (героїчні психи);  aliéné (249, с. 30); Une bande de ratés!  (257, с.  230) 

(ватага невдах); 

Un fou, ce n’est que les idées ordinaires d’un homme mais bien enfermées dans 

une tête. Le monde n’y passe pas à travers sa tête et ça suffit. Ça devient comme un 

lac sans rivière une tête fermée, une infection (257, с. 202). 

  

Слот [СУБ’ЄКТ МАРГІНАЛЬНОСТІ Є ТАКИЙ (якість)] має сім 

підслотів,  що заповнюються такими компонентами-пропозиціями:   

https://slovari.yandex.ru/proxénète/fr-ru
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 за фізичною ознакою: à main unique (260, с. 20);   anémiques   (260, с. 64) 

(худосочні); 

 за психічними  відхиленнями: aliénés, fou (257, с. 208); Il existe des fous 

simples et puis il existe d’autres fous, ceux que torture la marotte de la civilisation  

(257, с. 204); 

 за моральними  характеристиками:  voleur honteux  (260, с. 91);    

 за психологічним станом:  перехідний, тривожний, самотній, відчужений, 

непевний, амбівалентний: …je me sentais perdu et absurdement léger (260, с. 64);   

… j'étais dispersé, anéanti  (257, с. 85); …malheureux  (257, с. 11);   

 за зовнішнім виглядом:  chassieux, puceux, transis (257, с. 2); …des yeux 

pâles et furtifs comme ceux des loups (257, с. 4); Mes vêtements étaient sales et 

pitoyables… (257, с. 5); …pâles toujours et somnolents… (257, с. 114); …avec une 

tête d’assassin besogneux… (257, с. 146); …sales… (257, с. 203); 

 за рисами характеру:  …un voleur paresseux (260; 48); …petits bonhommes 

(260, с. 48) (простофіля); 

 за моделями поведінки: …battus, rançonnés… (260, с. 31); …agressifs, 

vétilleux et hâbleurs… (257, с. 203). 

 

 Слот [СУБ’ЄКТ МАРГІНАЛЬНОСТІ  існує ТАМ] експлікує місце 

перебування  і середовище існування:   

 країна: …dans l'Europe centrale et en France (260, с. 38); …sur la Terre 

(257, с. 5); 

 район:  Des   rues,   des  avenues  ...des  quartiers    tout    entiers (257, с. 18); 

 будинок: …une petite prison pépère (257, с. 5); …dans la maison (257, с. 10);  

Mon hôtel me suffisait. Tombe gigantesque et odieusement animée (257, с. 101);  

Désemparé, je quittai la Comédie pendant qu’on éteignait les derniers flambeaux des 

couloirs et rejoignis seul, par la nuit, sans tramway, notre hôpital, souricière au fond 

des boues tenaces et des banlieues insoumises (257, с. 48); …à l'hôtel (257, с. 27); 

 на межі:    au bout de la Zone (257, с. 119); 
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…cambriolage... (non dans la vie, il nous conduirait, hors d'elle) (260, с. 11); 

 на периферії: …au bout du monde  (257, с. 9); …aller aux alentours… 

(257, с. 114);  On retrouve le fil des jours comme on l’a laissé à traîner par ici, 

poisseux, précaire (257, с. 117); Сomme malades c’était plutôt des gens de la zone 

que j’avais, de cette espèce de village qui n’arrive jamais à se dégager tout à fait de 

la boue, coincé dans les ordures (257, с. 163); 

 в оточенні: Tout m’était hostile et froid (257, с. 107); Les rues que nous 

franchissions nous menaçaient comme de tout leur silence armé jusqu’en haut de 

pierre à l’infini, d’une sorte de déluge en suspens. Une ville aux aguets, monstre à 

surprises, visqueux de bitumes et de pluies (257, с. 108);   

Dans ce milieu de réprouvés le jugement d’autrui ne saurait compter (257, 

с. 133); …dérouté qu’on est d’abord par la tristesse et par le trop d’indifférence de 

l’endroit (257, с. 181); Les gens qu’on rencontre traînent un destin si lourd que ça 

vous embarrasse pour eux (257, с. 182). 

 

 Слот  [СУБ’ЄКТ МАРГІНАЛЬНОСТІ   існує / діє   ТОДІ]   передбачає час 

перебування чи існування  ТАМ  чи в певних умовах: …le matin (257, с. 3);  

…dans deux mois  (257, с. 3); …un quart d'heure (257, с. 3);  maintenant  (257, 

с. 4);  le soir  (257, с. 12); demain (257, с. 17); heure (257, с. 17); pendant la guerre  

(257, с. 9);  jour et nuit (257, с. 53);  Il y a un moment de la misère où l’esprit n’est 

plus déjà tout le temps avec le corps. Il s’y trouve vraiment trop mal  (257, с. 108). 

 

Слот  [СУБ’ЄКТ МАРГІНАЛЬНОСТІ є / існує   СТІЛЬКИ] представлений 

лексемами: foule (257, с. 15); une masse (257, с. 4);  bande  (257, с. 17);   file de 

jours  (257, с. 117) тощо. 

 

Слот [СУБ’ЄКТ МАРГІНАЛЬНОСТІ існує ТАК] спосіб буття: 

формується наступними підслотами, по-різному кількісно наповненими та 

вербалізованими: 

 ізольовано:    
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C’est contre le dehors au contraire qu’elle était contractée, comme si le froid, 

tout l’horrible et la mort ne devaient lui venir que de là, pas du dedans  (257, с. 126); 

On est séparé d’eux par toute la peur et on en reste écrasé jusqu’au moment où 

ça finit d’une façon ou d’une autre et alors on peut enfin les rejoindre ces salauds de 

tout un monde dans la mort ou dans la vie (257, с. 167); On ne peut même pas dire 

que c’est désordre ce quartier-là, c’est plutôt comme une prison, presque bien tenue, 

une prison qui n’a pas besoin de portes… (257, с. 182); 

 відірвано від звичного середовища: 

Mon départ pour la forêt, je ne l’envisageais plus qu’avec désespoir et révolte 

(257, с. 71); C’est de l’horreur de perdue  (257, с. 167);  Pour un empire, on ne les 

aurait pas fait sortir de leurs têtes ces gens-là (257, с. 202); 

 невкорінено:   

Pendant longtemps, je n’ai pas su que j’étais arabe parce que personne ne 

m’insultait (259, с. 2); C’est moi qui étais chargé de conduire Banania dans les 

foyers africains de la rue Bisson pour qu’il voie du noir (259, с. 2); 

 віддалено від центру: reculées dans ces limbes (259, с. 2) (витурені 

на задвірки); 

 в обмеженому просторі: 

     а)  фізично обмежено:   Presque tous les désirs du pauvre sont punis de prison  

(257, с. 98); Elle avait la certitude que si elle ouvrait sa porte les forces hostiles 

déferleraient chez elle, s’empareraient d’elle et que ça serait fini une fois pour toutes 

(257, с. 125); Des passagers renfermés et qui passaient longtemps à faire des projets 

plus tristes encore que la vie et des économies aussi et puis à se méfier de la lumière 

et aussi de la nuit (257, с. 160); 

б) духовно обмежено:   Mais si on nous arrosait ainsi clients de tant de lumière 

profuse, si on nous extirpait pendant un moment de nuit habituelle à notre condition, 

cela faisait partie d’un plan (257, с. 101);  

…quant à son pays il m’épouvantait tout bonnement plus que tout l’ensemble 

de menaces directes, occultes et imprévisibles que j’y trouvais, surtout par l’énorme 

indifférence à mon égard qui le résumait à mon sens (257, с. 104); …leur ville me 
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navrait  (257, с. 105);  ...la  vie  n’est  qu’un  délire  tout  bouffi  de  mensonges 

(257, с. 179). 

 бідно:   J’en appris encore bien d’autres à l’abri des palmiers qui prospéraient 

par contraste d’une sève provocante le long de ces rues aux demeures fragiles  (257, 

с. 61); Elle les tenait déjà d’ailleurs la misère (257, с. 178). 

 За  межею  бідності:  misère (257, с. 37);  dépouillement (260, с. 48); Je 

m’attendais bien à quelque chose de ce genre-là en fait d’habitation, mais tout de 

même la réalité dépassait mes prévisions (257, с. 80);   

…leur trop de misère me faisait peur (257, с. 100); La misère est géante, elle 

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

Il en reste  (257, с. 106);   Je lui répondis que si je ne trouvais pas quelques dollars à 

l’instant même,  je ne coucherais nulle part (257; 108); On ne monte pas dans la vie, 

on descend (257, с. 226); 

 незахищено: …il fallait faire gaffe (259, с. 21); Une fois, alors que j’avais la 

police au cul (259, с. 21); Vous l’aimez bien, ce petit. – J’ai seulement peur qu’on me 

le prenne (259, с. 20);  Je rêvais d’être flic parce qu’ils ont la force de sécurité (259, 

с. 8); Chez Madame Rosa il y avait pas la sécurité et on ne tenait tous qu’à un fil, 

avec la vieille malade, sans argent et avec l’Assistance publique sur nos têtes et 

c’était pas une vie pour un chien (259, с. 6); 

 нетипово: …ces petits copains de la Pordurière qui passaient par des 

alternatives d’anéantissement et d’agressivité  (257, с. 71); 

 безправно: …ils ne savaient pas, ces primitifs, l’appeler “Monsieur”  

l’esclave, et le faire voter de temps à autre, ni lui payer le journal, ni surtout 

l’emmener à la guerre, pour lui faire passer ses passions  (257, с. 66); 

 у  стані  вибору: C’est peut-être ça qu’on cherche à travers la vie, rien que 

cela, le  plus  grand chagrin  possible  pour  devenir soi-même avant  de mourir  

(257, с. 116);  

Mais quand on a conquis quelques facilités pour subsister même assez 

chichement dans un certain endroit, à l’aide de certaines grimaces, il faut bien 
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persévérer ou se résigner à crever comme un cobaye  (257, с. 138);   

On a bien le droit aussi nous, de se chambarder d’un flanc sur l’autre …c’est 

tout ce qu’on peut faire et tout ce qu’on a trouvé comme défense contre son Destin 

(257, с. 169). 

Отже, у предметному фреймі образ маргінального персонажа   

представлений інформацією тематичного та асоціативного плану за буттєвими, 

локативними, темпоральними, кількісними та якісними параметрами [65], що 

сприяє встановленню  внутрішньопросторового зв’язку між актантом 

(маргіналом) і його властивостями, характеристиками, та об’єктивується за 

допомогою концептів,  представлених  понятійними  категоріями систем частин 

мови: слот якість – представлений прикметниками; слот предмет – 

іменниками; слот кількість – числівниками чи іншими кваліфікаторами; слот 

буття – дієсловами способу дії; слот місце буття – словосполученнями- 

кваліфікаторами місця; слот час буття – прислівниками, а також 

контекстуально з виокремленням слів чи словосполучень-ідентифікаторів 

маргінальності. Фрейм та слоти сформовані  за рахунок комбінаторики 

пропозицій, вербалізація  яких відбувається за рахунок виявлення деякої 

множини однотипних  висловлювань  у тексті твору (наприклад, за 

тематичними лініями, що надають узагальнювальну, логічно впорядковану  

інформацію щодо  маргінальних персонажів).   

 

3.3.1.2. Варіативність пропозицій акціонального фрейму домену 

маргінальна людина 

 

Одним із базисних фреймів у моделюванні концептуальної  структури 

маргінальності є акціональний, представлений у  семи  слотах  із  різною 

кількістю підслотів. Оскільки акціональний фрейм зміщує акцент на дію 

СУБ’ЄКТА, то аналіз вербальних репрезентатів маргінальності   показав,   що  

цей слот  експлікує  акціональні характеристики маргінала. 
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Слот  [МАРГІНАЛ (агенс)  діє  з  ПРИЧИН] представляє інформацію, що 

згрупована  в підслотах  та реалізована на рівні лексем та контекстів: 

 безробіття: C’est un homme ça qui travaille dur dans la journée  (257, с. 169); 

D’abord il est survenu du chômage, de la crise dans les environs et ça c’est le plus 

mauvais (257, с. 168); On n’embauchait plus. La crise  (257, с. 201);  

 бідності: …de nègres endettés que la misère chassait par milliers vers la côte, 

vaincus du commerce, venus à la recherche d’une soupe (257, с. 60); Nous venions 

d’arriver au bout du monde, c’était de plus en plus net. On ne pouvait aller plus loin, 

parce qu’après ça il n’y avait plus que les morts (257, с. 179); 

 конфлікту:  

1. Внутрішнього:  

 психологічного:    … épreuve   d’humiliation  (257, с. 58); 

 … vocation au meurte (257, с. 152); On s’en sort des humiliations quotidiennes en 

essayant comme Robinson de se mettre à l’unisson des gens riches, par les 

mensonges, ces monnaies du pauvre (257, с. 197);  

 зниження   рівня   соціальних   очікувань  та   потреб:   

…considérer cette vie misérable (260, с. 6); C’est tuer et se tuer qu’ils voulaient, pas 

d’un seul coup bien sûr, mais petit à petit comme Robinson avec tout ce qu’ils 

trouvaient, des vieux chagrins, des nouvelles misères, des haines encore sans nom  

(257, с. 131); 

2. Зовнішнього:   … elle s'opposa au monde (260, с. 10); …pour y 

tout détruire, Allemagne, France et Continents (257, с. 5); Autour de moi tout était 

accablant de haine et d’ennui… (257, с. 56);  

 відсутність програм  соціалізації:  Aussi la répression des menus larcins 

s’exerce-t-elle, remarquez-le, sous tous les climats, avec une rigueur extrême, comme 

moyen de défense sociale non seulement, mais encore et surtout comme une 

recommandation sévère à tous les malheureux d’avoir à se tenir à leur place et dans 

leur caste, peinards, joyeusement résignés à crever tout au long des siècles et 

indéfiniment de misère et de faim… (257, с. 31);  

   …puis la municipalité de ce pays pratiquait justement une politique 
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abominable, anarchiste pour tout dire, et dont on parlait dans toute la France, une 

politique de voyous (257, с. 133);  

   …se faire passer de l’état de misère absolue où ils étouffaient depuis toujours 

à l’état de misère relative que confèrent les pensions gouvernementales minuscules 

(257, с. 163); 

 суб’єктно-особистісних: відсутність професії, освіти: …je n’en finissais 

pas avec mes études… (257, с. 53); 

 фізіологічних:  …s’échapper  vivant d’un abattoir international en folie  (257, 

с. 53); 

 психологічних: страх, занепокоєння, тривога, паніка, безвихідь, песимізм,  

самотність: …ce que j’avais tout le temps, en sourdine, la crainte d’être tué dans la 

guerre et la peur aussi de crever de faim dans la paix (257, с. 43);  

…cette tranquillité qui me faisait à moi tellement défaut… (257, с. 100);  

Il faut alors continuer sa route tout seul, dans la nuit. On a perdu ses vrais 

compagnons (257, с. 185); 

 правових: La loi, c’est le grand “Luna Park ” de la douleur. Quand le miteux 

se laisse saisir par elle, on l’entend encore crier des siècles et des siècles après (257, 

с. 86);  Leur  sale  justice  avec des Lois était partout, au coin de chaque couloir 

(257, с. 6);  

 незахищенності: Dans les prisons chaque criminel peut rêver d'une 

organisation bien faite, close mais forte qui serait un refuge contre le monde et sa 

morale: ce n'est qu'une rêverie (260, с. 48). 

Слот  [МАРГІНАЛ (агенс)  діє ТАК (спосіб)]: 

 девіантно:   tuer (259, с. 13); attaquait les gens (260, с. 91); Bien au-dessous 

encore de ces notables les commerçants installés semblaient voler et prospérer plus 

facilement qu’en Europe  (257, с. 60);  

 із застосуванням сили: 

1. Фізичної: насильство, жорстоке поводження: Сependant je 

bénéficiais pour perséverer dans la cruauté ou l'indifférence à la peine des autres, de 
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ma discipline rigoureuse en mendicité (260, с. 91); …comme un long crime chaque 

jour renouvelé (257, с. 30). 

2. Психологічної: залякування, погрози, переслідування, домагання. 

 асоціально: mendier (260, с. 12); se prostituer (257, с. 30); On prétendait qu’il 

possédait un plan d’escroquerie magnifique pour faire sa fortune en deux ans… (257, 

с. 64); 

 аморально:  …se conduisait d'une facon brutale, honte… (260, с. 12);  

A-t-on jamais vu personne descendre en enfer pour remplacer un autre? 

Jamais. On l’y voit l’y faire descendre. C’est tout  (257, с. 152); 

 De la morale de l’humanité, moi je m’en fous, énormément, ainsi que tout le 

monde d’ailleurs (257, с. 154); 

Trahir... Tout le monde en a envie, mais c’est rare qu’on puisse  (257, с. 168); 

 психологічно нестійко: …il se désespérait (257, с. 10); …les pressentiments 

de la  solitude coloniale  énorme  qui va les ensevelir  bientôt eux et leur destin  (257, 

с. 55); 

 неадекватно, нетипово: …sûrement pas conduits de cette ignoble façon! 

Aussi mal!  (257, с. 4);  Faut être amusant quand on peut, entre la faim et la prison 

(257, с. 153);  …c’est défendu de boire dans leur religion qu’il paraît, mais c’est pas 

défendu de s’enc… (257, с. 154). 

 

Слот [МАРГІНАЛ (агенс) діє за допомогою ТАКОГО 

ІНСТРУМЕНТАРІЮ]: 

 атрибутивного: C’est à la mitrailleuse qu’ils poursuivaient à présent leurs 

sottises… (257, с. 6);  J’avais mon revolver à la main… (257, с. 18); 

 бунти, мітинги, протести:  On résiste tout de même, on a du mal à se 

dégoûter de sa substance  (257, с. 111); 

 психологічного, як от залякування, погрози, шантаж, переслідування:   

Il ne faut jamais se montrer difficile sur le moyen de se sauver de l’étripade, ni 

perdre son temps non plus à rechercher les raisons d’une persécution dont on est 
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l’objet (257, с. 57); 

 відхід від реальності (сон наяву, сновидіння, спогади): …je remontais dans 

mon passé avec le ton de sa voix comme un appel devant les portes des années et puis 

des mois, et puis de mes jours pour demander où j’avais bien pu rencontrer cet être-

là. On peut  se  perdre  en  allant  à  tâtons  parmi  les  formes  révolues   (257, с. 83); 

 Ce n’est pas tout à fait vivant ce qui se passe sur les écrans, il reste dedans 

une grande place trouble, pour les pauvres, pour les rêves et pour les morts.  ll faut 

se dépêcher de s’en gaver de rêves pour traverser la vie qui vous attend dehors, sorti 

du cinéma, durer quelques jours de plus à travers cette atrocité des choses et des 

hommes (257, с. 99);  

se soûler avec n’importe quoi, du vin, du pas cher, de la masturbation, du 

cinéma  (257, с. 103); 

 подорож, втеча  (ескапізм): …le goût de l’aventure et des nouvelles 

imprudences me revint impérieux (257, с. 93). 

 

Слот [МАРГІНАЛ (агенс) діє на ОБ’ЄКТ (пацієнс)]: об’єкт  виражається 

всіма лексемами, що представляють підслоти ОСОБА / ОСОБИ  та наповнюють  

слот СУБ’ЄКТ: 

 на самого себе: прогресивна дія чи деградація:  … je me précipitai rempli 

de crainte et d’émotion vers d’autres aventures (257, с. 94); J’étais aux prises ici 

pour ma part avec un torrent de sensations inconnues (257, с. 97); …plus rien ne 

m’empêchait de sombrer dans une sorte d’irrésistible ennui, dans une manière de 

doucereuse, d’effroyable catastrophe d’âme. Une dégoûtation  (257, с. 100);  

 на суспільство:  “Tout le monde vole!”  (257, с. 85); …à force d’être foutu à la 

porte de partout, tu finiras sûrement par le trouver le truc qui leur fait si peur à eux 

tous, à tous ces salauds-là autant qu’ils sont et qui doit être au bout de la nuit. C’est 

pour ça qu’ils n’y vont pas eux au bout de la nuit!  (257, с. 108); 

 на інших осіб: Je parlerai de ceux [vols] que je commis sur d'autres mendiants  

(257, с.37); Tout de la vache qu’on devient en moins de deux! (257, с. 9).  
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Слот  [МАРГІНАЛ (агенс) діє задля МЕТИ ЧИ РЕЗУЛЬТАТУ]: 

експлікується  в наступних підслотах та вербалізується переважно 

контекстуально (акцентуємо увагу на основних лексемах у контексті):   

 поліпшення рівня життя: On m’avait donc embarqué là-dessus, pour que 

j’essaye de me refaire aux Colonies (257, с. 53); 

Ce qui est pire c’est qu’on se demande comment le lendemain on trouvera 

assez de force pour continuer à faire ce qu’on a fait la veille et depuis déjà tellement 

trop longtemps, où on trouvera la force pour ces démarches imbéciles, ces mille 

projets qui n’aboutissent à rien, ces tentatives pour sortir de l’accablante nécessité 

(257, с. 98); 

 прилаштування: …C’est la guerre… Chacun sa vie… Chacun son rôle… 

Chacun sa mort… (257, с. 42);  Étouffer et souffrir était devenu pour lui comme un 

état second, voler aussi  (257, с. 65); 

 віднаходження орієнтирів життя, проблема вибору:   Deviendrai-je donc de 

plus en plus ignoble, de plus en plus un objet de dégoût jusqu'au point final qui est je 

ne sais quoi encre mais qui doit être commandé par une recherche esthétique autant 

que morale (260, с. 10);  

Or je cherche à les charmer par les actes moraux, par la charité d'abord: je 

donne mieux et plus aux mendiants, je cède aux vieillards ma place, je m'efface 

devant eux, j'aide les aveugles à traverser les rues etc (260, с.11); 

 дестабілізації / стабілізація: …le délire ordinaire du monde s’était accru 

depuis quelques mois, dans de telles proportions, qu’on ne pouvait décidément plus 

appuyer son existence sur rien de stable (257, с. 41);  

La misère poursuit implacablement et minutieusement l’altruisme et les plus 

gentilles initiatives sont impitoyablement châtiées  (257, с. 156); 

 зміна статусу:  

D’ailleurs, il faut bien que cela arrive tôt ou tard, qu’on vous classe   (257, 

с. 37);   C’est   tout   millionnaire  ou tout  charogne!   (257, с. 92);  

  Plus rien à perdre qu’ils se disaient. Déclassés. Quand on tient à se 
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déconsidérer on va au peuple  (257, с. 133); La terre tourne mieux ainsi puisque 

chacun se trouve dessus à sa place méritée  (257, с. 208); 

 задля наближення смерті:  Il existe pour le pauvre en ce monde deux 

grandes manières de crever, soit par l’indifférence absolue de vos semblables en 

temps  de  paix, ou  par  la  passion  homicide  des  mêmes  en  la  guerre venue  

(257, с. 38); 

  Quand ils vous parlaient on évitait leur bouche à cause que le dedans des 

pauvres sent déjà la mort  (257, с. 108); D’après son idée à lui, on était tous les 

humains dans une espèce de salle d’attente d’éternité sur la terre avec des numéros 

(257, с. 186). 

 

Слот [МАРГІНАЛ (агенс)  діє  ТАМ)]  де  й існує, але доцільно, на нашу  

думку, додатково виокремити  певні сфери дії: 

  в економіко-соціальній:  …à l’envers de la guerre, à l’envers de la vie…  

(257, с. 25); Сest une histoire, quand on saura bien la raconter, que c’est comme une 

vraie rente!  (257, с. 151); 

 у культурній сфері:  …je ne pouvais m’empêcher de percevoir plus nettement 

encore d’autres raisons que le paludisme à la dépression physique et morale dont je 

me sentais accablé. Il s’agissait au surplus d’un changement d’habitudes, il fallait 

que j’apprenne une fois encore à reconnaître de nouveaux visages dans un nouveau 

milieu, d’autres façons de parler et de mentir (257, с. 105); 

 С’est cela l’exil, l’étranger, cette inexorable observation de l’existence telle 

qu’elle est vraiment pendant ces quelques heures lucides, exceptionnelles dans la 

trame du temps humain, où les habitudes du pays précédent vous abandonnent, sans 

que les autres, les nouvelles, vous aient encore suffisamment abruti  (257, с. 105); 

 там, де  кризові та надзвичайні умови: à la guerre   (257, с. 19); dans le 

sous-sol (260, с. 9); Nous voguions vers l’Afrique, la vraie, la grande; celle des 

insondables forêts, des miasmes délétères, des solitudes inviolées, vers les grands 

tyrans nègres vautrés aux croisements de fleuves qui n’en finissent plus (257, с. 53); 

…dans un monde où tout s’est rétréci au meurtre (257, с. 17). 
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Схема 3.1. Концептуальна структура міжфреймової  мережі  концептосфери 

маргінальність (предметний та акціональний фрейм)

СТІЛЬКИ 

(кількість) 

ТАК (спосіб буття) 

девіантно 

із застосуванням сили: 

фізичної, психологічної; 

асоціально 

аморально 

психологічно нестійко 

неадекватно, нетипово 

ТАКИЙ (ЯКІСТЬ) 

за психічними  відхиленнями 

за фізичною ознакою 

за моральними характеристиками 

за психологічним станом 

за зовнішнім виглядом 

за рисами характеру 

за моделями поведінки 

СТІЛЬКИ (КІЛЬКІСТЬ) 

багато     один   декілька   мало           

банда        натовп 

 

 

 

 

 

 концептосфера “маргінальність” 

    ДІЄ 

 

ТАМ (ЛОКАТИВ) 

країна                район 

будинок           на межі 

на периферії     в оточенні 

у сфері 

в економ-суспільній 

у культурній, 

де  кризові та надзвичайні 

умови 

 

ТОДІ 

часи 

дні 

місяці 

роки 

початок, 

відрізок / момент, 

кінець 

зараз 

сьогодні 

 

 

з  ПРИЧИНИ 

безробіття 

бідності;            конфлікту: 
внутрішнього: 

психологічного, зниження 

рівня соц. очікувань та потреб 

зовнішнього 

незахищеності 

відсутність програм по 

соціалізації 

суб’єктно-особистісних, 

фізіологічних 

психологічних 

правових 

 

 

за допомогою 
ТАКОГО 

ІНСТРУМЕНТАРІЮ 

атрибутивного 

бунти, мітинги, протести 

психологічного 

відхід від реальності 

подорож, втеча  (ескапізм) 

  

на ДЕХТО: пацієнc 

ОБ’ЄКТ 

на самого себе 

на суспільство 

на інших осіб 

задля МЕТИ / 

РЕЗУЛЬТАТУ 

покращання рівня життя 

прилаштування 

віднаходження орієнтирів 

життя 

дестабілізація /стабілізація 

зміна статусу 

задля наближення смерті 

 

 

ТАК (СПОСІБ ДІЇ) 

ізольовано 

відірвано від середовища 

невкорінено 

віддалено від центру 

фізично обмежено 

духовно обмежено 

бідно 

За межею бідності 

незахищено 

нетипово 

у  стані  вибору 

 

Є / ІСНУЄ 

 

ДЕХТО:(агенc) маргінал 

Іммігрант 

за прізвиськами 

декласовані  елементи 

за майновим станом 

за профес. належністю 

за статевою орієнтацією 

за рисами характеру, зовнішності, 

станом здоров’я 
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Слот  [СУБ’ЄКТ МАРГІНАЛЬНОСТІ   існує / діє   ТОДІ]   передбачає час 

перебування чи існування  ТАМ  чи  в певних умовах:  le matin  (257, с. 3);  dans 

deux mois (257, с. 3); un quart d'heure (257, с. 3);  maintenant  (257, с. 4);  le soir  

(257, с. 12); demain (257, с. 17); heure  (257, с. 17); pendant la guerre  (257, с. 20);  

jour et nuit  (257, с. 53);  Il y a un moment de la misère où l’esprit n’est plus déjà 

tout le temps avec le corps. Il s’y trouve vraiment trop mal  (257, с. 108). 

Отже, головним конституентом  акціонального фрейму  концептосфери 

маргінальність є подія чи дія (маргінальна), що відбувається з її суб’єктом 

(маргіналом) та представлена слотами “причина”, “мета”, “об’єкт дії”, 

“інструмент”, “спосіб”.  Час дії та місце дії корелюються із часом та місцем 

існування суб’єкта  (із певними доповненнями). Аналіз мовної репрезентації   

пропозицій  зазначених слотів указує на те, що виділені  конструкти  (такі як 

маргінальне середовище, поведінка, стан тощо), об’єктивуючись у текстах, 

репрезентують не тільки лінгвістичну, а й екстралінгвістичну інформацію, 

продуктивна структурація  та опис якої  (за рахунок фреймового моделювання) 

дає ключ  “до розкриття механізмів концептуалізації вербалізованих понять та 

явищ навколишньої дійсності”  [89], зокрема маргінальності як феномену        

ХХ століття.  Разом  із   предметним    акціональний     фрейм   є  базисним. 

Вони  є основними у структуруванні досліджуваної нами концептосфери 

маргінальність  та утворюють міжфреймову мережу (Схема 3.1). 

 

3.3.1.3. Вербалізація пропозицій посесивного фрейму домену 

маргінальна людина 

 

 Посесивний фрейм концепту маргінальність демонструє зв'язок 

СУБ’ЄКТА маргінальності (МАРГІНАЛА) з чимось, чим він володіє та 

есплікується    у    трьох    слотах:    ЩОСЬ-власник      має     ЩОСЬ-власність;  

ЩОСЬ-ціле має ЩОСЬ-частину”;   ЩОСЬ-контейнер має ЩОСЬ-вміст.  

Слот [МАРГІНАЛ (агенс) власник   має ЩОСЬ-власність]: матеріальну, 

духовну, інтелектуальну, представлений наступними позиціями (для маргінала 
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властиво володіти  незначною власністю або зовсім її не мати): 

 має / не має:  родовід: ...racontant tout ce qu’elle avait perdu elle, vieille 

Henrouille, en fait de parents sur la route, avant de parvenir à son âge, des nièces à 

la douzaine, des oncles par-ci, par-là, un père bien loin là-bas, au milieu de l’autre 

siècle et des tantes encore, et puis ses propres filles disparues celles-là un peu partout 

(257, с. 144); 

 має / не має: помешкання:  Un monstre à loger abruti de crasseuses combines 

(257, с. 175); 

 має / не має: матеріальні блага: Un seul d’entre nous six possédait un 

rudiment de bien, qui tenait tout entier, il faut le dire, dans une petite boîte en zinc de 

biscuits Pernot  (249, с. 40); À force de faire des économies sur tout, à cause de tout, 

toutes les envies vous sont passées  (257, с. 119). 

Але ці пропозиції мають негативну оцінку та якість, що вказує на 

власника як маргінала.  У той же час він добровільно або примусово 

відмовляється або позбавляється  власності  в результаті повної або часткової 

ізоляції  / обмеженості  від соціуму, при цьому  втрачає:    

 суспільні зв’язки:  À vingt ans je n’avais déjà plus que du passé… (257, 

с. 45); Autant pas se faire d’illusions, les gens n’ont rien à se dire, ils ne se parlent 

que de leurs peines à eux chacun, c’est entendu  (257, с. 143); Personne ne vient 

nous aider … (257, с. 187); 

 доступ до суспільних та матеріальних  благ:  …l’indifférence bien prouvée 

du monde entier à son égard, le forçait à son tour à considérer en qualité de sergent 

rengagé le monde entier, hors Topo, comme une espèce de Lune  (257, с. 74). 

Оскільки маргінал є тією особою, яка скоріше чогось не має, ніж має, 

слот  [МАРГІНАЛ (агенс) ціле   має ЩОСЬ - частину] перетворюється  в 

наступний:  

СЛОТ [МАРГІНАЛ (агенс) ціле не має ЩОСЬ - частину] представлений  

пропозиціями, вербалізована інформація  в яких  маркується виділеними 

лексичними репрезентаціями: 
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 фізичні вади, соматичні захворювання: On l’avait débarrassée de ses 

ovaires… (257, с. 33);  Presque tous les soirs il se battait, sauvage, admirable, sa 

main unique vite armée d'un cran d'arrêt ouvert brusquement dans sa poche… (260, 

с. 62); …ces sous-hommes, dans ses factories forestières  (257, с. 72);  

 Il en restera bien du malheur assez pour te faire fondre les yeux et la tête aussi 

et le reste encore si tu ne fais pas attention! (257, с. 134);  On n’a rien à faire avec 

son cœur, on le donne volontiers (257, с. 146);  

 Il courait son cœur, on pouvait le dire, derrière ses côtes, enfermé, il courait 

après la vie, par saccades, mais il avait beau bondir, il ne la rattraperait pas la vie. 

C’était cuit. Bientôt à force de trébucher, il chuterait dans la pourriture son cœur, 

tout juteux, en rouge et bavant telle une vieille grenade écrasée  (257, с. 183); 

 стійкого, спокійного психофізіологічного стану:  Moi j’étais parti dans une 

direction d’inquiétude  (257, с. 113);  Il y a un moment de la misère où l’esprit n’est 

plus déjà tout le temps avec le corps. Il s’y trouve vraiment trop mal  (257, с. 110); 

 інтелекту:  C’est de chimpanzés dont nous avons besoin… Un conseil encore. 

Ne nous parlez plus jamais de votre intelligence! On pensera pour vous mon ami! 

Tenez-vous-le pour dit  (257, с. 110);  

On cède au bruit comme on cède à la guerre. On se laisse aller aux machines 

avec les trois idées qui restent à vaciller tout en haut derrière le front de la tête  

(257, с. 111);  

 моральних принципів:   On vole un œuf… Et puis un bœuf, et puis on finit par 

assassiner sa mère. Ces choses-là, on a tous mis bien du mal à s’en débarrasser  

(257, с. 86). 

 Як бачимо, МАРГІНАЛ як ціле  виступає як фізична істота, що має вади 

зовнішнього вигляду, фізичного, психологічного, інтелектуального станів, та 

відсутність або інакшість моральних принципів. 

 

 Слот [МАРГІНАЛ (агенс)- контейнер  має ЩОСЬ - вміст]  представлений 

вмістилищем  фізичного та психічного здоров’я, але оскільки  маргінал як 

контейнер представляє   нестабільну систему, то і  психофізіологічний стан має 



128 
 

нестабільний, з певними порушеннями, який репрезентований у  наступних 

пропозиціях:      

 “Тіло  –  система”:   Tout ça, bien imbibé de picons et cancans, du matin au 

soir. On en rotait, sommeillait et vociférait tour à tour et semblait-il sans jamais 

regretter rien de l’Europe (257, с. 53); Tenancier d’un comptoir au centre du quartier 

des Européens, moisi de fatigue, croulant, huileux  (257, с. 65);   

Je n’aurais point cru qu’il existât au monde une carcasse humaine capable de 

cette tension maxima de convoitise (257, с. 6 9); Un homme, moi je vous le dis, c’est 

tout comme [porte-monnaie], en plus gros et mobile, et vorace, et puis dedans, un 

rêve  (257, с. 95); 

 “тіло  –  вмістилище життя” (тіло маргінала відображає спосіб його 

життя): Les moustiques s’étaient déjà chargés de les sucer et de leur distiller à 

pleines veines ces poisons qui ne s’en vont plus… Le tréponème à l’heure qu’il était 

leur limaillait déjà les artères… L’alcool leur bouffait les foies… Le soleil leur 

fendillait les rognons… Les morpions leur collaient aux poils et l’eczéma à la peau 

du ventre… La lumière grésillante finirait bien par leur roustiller la rétine!… Dans 

pas longtemps que leur resterait-il? Un bout du cerveau… (257, с. 55);  On n’a plus 

beaucoup de musique en soi pour faire danser la vie, voilà… (257, с. 98); 

 “тіло (очі) – вмістилище емоцій та почуттів, споминів”: …on ne peut même 

plus la dissimuler sa peine, sa faillite… (257, с. 143); …dans ses yeux je croyais lire 

une volonté de meurtre qui s'exercerait contre moi (260, с. 26); Les hommes y 

tiennent à leurs sales souvenirs, à tous leurs malheurs et on ne peut pas les en faire 

sorti. Ça leur occupe l’âme  (257, с. 145);  Ils ne pouvaient pas m’aider à 

comprendre  (257, с. 171); 

 “голова –  вмістилище  розуму”:  Un cerveau, c’est tyran comme y a pas  

(257, с. 119); C’était la pagaïe dans mon esprit, tout comme dans la vie  (257, 

с. 133); Les miennes d’idées elles vadrouillaient plutôt dans ma tête avec plein 

d’espace entre, c’était comme des petites bougies pas fières et clignoteuses à trembler 

toute la vie au milieu d’un abominable univers bien horrible… (257, с. 243). Вихід 

за межі тіла порушує стабільну роботу чи стан тіла як вмістилища. 
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Отже, посесивний фрейм характеризує маргінала як нестабільну, 

невпевнену в собі особистість, що знаходиться у стані внутрішньої 

роздвоєності, кризи, що є невкоріненою, яка більше не має (будь-чого)  ніж має. 

 

3.3.1.4. Вербальне наповнення слотів таксономічного фрейму домену 

маргінальна людина  

      

Таксономічний фрейм досліджуваного  домену у французьких романах  

представлений ролями, які відіграє маргінал у суспільстві:   

 пацифіст: Сes hommes qui ne veulent ni découdre, ni assassiner personne, les 

Pacifiques puants… (257, с. 32); 

 клієнт: Parmi ses clientes et protégées, nombre de petites artistes lui arrivaient 

Мюзин… (257, с. 35); Musyne se trouvait de plus en plus souvent accaparée; par les 

clients sud-américains (257, с. 36); 

 ізгой:  Sa place était aussi inférieure que possible dans la hiérarchie coloniale 

(257, с. 64); …il me l’apprit, par espèces d’affections, comme pour les cravates ou 

les maladies, les délires d’abord d’un côté et puis les masochistes et les vicieux d’un 

autre, les flagellants par ici  (258, с. 177). 

 раб:  Après une journée entière de liberté alcoolique, voici les esclaves qui 

tressaillent un peu, on a du mal à les faire se tenir (257, с. 147); L’esclave doit être 

coûte que coûte un peu et même beaucoup méprisable. Un ensemble de petites tares 

chroniques morales et physiques justifie le sort qui l’accable  (257, с. 208); 

 слуга:  Le Directeur se levant alors, agacé, d’une détente, le reçut le boy, 

d’une formidable paire de gifles et de deux coups de pied dans le bas ventre et qui 

sonnèrent (257, с. 62);  

C’est pourtant qu’un patron qu’ils vont chercher dans Paris, celui qui vous 

sauve de crever de faim… (257, с. 118); Il faisait partie alors d’une société secrète 

très redoutable pour l’émancipation des Noirs… (257, с. 107); L’être dont on se sert 

doit être bas, plat, voué aux déchéances (257, с. 209); 
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 актор: Les êtres vont d’une comédie vers une autre. Entre-temps la pièce n’est 

pas montée, ils n’en discernent pas encore les contours, leur rôle propice, alors ils 

restent là, les bras ballants, devant l’événement, les instincts repliés comme un 

parapluie, branlochants d’incohérence, réduits à eux-mêmes, c’est-à-dire à rien (257, 

с. 128); 

 бунтар: ...nous nous fussions, me semblait-il, entretués de peur que l'un de 

nous ne s'opposât à la décision terrible de l'autre (260, с. 26);  

J'ai bien peur que ce soit une avidité peut être, mais qui se camouflait sous la 

colère, la revendication la plus juste (260, с. 48).  

Отже,  таксономічний фрейм  репрезентує ролі, які  “виконує” маргінал   у 

соціумі, аналіз яких вказує на найнижчий рівень існування такої людини  в 

суспільстві, без прав та стимулів. І навіть якщо ці ролі є гідними (наприклад,  

пацифіст), епітети, що їх супроводжують (смердючий),  сприяють   приниженню 

такої людини, її ролі та вказують на її статус. Задля виживання маргіналам 

доводиться грати ролі, бути акторами, пристосовуватися, плисти за течією, 

вичікувати або  агресивно реагувати. Всі ці ролі формують нестабільний стан 

маргінала, стан остраху, напруженості, невизначеності, перехідності, 

вичікування тощо  та є предметом розгляду авторами французьких романів, на 

що вказують слова, словосполучення, речення, фрагменти – ідентифікатори 

маргінальності  в наведених прикладах. 

 

3.3.1.5. Вербалізація пропозицій компаративного фрейму домену 

маргінальна людина  

 

Компаративний фрейм    передбачає порівняння  маргінала як референта  

з іншими об’єктами дійсності,   ґрунтується  на метафоричному перенесенні та  

формує  зв’язки тотожності (метаморфоза),  схожості (аналогія) та подібності 

(метафора), що відповідно експліковані у трьох слотах: 

Слот [МАРГІНАЛ-референт  є  (ніби)  ЩОСЬ-корелят], де порівняння 

відбувається на основі тотожності:  Je ne connaissais que des pauvres, c’est-à-dire 
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des gens dont la mort n’intéresse personne (257, с. 21); 

  

Слот [МАРГІНАЛ-референт  є  ніби  ЩОСЬ-корелят], де корелят та 

референт порівнюються на основі схожості та належності до понятійних класів 

та є суміжними  у спільній понятійній зоні: Que les hommes étaient tous infects… 

(257, с. 184) (Людина ‒ підла тварюка). 

 

 Слот [МАРГІНАЛ-референт  є  нібито ЩОСЬ-корелят], референт  на 

основі подібності отримує визначення за допомогою метафори, де корелятами 

виступають представники фауни (тварини, птахи, комахи):  Soldats gratuits, 

héros pour tout le monde et singes parlants  (257, с. 2); On était faits, comme des rats 

(257, с. 3); On s’aidait des odeurs pour retrouver la ferme de l’escouade, redevenus 

chiens dans la nuit de guerre des villages abandonnés (257, с. 15); …ces êtres tantôt 

poules effrayées, tantôt moutons fats et consentants  (257, с. 40); 

  Dans ce même bastion séjournèrent par la suite avec nous des vieillards de 

l’Assistance publique. On avait construit pour eux, d’urgence, de nouveaux bâtiments 

garnis de kilomètres de vitrages, on les gardait là-dedans jusqu’à la fin des hostilités, 

comme des insectes (257, с. 40); 

 Ainsi, les rares énergies qui échappaient au paludisme, à la soif, au soleil, se 

consumaient en haines si mordantes, si insistantes, que beaucoup de colons 

finissaient par en crever sur place, empoisonnés d’eux-mêmes, comme des scorpions 

(257, с. 60); C’est une bête elle,… (257, с. 121). 

У французьких романах  компаративний фрейм більшою мірою 

представлений слотом подібності, вираженим метафорично, де маргінальна 

людина порівнюється з такими тваринами, комахами, птахами, що принижують 

її людське єство, або за рахунок епітетів, з емоціонально-експресивно-оцінною 

конотацією (переляканий; смердючий; балакучий), маргінал отримує  негативні, 

відразливі або нетипові характеристики. 

Концептуальна міжфреймова мережа домену маргінальна людина  

(посесивний, таксономічний та компаративний  фрейм) показана на схемі 3.2. 
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Схема 3.2.  Концептуальна міжфреймова мережа   концептосфери 

маргінальність     (посесивний, таксономічний та компаративний  фрейм)
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 концептосфера “маргінальність” 
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 Отже, 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, середовище / умови існування), 

маргінальна дія (діяльність, поведінка), маргінальний статус,                 

маргінальне мислення, маргінал. 

 

3.3.2.   Вербалізація     домену   середовище  

 

Маргінальне середовище  та маргінал пов’язані посесивним (маргінал є  

власником помешкання), акціональним (маргінал діє / існує ТАМ), 

таксономічним (маргінал грає роль хазяїна помешкання) зв’язками,   тому,  

взявши до уваги об’єктоцентричну модель фрейму, запропоновану 

М. Ю. Волошком [43], можемо схематично відобразити концептуальну 

структуру міжфреймової мережі домену середовище  (Схема 3.3), що входить до 

складу концептосфери маргінальність. 

У  цій схемі задіяні декілька слотів базисних фреймів (за                         

С. Жаботинською) та за основу взято структуру фрейму М. Волошка, оскільки 

об’єкт (домен  середовище) розгорнуто в нашому випадку  в декількох слотах 

наступних фреймів та є центральним фігурантом: 

 

Предметний фрейм:  

 

Слот [ДЕЩО-об’єкт є СТІЛЬКИ]:  …plusieurs maisons… (260, с. 38); 

…entre deux maisons… (260, с. 57). 

 Слот [ДЕЩО-об’єкт є ТАКЕ]:  Et que son logement est devenu une vraie 

infection! (260, с. 124); …quartiers français… (259, с. 2). 

  Слот [ДЕЩО-обєкт існує ТАМ]:     

 J’étais le médecin du coin, à l’endroit où l’autobus s’arrête (257, с. 117). 
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Посесивний фрейм: 

 

Слот  [ДЕЩО (об’єкт)-контейнер має ДЕЩО-вміст]: Cette bâtisse était 

exactement vide, sauf quelques ustensiles de cuisine et mon espèce de lit… (257, 

с. 63);   Il y avait beaucoup d’autres Juifs, Arabes et Noirs à Belleville (259, с. 1). 

Слот  [ДЕХТО-власник має ДЕЩО (об’єкт)-власність]: Tenancier d’un 

comptoir au centre du quartier des Européens… (257, с. 65);   

Les maisons vous possèdent, toutes pisseuses qu’elles sont, plates façades, leur 

cœur est au propriétaire (257, с. 117);  

Il avait de son vivant les meilleurs vingt-cinq mètres de trottoir à Pigalle… 

(259, с. 12). 

Слот [ДЕЩО (об’єкт)-ціле має ДЕЩО-частину]:   De dispositifs savants il a 

bardé sa maison: dans une plaque de tole sur la barre d'appui des fenêtres passe un 

courant à haute tension, un système de sonnerie est installé, des serrures compliquent 

ses portes (260, с. 127). 

 

Акціональний фрейм 

 

Слот [ДЕХТО-агенс діє ТАМ (ДЕЩО-об’єкт)]:  … je suis chez moi… (259, 

с. 12);  ...nous étions à proximité de la capitale… (257, с. 224). 

Слот [ДЕХТО-агенс діє ТАМ (ДЕЩО-об’єкт) ТОДІ]:  A la maison, elle s’est 

bourrée de tranquillisants et elle a passé la soirée à regarder droit devant elle (259, 

с. 116); …ils ont fait souffrir encore dix ans à l’hôpital…  (259, с. 56);  

Quand j'arrivai - après en avoir connu dix autres [prisons] où je ne passais 

que quelques nuits... (260, с. 57). 

Слот [ДЕХТО-агенс діє ТАМ (ДЕЩО-об’єкт) ТАК]:   Quand les Allemands 

occupèrent la France, où il était revenu, il était naturel qu'il entrât dans la Gestapo 

(260, с. 77). 

Слот [ДЕХТО-агенс  впливає  / діє на   (ДЕЩО-обєкт є ТАКЕ) ТАМ]:    

Il y avait un balai dans un coin et elle a commencé à balayer la cave (259, с. 10). 
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Схема 3.3. Міжфреймова мережа концептуальної структури домену середовище
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Таксономічний фрейм: 

 

Слот [ДЕХТО (агент) має роль ТАМ (ДЕЩО-об’єкт)]: Nous nous 

disputâmes devant le patron, qui voulut nous mettre à la porte de l'hôtel (260, с. 12); 

Le Directeur de l’hôtel Laugh Calvin avisait le voyageur que son amitié lui était 

acquise (257, с. 97). 

 

Компаративний фрейм: 

 

Слот  [ДЕЩО-референт (об’єкт) є ніби-то ДЕЩО-корелят]:   C’était le 

quartier précieux, qu’on m’a expliqué plus tard, le quartier pour l’or: Manhattan. On 

n’y entre qu’à pied, comme à l’église. C’est le beau cœur en Banque du monde 

d’aujourd’hui (257, с. 94);   

Figurez-vous qu’elle était debout leur ville, absolument droite. New York c’est 

une ville debout. Mais chez nous, n’est-ce pas, elles sont couchées les villes, au bord  

de la mer ou sur les fleuves... elles s’allongent sur le paysage, elles attendent le 

voyageur, tandis que celle-là l’Américaine, elle ne se pâmait pas, non, elle se tenait 

bien raide, là, pas baisante du tout, raide à faire peur (257, с. 90);   

Entre deux grosses roches il s’était établi une sorte de cagna, à l’abri  (257, 

с. 80);  Je me prome nais autour de ces pavillons hospitaliers et prometteurs, 

dolents... Un genre  “Paradis Terrestre” (257, с. 69).  

 За  рахунок   інтеграції  зазначених слотів базисних фреймів можемо 

утворити міжфремову мережу концептуальної структури домену  середовище 

(Схема 3.3). 

Отже, аналіз досліджуваних слотів базисних фреймів підтверджує 

висунуту нами гіпотезу щодо ключової ролі маргінальності у структурації ХТ,  

у формуванні художнього простору, зокрема простору маргінальності,   образу 

маргінала, у гіпербалізованому способі зображення дійсності ХХ століття. 

Побудова  міжфреймової мережі концептосфери маргінальність уможливила 

схематизацію інформації та чітку  репрезентацію когнітивного змісту та  



135 
 

концептуального його наповнення. Фрейм об’єднує  характеристики та ознаки 

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

відношень частини-цілого, при цьому  має нелінійно організовану структуру та 

вказує на складний  характер  зв’язків у процесі формування образу 

маргінальності та забезпечує його інтерпретацію, марковану інтенціями автора.  

                        

Висновки до третього РОЗДІЛУ 

  

Послуговуючись  нашими  дослідженнями маргінальності у французьких 

романах, можемо стверджувати, що базисними  в реконструкції   концептосфери 

маргінальність (сукупність концептів у індивідуальній та колективній 

свідомості) 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 

мегакоцептів, які  у свою чергу створені мережею концептів (ми не 

виокремлюємо мезоконцепти, катаконцепти тощо). Кількісно 

найпоширенішими є парцели маргінал як фізична особа та 

соціальна / асоціальна.  

Наприклад, у парцелі маргінал – фізична істота  можемо виокремити 

мегаконцепти: зовнішні характеристики; психофізіологічний стан; 

інтелектуальні характеристики; поведінкові характеристики; риси характеру. 

Парцела маргінал – соціальна / асоціальна істота  складається із 

мегаконцептів: спільнота; соціальні / асоціальні відносини;  ролі; матеріальний 

стан; середовище існування. Парцелу маргінал – культурна / полікультурна 

людина представлено мегаконцептами: освіченість; невкоріненість; криза 

ідентичності. Парцелу маргінал – моральна / аморальна людина представлено 

наступними мегаконцептами: релігія; традиції; поводження; вчинки. 

У домені  середовище виокремлюємо  наступні парцели: місце існування / 

дії  та середовище існування / дії. До складу парцели місце існування / дії 
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входять наступні мегаконцепти: помешкання; ознаки помешкання; назва 

помешкання; стан комфорту помешкання; вигляд помешкання; місце 

знаходження помешкання; оточення. Парцела середовище існування / дії 

включає наступні мегаконцепти: атмосфера існування / дії;  реальність; 

віртуальність; соціально-економічна сфера; культурна сфера; кризове  та 

анормальне середовище. 

 Фреймове моделювання як засіб  репрезентації  певної інформації 

дозволяє “пов’язати когнітивний та мовний рівні” [152], поєднуючи слоти 

фрейму з їхнім вербальним наповненням. Базисні  фрейми ‒ предметний,  

акціональний,  посесивний, таксономічний, компаративний  ‒ складають основу 

структури досліджуваної концептосфери та уможливлюють побудову 

міжфреймових концептуальних мереж  з різною  кількістю слотів, підслотів та 

їхніх мовних репрезентантів.  

Вербалізація   концептів, що   заповнюють слоти,   відбувається за 

рахунок лексико-стилістичних мовних   засобів   на   рівні  слів, 

словосполучень-ідентифікаторів маргінальності та контекстів. 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 нами вище 

зазначені схеми міжфреймової мережі концептосфери маргінальність є 

універсальними та  можуть бути використані у процесі аналізу різних аспектів 

прояву маргінальності у ХТ. Представлені фреймові моделі утворюють єдину 

інформаційну конфігурацію, де в термінах фреймової семантики 

реконструюється простір маргінальності  та його семантичні конструкти: 

маргінальний стан, маргінальне середовище (місце існування, 

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

(діяльність,  поведінка), маргінальний статус тощо. 
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Фреймове моделювання є продуктивним у розкритті особливостей 

художньої реалізації складного феномену маргінальності  у французьких 

романах XX століття. 

Основні    положення   цього   розділу викладено  в публікаціях автора 

[27], [34]. 
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РОЗДІЛ 4. СЕМАНТИЧНА ІЗОТОПІЯ МАРГІНАЛЬНОСТІ 

 

 Правила побудови цілісного тексту та його  категорії перебувають у 

центрі наукового інтересу  дослідників у ХХ столітті. Текстові категорії: 

зв’язність та цілісність (когезія, когерентність, ізотопія, рекурентність) є 

ключовими у впорядкуванні структурно-синтаксичної організації ХТ. СІМ як 

особлива семантична структура є одним із способів  формування  смислової 

єдності тексту як семантично впорядкованої системи  у процесі  утворення та 

інтерпретації. 

 А. А. Леонтьєв уважає цілісність фундаментальною властивістю ХТ, що 

на відміну від зв’язності властива тексту загалом [94]. І. Гальперін назвав 

інтеграцією поєднання частин у єдине ціле (категорія психологічного плану, 

регулюється   в  парадигматичному  аспекті, забезпечує вертикальний зв'язок) 

корелюється із когезією (категорія логічного плану, регулюється  в  

синтагматичному аспекті, лінійна) [47, с. 512].      

 За А. Греймасом, основою ізотопії тексту є семний повтор, оскільки  

семантична структура ХТ утворюється змістовими зв’язками між окремими 

лексемами. При цьому виявлення семантичної  еквівалентності може базуватися 

на  тотожності, синонімії, антонімії, гіпо-гіперонімії [52, с. 109].         

 К. Штайн корелює ізотопію та симетрію. Він пов’язує формування 

цілісності тексту  з повторюваністю тотожних або контрастних за зміcтом  

семантичних блоків, що характеризуються варіативністю значень. При цьому 

він виділяє часову та просторову ізотопію, які разом із культурним кодом  

забезпечують глобальну та глибинну ізотопію ХТ [179].      

 Ф. Растьє звертає увагу на те, що, залежно від засобів  вираження,   

розрізняють семантичну,  хронотопну, синтаксичну, стилістичну ізотопії тощо. 

За Растьє, за типом семантичної ознаки, що бере участь у побудові ізотопії, 

можуть бути виділені видові та родові ізотопії. За ступенем протяжності він 

розрізняв локальні та глобальні ізотопії [129].        
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 Е. Агрікола назвав топіком мінімальну пару семантичних одиниць, що 

здатні замінювати одна одну.  Декілька таких топіків можуть утворювати 

ланцюги, які в свою чергу складаються  в пучки та утворюють ізотопію  ХТ  

загалом, тобто структурують, будують зміст [45].     

Т. В. Матвєєва акцентує увагу на “лінійних тематичних ланцюгах” тексту, 

що формують каркас ХТ, які вона назвала “інформаціями”, виділивши наступні 

їхні типи: основні, типові, додаткові, деталізувальні [110].   Ж. М. Клінкенберг 

називає домінантну ізотопію базовою, А. Граймс – основною, Т. ван Дейк – 

центральною. За ієрархічними відношеннями між ізотопіями перевага на боці 

конотативних та фігуративних ізотопій, оскільки саме вони формують 

глибинний смисл ХТ. 

 Слід зазначити, що ізотопія також окреслює прагматичні аспекти 

текстової структури, забезпечуючи єдність за рахунок уживання конотативно 

забарвленої лексики, тропів та фігур. Ізотопія не є випадковим явищем, а 

корелюється із інтенціями  та забезпечує релевантну семантичну рекуренцію, 

яка повинна враховуватися у процесі  розуміння та інтерпретації тексту, адже 

саме формат тлумачення включає ідентифікацію семем та побудову  ізотопії.     

У цьому аспекті ізотопія є антиципацією смислу (за Г.-Г. Гадамером).  

 Отже, можемо стверджувати, що ізотопія  є семантичною  категорією, що 

реалізується  через  лексичні   одиниці   різних рівнів,  забезпечуючи 

структурно-змістову організацію тексту,  формує певні смисли з метою впливу 

на читача. 

 

4.1. Семантична ізотопія мовного портрета маргінального персонажа 

 

З огляду на те, що  в концептосфері маргінальність виокремлено 

(попередні розділи) домени маргінал та середовище, проаналізуємо як  

цілісність образу маргінала забезпечує  портретна ізотопія, яка включає усю 

сукупність  розпорошених у ХТ описів та характеристик персонажів-маргіналів, 

що є органічною частиною структури тексту та може бути  створена за 



140 
 

допомогою найрізноманітніших мовних засобів. Розпорошені  в  різних 

фрагментах тексту, часто досить віддалених один від одного,  описи 

зовнішності (обличчя, фігури, одягу),  мовлення (тембру голосу, манери 

говоріння), рис характеру, динаміки думок, почуттів, учинків, переживань та 

станів персонажа утворюють своєрідну сітку (ізотопічна сітка), що є основою 

побудови цілісного образу (узагальнено логіко-семантичне представлення 

маргінальності та розроблена нами когнітивна структура міжфреймової мережі 

маргінала та середовища також  є основою ізотопічної мережі маргінальності, 

складовою якої є портретний образ маргінала).  

Нами встановлено, що  СІ маргінального портрета у творах французьких 

письменників може бути як динамічною, що відбиває зміни у зовнішності та 

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

(пан Н’Да Амеде  в Ромена Гарі) та   створюватись навіть окремими деталями 

зовнішності, що повторюються у ХТ.   

Автори часто вдаються до концентрованих портретів, які розміщуються  в 

певній частині ХТ,  дають вичерпну характеристику маргінального персонажа 

та забезпечують  зв’язність фрагмента тексту (наприклад,  портрет   пана Н’Да 

Амеде у Ромена Гарі, де  в одному фрагменті реалізується декілька топікальних 

ліній СІМ (одяг, прикраси, вчинки, дії), що є частиною портретної ізотопії) 

(фрагменти контекстів див. ДОДАТОК А):  

Епітет   rose (costume en soie rose,…  chapeau rose avec la chemise rose,… 

la cravate… rose,… la cravate… rose, …les ongles… roses) (259, с. 12) є 

наскрізним,  об’єднувальним у портреті Н’Да Амеде та забезпечує семантичну 

зв’язність фрагмента  (на основі родо-видових відносин реалізується 

семантична ізотопія одяг-колір). Топікальна лінія прикраси формується на 

основі принципу тотожності: diamants;  bagues diamantaires; diamant dans la 

cravatе (259, с. 12).  

Семантична ізотопія статусу маргінального персонажа   в суспільстві 

утворюється за рахунок тотожних або синонімічних та антонімічних смислових 

компонентів:  …était en réalité analphabète…; …il était devenu quelqu’un trop 
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tôt…; …“Je me suis fait moi-même”…avec son costume et ses bagues diamantaires 

aux doigts…; …il était le roi…, при цьому все чим він володів – це… les meilleurs 

vingt-cinq mètres de trottoir à Pigalle (259, с. 12-13). 

Дані топікальні лінії мовного портрета формують глибинну ізотопію  

всього  ХТ, що виражена   наступним чином …les Noirs ont beaucoup souffert, що 

уможливлює розуміння саме такого зовнішнього вигляду, умов життя та його 

фіналу:  …il a été tué dans la Seine…, …on lui a coupé les doigts pour avoir les 

bagues (259, с. 12-13).  

 У процесі формування ізотопії  мовного портрета даного маргінального 

персонажа автор використовує експресивно забарвлену лексику, фразеологізми,  

метафори тощо, забезпечуючи зв’язність фрагмента на  прагматичному рівні.   

Розпорошений портрет маргінального персонажа характеризується тим, 

що формується ізотопічна сітка портретних описів або портретних деталей 

(опис сексуальності маргінальних персонажів у Ж. Жене [260], наприклад, 

повторюється в різних частинах усього твору та забезпечує, попри 

фрагментарність композиції, його структурну єдність та вертикальний 

контекст). Адже СІМ у Ж. Жене – це ще й система безперервного відбиття 

семантичних блоків, кожен з  яких   формується на основі спільної макросеми  

маргінальна людина, до складу якої входить сукупність описів сексуальності 

персонажів  (застосовує  прийоми   еротичної  конотації,  лихослів'я,    

анатомо-фізіологічну термінологію) та сексуальних авантюр як характеристик 

поводження героїв ХТ (наприклад лексема queue зустрічається  в тексті 19 разів, 

у той же час лексема honte – 69 разів, лексичний ряд: sexe – sexuel – pédé, 

homosexuel – 10 разів, лексеми amour, amant – 99 разів, passion,  passionné   – 28 

разів), при цьому змінюються персонажі, але повторюються описи їхньої 

сексуальності та акценти  в ланці святість-гріховність:  

Tant de pouillerie scintillait de la jeunesse de beaucoup d'entre nous, et de cet 

éclat plus mystérieux de quelques-uns qui étincelaient vraiment ces gosses dont le 

corps le regard et les gestes sont chargés d'un magnétisme  qui fait de nous leur 

objet... Tous son éclat, sa puissance avaient leur source entre ses jambes. Sa verge, et 
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ce qui la complète, tout l'appareil était si beau ...Il élaborait dans la nuit... cette 

luminosité dont resplendira son porteur (260, с. 11). 

У наведеному фрагменті надмірність семантичної ознаки: éclat – 

luminosité – étinceler – scintiller  утворюють інгерентну ізотопію за інгерентною 

ознакою: світло  та аферентну ізотопію за аферентною ознакою – освячення, 

звеличення сексуальності та  тілесності,  порушуючи всі уявлення суспільства 

про нормативність, пристойність, тематичну табуйованість  тощо. 

У залежності від контексту  лексеми amour – sexe – passion  можуть 

утворювати або синонімічний ряд  (актуалізуючи духовну  складову, поєднуючи 

духовне та тілесне),  або  контекстуальні   антоніми,   розділяючи   духовне       

та   тілесне,   високе   та   низьке. При    цьому    лексеми  з   поетичними 

емоційно-експресивними конотаціями переплітаються з еротичною мовою, 

таким чином автор уникає словесного мінімалізму та ефекту вульгаризму. 

У наведеному прикладі ізотопія  корелює з поняттям топіків (табуйованих 

тем), що групуються  в топікальні (тематичні) ланцюжки і далі – у топікальні 

розгалуження, утворюючи ізотопію тексту (тематика фізіологічних відправлень,  

гомосексуалізму, тілесності тощо). 

Наявна у  романі  Ж. Жене [260] (Л.-Ф. Селіна [257], Блез Сандрара [258]) 

і хронотопна ізотопія, де домінує образ дороги, що  корелює з біографічним 

часом твору, утворюючи топікальні ланцюжки (життєвий шлях маргінальних 

персонажів, шлях пізнання, подорож у нетрі пам’яті). Дорога ця  в персонажів  

роману Ж. Жене, наприклад, проходить через les pénitenciers, les prisons, ...les 

bouges, les bars, les routes… (260, с. 67), описуючи і об’єднуючи усі 

сюжетотвірні лінії та мотиви твору. Наприклад, лексема bagne, 

bagnard повторюється  в тексті 42 рази, а prison – 63, bouges – 4 рази  в різних 

варіантах описів як стану середовища  існування, так і стану та вражень героїв 

ХТ,  що там перебували. 

Ізотопічна сітка портретних описів та деталей може бути утворена за 

рахунок повтору певних незмінних ознак (однорукий у романі Ж. Жене), тоді це 

статичний портрет,  або фіксувати певні портретні зміни (як із зовнішніми 

https://slovari.yandex.ru/bagnard/fr-ru


143 
 

проявами, так і внутрішніми, психологічними зрушеннями) з різних причин 

(хвороба – як от у мадам Рози (Гарі) чи старіння у мадам Прокіс (Селін) тощо). 

Одним із різновидів розпорошеного портрета є ситуативний  портрет, що 

може акумулювати різні аспекти та топікальні лінії залежно від ситуації та 

місця перебування персонажа. Наприклад, лексеми на позначення дрантя 

(haillons, loques) повторюються 12 разів у романі Жене:   infante en loques (260, 

с. 37);  voyages à travers l'Europe poursuivis dans les haillons (260, с. 187); chacun 

se défit avec ennui de ses couvertures ou de ses haillons... (260, с. 185) тощо, 

структуруючи лінію соціально-економічного зубожіння маргінальних 

персонажів та формуючи у вертикальному контексті ХТ образ маргінала 

(складовою якого є мовний  портрет).  Автор використовує лексику, збагачену  

історизмами, наприклад,  …un jupon andalou avec le corsage; dissimulé par la 

mantilla (260, с. 45). Присутні у ХТ і описи елементів зовнішності (наприклад, 

ділянка носа, голови, верхні або нижні кінцівки): Sa tête cernée, ses cheveux 

poisseux, ses jambes de singe étique, tout cela dansait, convulsif, au bout du balai  

(259, с. 120). 

Отже, семантична ізотопія мовного  портрета  уможливлює формування 

цілісного образу маргінального персонажа. Вона виступає складовою частиною 

сюжетної та мовленнєвої події чи дії, бере участь у створенні певних елементів 

смислу, що здатні формувати тему усього  ХТ на глибинному рівні.  

 

 4.2. Лінгвостилістичні  засоби  та прийоми вираження семантичної 

ізотопії маргінальності 

 

 СІМ реалізується за рахунок  різних лексичних засобів, що забезпечують 

експлікацію  ідейно-тематичного задуму автора ХТ як на експліцитному так і 

імпліцитному рівнях. При цьому імпліцитна зв’язність (оперування смислами) є 

домінантною у ХТ, адже смисл цілого не є простою сумою його компонентів. 

 До  прийомів  реалізації СІМ можемо віднести повтори, виражені різними 

частинами мови, що сприяють розширенню смислового, емоційного, 
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інтонаційного простору тексту, беруть участь у тематичному розвитку сюжету 

за наступними принципами: тотожний повтор, синонімічні чи              

антонімічні заміни. 

  Наведемо приклад тотожного  повтору (ДОДАТОК Б):  лексема des 

immondes   (покидьки)    повторювалась   у   романі    Л.-Ф. Селіна    3    рази  

(257, с. 2, 32, 236) у різних фрагментах тексту. При цьому у першому  фрагменті 

– нація французів – покидьки; у другому: ті  легіонери (як частина нації) –  des 

immondes, бо не хочуть помирати за вітчизну; у третьому    фрагменті – des 

immondes – молоді люди (як частина нації) з неадекватною поведінкою. 

Утворився топікальний ланцюжок, що формує один із елементів глибинного 

смислу та є складовою підтеми (маргінал і суспільство). 

 Лексема   guerre (як маргінальне середовище) повторювалась у романі 160 

разів,  її смислове наповнення стало  визначальним  для висвітлення та  

інтерпретації дій, подій, образів та поведінки персонажів у умовах війни.    

Лексема nuit повторюється  у романі 97 разів;  désespoir – 22 рази;  peur –  60; 

fou – 54 рази; prostituée  – 8 разів; vie – 131раз; mort –  51 раз тощо.  

 На основі синонімічних смислових компонентів у наступному прикладі 

утворена фігуративна  ізотопія на рівні речення,  у якій однорідні члени 

об’єднані за аферентною ознакою та  сприяють формуванню  глибинного 

смислу тематичного ланцюжка: війна – це смерть: Qu’on les fasse par légions et 

légions encore, crever, tourner en mirlitons, saigner,  fumer dans les acides, et tout 

ça pour  que  la  Patrie  en  devienne  plus  aimée,   plus  joyeuse  et plus douce! 

(259, с. 32). 

 Семантична   еквівалентність   на   основі   антонімії:  “Tout le monde 

vole!”…  “Faut te débrouiller!”  (259, с. 85)  утворена за рахунок                              

причинно-наслідкового зв’язку. 

 Як бачимо, повтори можуть реалізовуватися як на рівні контактному, 

тобто  в сусідніх реченнях, так і дистантно, на рівні фрагмента, виражатися 

словом чи цілим реченням.   Повторювання  сем, слів, речень, що експлікують 

семантичні конструкти маргінальності, утворює ізотопічну сітку 
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маргінальності, що репрезентує простір маргінальності у ХТ та фіксує увагу 

читача, повертаючи його до подій, що вже минули. 

 Кожен автор знаходить свої мовні засоби для побудови ізотопічних 

ланцюжків та ізотопії  ХТ у цілому: наприклад для Л.-Ф. Селіна характерне 

вживання блоків риторичних речень як окличних, так і питальних 

(ДОДАТОК В), великої кількості  епітетів, порівнянь, що відображує стан та 

емоції персонажів, дає їм певні характеристики, слугує засобом вираження 

оціночних суджень автора:   C’est tuer et se tuer qu’ils voulaient, pas d’un seul coup 

bien sûr, mais petit à petit comme Robinson avec tout ce qu’ils trouvaient, des vieux 

chagrins, des nouvelles misères, des haines encore sans nom... (257, с. 133);  

 Il en restera bien du malheur assez pour te faire fondre les yeux et la tête aussi 

et le reste encore si tu ne fais pas attention!... (257, с. 134).  

 Для стилю Ромена Гарі  властивим є вживання великої кількості різних 

видів фразеологізмів та метафор, які, повторюючись у тексті, формують  

ізотопію образних характеристик маргінальних героїв ХТ.  

 Для   роману   Ж. Жене   характерним  є  порушення  композиційно-

структурних форм (фрагментарність, нелінійна організація викладу), тому  

зв’язність забезпечується (окрім  названих лексичних засобів) у цьому випадку 

відступами, вставками, часовими або просторовими описами явищ, подій, 

спогадами,   роздумами: Ce journal que j'écris n'est pas qu'un délassement 

littéraire. A mesure que j'y progresse, ordonnant ce que ma vie passée me propose, à 

mesure que je m'obstine dans la rigueur de la composition - des chapitres, des 

phrases, du livre lui-même - je me sens m'affermir dans la volonté d'utiliser, à des 

fins de vertus, mes misères d'autrefois (260, с. 40);  

 Ce livre, “Journal du Voleur”:   poursuite de l'Impossible Nullité (260, с. 62). 

  У  нашому  дослідженні ми вважаємо за необхідне акцентувати увагу на 

тих тропах чи стилістичних фігурах, конотативній лексиці, які сприяють 

формуванню образу та атмосфери маргінальності (сприяють об’єктивації 

виділених нами конструктів маргінальності: маргінальний стан, маргінальне  

середовище (місце існування, середовище / умови існування), маргінальна дія 
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(діяльність, поведінка), маргінальний статус, маргінал, маргіналізація, 

маргінальне мислення). Тому у наступних підрозділах розглянемо деякі з них. 

 Отже, мовні засоби формування СІМ є надзвичайно різноманітними, 

виражені як експліцитно так і імпліцитно. Вибір мовних засобів пов’язаний із 

індивідуальним стилем автора та його інтенцією.    

 

4.2.1. Лесико-семантичне представлення маргінальності  як стану   на 

матеріалі  роману Ромена Гарі “Життя попереду” 

 

  Багатоаспектність феномену маргінальності та внутрішня складність 

структури роблять його каталізатором існування та розвитку людини і 

суспільства, тому, звісно, у багатовимірному соціокультурному  просторі   з 

варіативною (мульті) культурою [37, с. 9] маргінальність стає універсальною 

характеристикою буття та стрижнем сюжетоутворення в епоху постмодернізму. 

Маргінальний статус [10, с. 107 – 109] стає  нормою  існування мільйонів 

людей, а маргінальність – інструментом та умовою самоідентифікації.  

  Аналіз ілюстративного матеріалу показав, що семантичну категоризацію 

маргінальності у ХТ представлено семами, котрі характеризують 

маргінальність як стан, як модальність, як ознаку, як процес, як дію (див. 

підрозділ 2.2), таким чином експлікуючи поняття маргінальності у  

французьких романах ХХ століття. Кожний із зазначених конструктів різною 

мірою представлений  у проаналізованих романах. 

   За результатами проведеної нами розвідки,  маргінальність як стан  є 

важливою характеристикою  та складовою семантичної ізотопії маргінальності, 

зокрема сприяє формуванню цілісного образу маргінала та маргінального 

середовища (розглянуто на базі твору Ромена Гарі “Життя попереду” [259]). 

  У французьких  романах маргінальність  як стан репрезентована   на 

позначення стану  середовища та стану суб’єкта (маргінальне середовище  і 

маргінальний суб’єкт). 
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 Говорячи про маргінальне середовище, маємо на увазі характеристику 

місця існування та середовища / умовуи існування, оскільки це є одним із 

визначальних показників реалізації життєвого потенціалу людини, одним із  

чинників, що впливають на розвиток особистості людини, на її думки,  дії,  

психологічний стан. Під маргінальним суб’єктом розумітимемо “різноманітні 

способи протікання  зовнішнього та внутрішнього життя людини” [72, с. 26].   

    Цікавим    аспектом    розвідки,  на    нашу    думку,   є     аналіз              

лексико-семантичного представлення маргінальності як стану  та виявлення 

продуктивності цих засобів  у формуванні цілісності образу маргінала та 

середовища.  Саме  СІМ забезпечує  зв’язність тексту  за допомогою тропів і 

фігур або ж конотативної лексики,  що об’єктивують основні конструкти 

маргінальності (маргінальний стан, маргінальний статус, маргінальну 

поведінку тощо). 

  Семантичну ізотопію  маргінального  середовища   в  романі Ромена Гарі 

“Життя попереду” [259] представлено семами на позначення: пограниччя 

(межі),  територій, що межують із центральними; периферії  як  основного 

місця перебування маргінальних суб’єктів та маргінеса як окраїнної частини 

периферії, найбільш неприйнятної для існування території  чи середовища  

(див. підрозділ 2.2).  

  Номінацію периферії  представлено іменниками, що позначають:  

 географічні назви (Afrique, Algérie, Maroc, Niger, Сasbah);  

 назви  місцевості (boulevard de Belleville; Bois de Boulogne); 

  назви та тип будівлі   (foyer africain; café à Pigalle et aux Halles);  

 назви помешкання (pièce  au   sixième;   les  chambres  de  bonnes  sans 

ascenseur). 

  Маргінес  представлений у тексті роману іменниками на позначення: 

 місцевості (taudis);  

 помешкання: cave (où il n'y a pas de lumière et où c'est noir même en  

été); poubelle,  як схованка; piaule (f)).  
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  Характеристику  маргінеса експлікують семи на позначення:  

 скритості (наприклад, дієслово: cacher ses enfants; іменник: un 

clandé (pour enfants de putes)); 

 ізольованості  (іменники: prison; Auschwitz; дієслова fermer;  punir 

(de prison)). 

  Зазначені характеристики виконують функцію захисту, оскільки 

маргінальний топос стає прихистком для тих, хто його потребує (у романі –  це 

повії, іммігранти, безробітні, діти без батьків тощо): 

  Il y a trois foyers noirs rue Bisson et deux autres où ils vivent par tribus comme 

ils font ça en Afrique... 

Кожен гість із зовнішнього світу сприймається як Інший, чужинець (On 

était pas du même quartier, quoi (259, с. 68)), а навіть ті нечисленні французи, що 

мешкали  в районі, не сприймалися своїми: il y a très peu de Français dans 

l’immeuble et ici ils sont moins furieux qu’ailleurs (259, с. 54). 

  Маргінальне середовище має певні характеристики, які представлені:  

 дієсловами:  Il n'y avait ni bidet ni eau potable ni rien…et un seul W. C. en bas; 

manquer (ce sont surtout les articles de première nécessité qui manquent); 

 прикметниками: autre monde. 

  Маркерами усього, що відноситься до маргінального простору, 

виступають: 

 прийменники: (en; là-dedans;  faire entrer (dedans)  у підворітті; 

à Belleville; de (l’Afrique));  

  прислівник  (En Afrique c'est complètement différent).  

  А все, що відноситься до центру, передається за рахунок у живання: 

  прийменників  (derrière la porte); dans (les quartiers français));  

  сполучників (et, mais);   

  заперечних часток (ne, pas (La France... n'est pas Algérie)). 

  Пограниччя, просторова межа між периферією та іншим світом, 

представлено: 
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   іменниками, що позначають: місцевість (Goutte d'Or (et après c'est les 

quartiers français qui commencent)); об’єкт-межу (escalier; porte (будинку, 

кімнати, підвалу); 

   дієсловами, що конотують перетин кордону (межі) (traverser  (бульвар); 

ouvrir (двері)). 

Отже, можемо констатувати, що характеристиками місця проживання та 

середовища існування маргінальних персонажів у романі Ромена Гарі  

виступають обмеженість, специфічність, бідність, некомфортність, 

необлаштованість тощо. Стан  маргінального топосу характеризується 

відсутністю більшості речей, необхідних для задоволення елементарних 

життєвих потреб. Існування просторової межі спонукає маргіналів до її 

перетину, але психологічна межа (страх перед іншим світом) – часто зупиняє, 

що унеможливлює  досягнення повної асиміляції. Розпорошені у тканині ХТ та 

згруповані за певними ознаками описи маргінального середовища або його 

деталей  повторюються  в тексті на основі тотожності або подібності та 

утворюють своєрідну сітку, каркас, що  характеризує  місце існування та умови 

існування маргінального героя. 

  Маргінальний стан суб’єкта  експлікується  семами на позначення 

периферійності  та   межовості  (соціально-економічний, психологічний, 

культурно-цивілізаційний аспекти) (див. підрозділ 2.2). 

  Лексичні одиниці, що позначають маргінальний стан суб’єкта як 

периферійного (соціально-економічний аспект), повторюються у ХТ (частіше 

синонімічні повтори та тотожність) та представлені:   

 іменниками,    що  позначають: 

 рід занять, професію чи вид діяльності (prostituée; proxénète; 

balayeur; bandit; déménageurs; 

 прізвиська  (criminalité; des enfants de pute; enculés; salaud); 

 фактори життя (ennuis; délinquance juvénile; la drogue); 

 дієсловами,  що характеризують різні сторони життя маргіналів 

(souffrir; voler; faire chanter; persécuter; ne pas recevoir une formation 
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professionnelle);  

 прикметниками (vachement mauvaise réputation; dangereux; difficile); 

 фразеологізмами (se faire des sous (монетою); défendre son bifteck (за 

свій шматок хліба з маслом); оn paie pour tout dans la vie).   

  Сучасний світ являє собою мозаїку автономних культур, де бінарна 

опозиція Захід – Інший світ (арабський – європейський) передбачає, в першу 

чергу, ментальні відмінності (міфологія, релігія тощо), що становлять основу 

культури. Так, арабський світ  у творі Ромена Гарі “Життя попереду”  [259] 

представлений: 

  1. Іменниками, що позначають: 

 Національність  (les Algériens, les Maliens, les Sénégalais);  

 Релігійні особливості (musulmans: Mohammed ça fait cul d'Arabe en 

France);  

 Звичаї:  respect (до старших);  ramadan;   tribu; …ils ont là-bas [en 

Afrique] des tribus et quand vous faites partie d’une tribu, c’est comme s’il y avait 

une société, une grande famille (259, с. 48);  Chez les Arabes, quand un homme est 

très vieux et qu’il va être bientôt débarrassé, on lui témoigne du respect (259, с. 47). 

 Мову: la langue de mes ancêtres;  yiddish; arabe;  hébreu (Tu dois être 

le seul arabe au monde à parler yiddish; On parlait surtout le juif et l’arabe entre 

nous ou alors le français quand il y avait des étrangers ou quand on ne voulait pas 

être compris (259, с. 25). 

 Права та свободи: justice; protection; faux papiers (фальшиві); droit 

(розпоряджатися власною  долею);  loi;  Ils ont là-bas le droit sacré des peuples à 

disposer d’eux-mêmes (259, с. 72); … tous ses malheurs venaient des Juifs et que si 

elle n’avait pas été juive, elle n’aurait pas eu le dixième des emmerdements qu’elle 

avait eus (259, с. 71); Moi je comprends pas pourquoi il y a des gens qui ont tout, qui 

sont moches, vieux, pauvres, malades et d’autres qui n’ont rien du tout. C’est pas 

juste (259, с. 67); La loi c’est fait pour protéger les gens qui ont quelque chose à 

protéger contre les autres (259, с. 29). 
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 2. Дієсловами  (écrire (мовою предків); revenir (на землю наших предків); 

faire régner (справедливість);  

  3. Прикметниками  (noir; arabe (вилупок); faux (документи). 

  Дієслова та прикметники часто потребують контекстуального тлумачення.   

  Маркерами маргінального стану суб’єкта як периферійного 

(психологічний аспект) слугують лексичні одиниці, що позначають емоції та  

стан почуттів (можуть називати емоції та почуття, описувати їхні різноманітні 

прояви або можуть бути представлені контекстуально (СІМ)). Психологічний  

аспект   маргінального   стану  визначають  зовнішні  та  внутрішні 

(індивідуально-особистісні) емоціогенні чинники. У романі Ромена Гарі [259] 

маргінальний стан персонажів (у психологічному аспекті), репрезентований 

лексичними одиницями на позначення емоцій та станів, що утворюють 

тематичні топікальні ланцюжки,  є наскрізним. Використовуючи теорію 

ізотопії, ми  згрупували розпорошені характеристики станів персонажів роману  

за спільними ознаками  в топікальні ланцюжки. 

  Так, душевні переживання та почуття представлені семами: 

 горе / печаль (pleurer; soupirer);   

 гнів /  лють (se foutre en colère; que sa barbe tremblait; détester); 

 тривога (avoir des jetons);  

 страх / жах (cauchemar; trembler de peur; paniquer);   

 збурення (ça m'a remué; Une vraie ordure; quoi);  

 невпевненість (être tendu); 

 безвихідь (être dans une sale situation; avoir envie de crever); 

 неадекватність (passage à vide; ne pas être de ce monde);  

 самотність (se sentir seul dans le malheur). 

Як бачимо, зазначені семи можуть бути експліковані за рахунок іменників, 

дієслів, прикметників, прислівників, дієприслівників, фразеологізмів та 

повторюються  в різних частинах тексту та за різних обставин.   
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 Більшу групу становить контекстуальне представлення маргінальних 

станів персонажів: 

 стан  тривоги:  elle   n’était   jamais   tout   à   fait   tranquille    (259, с. 7);  

comme j’étais malheureux (259, с. 8); 

 стан нервового напруження (avoir des crampes d’estomac); j’ai continué à 

avoir des crampes et des convulsions pendant longtemps (259, с. 2); Elle avait tout le 

temps peur, mais pas comme tout le monde, elle avait encore plus peur que ça (259, 

с. 9);  Je me sens toujours contraire à la loi (259, с. 32); …avait la tête qui tremblait 

et elle suait de peur (259, с. 44); 

 стан паніки: être pris de hurlements; se jeter par terre; hystérie collective 

(259, с. 4); s’arracher les cheveux (259, с. 4); la vie c'est toujours la panique (259, 

с. 7); les cheveux qui se dressaient (259, с. 14); Je suis pris de hurlements, je me jette 

par terre, je me cogne la tête (259, с. 16); 

 неадекватний стан: retombait en enfance; elle avait fait sous elle pendant son 

absence;  Madame Rosa retombait en enfance, à cause de son dérangement, c’est la 

sénilité débile qui veut ça (259, с. 49); j’étais en état de choc (259, с. 66); 

 стан апатії та самотності:  Madame Rosa appelait un enfant consterné quand il 

était frappé de consternation… (259, с. 18);  

  …j’avais une peur bleue de me trouver sans elle (259, с. 21); …quand je 

parlais de l’état de manque et je lui ai dit que c’est quand on n’a rien et personne 

(259, с. 68); 

 стан невпевненості: il était peu sûr (259, с. 13); il fallait faire gaffe 

(259, с. 28);  

  стан остраху:  …on croit même rêver… (259; 4);  

j’avais les genoux qui tremblaient (259; 9);  n’avait toujours peur d’une 

descente de l’Assistance publique (259; 15). 

 стан усвідомлення та оцінки ситуації: ça m’a fait un coup (259; 1); 

 j’avais très peur de me trouver avec personne au monde  (259; 8); on ne se 

méfie jamais assez (259; 13); faisait des efforts (259; 9). 
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  Перебуваючи  в таких станах, люди  не можуть адекватно оцінювати 

ситуації, приймати правильні рішення, здійснювати різноманітні комунікативні 

дії, а як результат – неадекватне поводження (зокрема вегетативні прояви  (la 

tête qui tremblait; avoir une peur bleue)).  При цьому завжди існує каталізатор, що 

сприяє переходу людини  в певний стан чи  виходу з нього.  

  Так,  для  мадам  Рози (персонаж  роману Ромена  Гарі) часовою та 

психологічною  межею   в житті стали Освенцим та портрет Гітлера 

(повторюється у тексті на основі тотожності 5 разів). Саме спогади  про 

психофізіологічний стан у той період  змушують жити  у стані постійної 

тривоги та занепокоєння, і в той же час, всі неприємності сучасності сприймати 

як непорозуміння, а не горе чи стан безвиході (порівнюючи з пережитим), 

таким чином хронотопна ізотопія маргінального стану (психологічний аспект) 

сприяє формуванню вертикального контексту: Depuis que je suis sortie 

d’Auschwitz, je n’ai eu que des ennuis  (259, с. 5). У романі Ромена Гарі “Життя 

попереду” нами також виявлені просодичні засоби номінації емоцій, такі, як 

крик, плач, зойки  (Elle disait tout le temps “OEIL! OEIL!”). 

Як бачимо, у романі Ромена Гарі маргінальний стан персонажів (у 

психологічному аспекті) репрезентований лексичними одиницями на 

позначення емоцій та станів. Найбільша частка припадає на дієслівну 

номінацію (зокрема, номінації емоцій, страху).  Вважаємо, що саме   дієслова 

(дієслово+…) сприяють представленню душевних переживань та 

контекстуально формують уявлення про стани персонажів. Фразеологізми 

вживаються як із використанням емоційної лексики (пряма номінація), так і без.   

   Маргінальний стан суб’єкта як межовий передбачає нестійкий, 

проміжний, перехідний, кризовий стан, стан внутрішньої роздвоєності, 

невизначеності. Автори ФР зазначають, що причинами такого стану можуть 

бути швидкоплинні кризові явища, екстремальні, конфліктні ситуації, стреси на 

всіх рівнях. Такий стан може бути як короткостроковим, так і довгостроковим 

(стан депресії, апатії). При цьому кожний персонаж по-своєму долає (Момо, 

мадам Роза, Мосьє Хаміль, мадам Лола, доктор Кац) або не долає (пан Н’Да 
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Амеде – був убитий,  пан Юсеф Кадир  помер, не впоравшись із хвилюванням)  

психологічні переживання та зовнішні кризові події,  екстремальні ситуації. 

На відміну від маргінального стану як периферійного, межовий,   на наш 

погляд, вирізняється тим, що може не  бути пов’язаним із маргінальним  

середовищем. Наприклад, унаслідок економічної кризи у цілому або афери 

людина втратила всі економічні заощадження та, як наслідок, і привілеї або 

житло і стала безхатченком, тобто змінила різко належність до соціальної групи 

та стоїть перед вибором подальшого шляху (її стан можна вважати  межовим): 

чи вдасться їй вийти з цього стану (за рахунок зовнішньої допомоги, внутрішніх 

сил, умінь та навичок, сили характеру тощо), чи вона погодиться із цією 

позицією та стане маргіналом (із можливою зміною місця проживання 

на маргінальне).  

Прикладом може слугувати стан мадам Рози у проміжку між моментами її 

“відходів” (втрата відчуття реальності) та “повернень” (un peu dérangée  

(259; 20)). Саме в моменти втрати почуття реальності (що ставали з кожним 

“відходом” дедалі довшими) вона перебувала у маргінальному межовому стані, 

адже могла і не повернутися, що трапилось наприкінці роману: не приходячи до 

тями, вона померла (протягом усього ХТ автор поступово описує зміни, які 

відбуваються у фізичному та психічному стані мадам Рози (СІМ портрета)). 

Інший приклад: Момо, маленький хлопчик, безбатченко, перебуваючи у стані 

психологічної напруги (тривожність, страх, невизначеність тощо),  закривав очі 

та “занурювався”  у нереальний, створений у своїй уяві світ (захисна реакція та 

можливість повернути психологічну рівновагу: повторює таке дійство 

неодноразово): 

…je m’amusais à imaginer Madame Rosa heureuse, avec tous ses cheveux 

d’avant-guerre et qui n’était même pas obligée de se défendre parce que c’était le 

monde à l’envers (259, с. 36).  

  Номінація сем, які позначають межовий стан суб’єкта (нестійкий, 

проміжний, перехідний, кризовий стан, стан внутрішньої роздвоєності, 

невизначеності), здійснюється в основному контекстуально, наприклад: 
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    С’est pas que je cherchais à me caser, je n’allais pas plaquer madame Rosa 

tant qu’elle était encore capable. Seulement il fallait quand même penser à l’avenir 

qui vous arrive toujours sur la gueule tôt ou tard...  

Monsieur Hamil portait toujours une djellaba grise, depuis quelque temps, 

pour ne pas être surpris en veston s’il était appelé (259, с. 2); 

– перебував  у психологічно межовому стані (між життям та смертю):   

  …c’est comme ça que j’ai commencé à avoir des ennuis avec ma mère. Il me 

semblait que tout le monde en avait une sauf moi. J’ai commencé à avoir des 

crampes d’estomac et des convulsions pour la faire venir (259, с. 2); 

  ‒ соматичні прояви неадекватного психічного стану: 

 …elle se laissait tomber avec ses paquets dans son fauteuil et elle se mettait à 

pleurer – стан нервового зриву; 

…Madame Rosa appelait un enfant consterné quand il était frappé de 

consternation, comme ce mot l’indique. Ça veut dire qu’il ne voulait vraiment rien 

savoir pour vivre et devenait antique  –  не від світу цього (259, с. 8); 

…c’est  comme   s’ils   étaient   pas   de  ce    monde  (259, с. 18), – соціально-

економічна незахищеність призводила до того, що діти у нелегальному 

притулку мадам Рози періодично перебували в межовому 

психофізіологічному  стані. 

  Et puis elle m’a embrassé. J’ai eu un moment d’espoir que je ne peux pas vous 

décrire parce que ce n’est pas possible... je croyais que c’était pour la vie, alors que 

c’était seulement un œuf. Je suis rentré chez moi et j’ai eu mal au ventre toute la 

journée (259, с. 3), – Момо мав надію, що його усиновлять, знаходився у стані 

очікування,  невпевненості,  бажання   змінити життя, поліпшити свій 

соціально-економічний статус, перейти кордон безнадії, адже:  

J’étais très content d’avoir Madame Rosa mais si je pouvais avoir quelqu’un 

de mieux et de plus à moi, j’allais pas dire non, merde (259, с. 11); 

…Je ne sais pas ce qui m’a pris, mais j’ai eu un coup d’espoir. C’est pas que 

je cherchais à me caser, je n’allais pas plaquer Madame Rosa tant qu’elle était 

encore capable. Seulement il fallait quand même penser à l’avenir, qui vous arrive 
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toujours sur la gueule tôt ou tard et j’en rêvais la nuit, des fois (259, с. 28) – Момо 

знаходиться у стані невизначеності, перехідності, оскільки розуміє, що мадам 

Роза хвора і йому потрібно шукати собі опікунів. 

Відчуття амбівалентності прийшло до Момо завдяки пану Хамілю:   

Monsieur Hamil me faisait travailler ma religion, car même si je restais en France 

jusqu’à ce que mort s’ensuive, comme Monsieur Hamil lui-même, il fallait me 

rappeler que j’avais un pays à moi et ça vaut mieux que rien. Mon pays, ça devait 

être quelque chose comme l’Algérie ou le Maroc  (259, с. 14), який учив його:  Il 

m’apprenait à écrire “la langue de mes ancêtres” (259, с. 10). 

  У той же час, мадам Роза виховувала його  в  дусі національного 

гуманізму:  Bon, il était arabe, maintenant il est un peu juif, mais c’est toujours votre 

petit! (259, с. 61). 

 Отже, Момо (у романі Ромена Гарі) знаходився у межовому (кризовому) 

стані,  пошуку свого місця, своєї релігії, економічних умов для існування тощо, 

адже вирішувалась його подальша доля: чи знайде він сім’ю-опікуна, чи 

скотиться після смерті мадам Рози на “суспільне дно” (нижня межа 

маргінальності)  та змириться з позицією маргінала в усіх аспектах. 

 Таким чином, маргінальність як стан представлено семами, що  

передають маргінальний стан  середовища та суб’єкта, які, у свою чергу, 

виражені іменниками, прикметниками, дієсловами, прислівниками, 

дієприслівниками (при цьому іменники  та дієслова складають більшу частину). 

Важливим засобом репрезентації маргінальності як стану є фразеологічна 

маніфестація.  Наша розвідка доводить, що контекстуальне представлення  сем,  

які  позначають  маргінальність  як   стан є найпродуктивнішим засобом  

виявлення додаткових актуалізаторів і маркерів маргінальності  та об’єктивації 

зазначених станів. 

Слід зазначити, що формування образу маргінального стану персонажів 

(як складової  мовного  портрету)  сприяє  репрезентації   образу маргінала 

(гіпо-гіперонімія: зв’язок видового і родового понять) стало можливим завдяки  

СІ стану маргінала, яка є одним із способів створення семантичного зв’язку в 
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межах художнього тексту й виступає гарантом смислової єдності ХТ та сприяє 

процесу його інтерпретації. Адже  вербальне вираження   зазначених станів та 

характеристик середовища вичленовуються в різних фрагментах тексту, при 

цьому зі змістових зв’язків між окремими лексемами  на позначення 

маргінальних станів утворюється цілісна семантична структура (ізотопічна 

сітка станів маргінальних персонажів). 

 

4.2.2. Метафорична маніфестація маргінальності  

 

 Взаємодія мови та мислення  часто постає   в  центр   уваги  сучасних 

лінгвістів, оскільки мову можна представити  як набір взаємопов’язаних 

метафор,  а  процеси мислення людини значною мірою теж метафоричні.  

За  Аристотелем,   метафора є риторичною прикрасою, яка утворюється за 

рахунок перенесення  властивостей одного явища на інше за принципом 

подібності, своєрідний засіб переосмислення значення слова (або зсув 

значення) [4]. З розробкою антропоцентричної теорії увага змістилася до 

ментальної   та   емоційної   сфер  людини  та  процесів  пізнання  нею  світу і, 

 як результат,  з’явилися нові погляди на теорію метафори (М. Тернер, 

 Дж. Лакофф , В. Телія , Н. Арутюнова
  
 та ін.). Першим, хто пов’язав метафору з 

процесами пізнання, був М. Блек, який увів поняття фокуса (сама метафора) та 

рамки  (слова-обрамлення). Дж. Лакофф [228] звертав увагу на когнітивну роль 

метафор, вважаючи, що саме вони структурують наші думки та мову, 

укорінюючи абстрактні концепти у фізичному досвіді. Отже, можемо сказати, 

що попри плюралізм думок у визначенні метафори, її природи, прагматики та 

змісту, визначаємо метафору як мовне явище, троп, засіб найменування та 

пізнання дійсності, створення художніх образів,  нових смислів та 

концептуальних структур. 

Існує багато напрямків вивчення метафори та їхньої класифікації, що 

свідчить про величезний  інтерес дослідників, які виділяють усе нові й нові  

аспекти та можливості цього тропа. Перш за все, дослідники (зокрема В. Телія)  
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виділяють два види метафори: мовна та  художня (індивідуально-авторська, 

узуальна).    Художня метафора завжди пов’язана з контекстом та відзначається 

образністю.  Мовна метафора може бути представлена  як номінативна, образна, 

когнітивна та генералізуюча.  За ступенем перенесення ми можемо виділити 

метафори, що утворилися як результат заміщення: істот на істот;  неістот на 

неістот; персоніфікації (неістот на істот); уособлення (істот на неістот). 

Метафори бувають прості (на рівні слова та словосполучення ) та розгорнуті 

(послідовно відтворена у фрагменті чи тексті (СІ)).   

 Основними мовними засобами образної смислової зв’язності є тропи та 

фігури [139]. Оскільки метафора у художньому тексті не тільки є засобом 

лексичної виразності, але й способом побудови образів, то аналіз метафоричної 

маніфестації маргінальності є важливим для розуміння нових смислів, 

особливих нюансів, закладених автором у це поняття, що створює певний 

контекст для осмислення навколишнього світу та його суперечливих проблем та 

є умовою побудови цілісного образу маргінала, оскільки формує образну 

складову із певних характеристик образу протягом усього ХТ.  

 Саме метафоричне перенесення створює особливий пласт засобів мови 

для вираження та позначення абстрактних явищ та станів.  Оскільки  

маргінальність належить до абстрактних понять, то доцільним, на нашу 

думку, буде застосування теорії концептуальної метафори (за Лакоффом) для 

тлумачення зазначеного феномену (нас цікавлять такі типи метафор: структурні, 

онтологічні, орієнтаційні та метафора “контейнер”). За цією теорією 

концептуальна (когнітивна) метафора  виступає засобом, за допомогою якого 

складні абстрактні мисленнєві простори  співвідносяться з простими 

конкретними та утворюють концептуальну  сітку, що є одним із складників 

концептуальної картини світу спільноти. Нами встановлено, що концептуальна 

метафора (метафора-контейнер, онтологічна, структурна, орієнтаційна) є тим   

засобом, що сприяє   моделюванню ізотопічної сітки маргінального образу у 

досліджуваних  романах. Вона може бути наскрізною, розгорнутою, її 

компоненти, що розпорошені у всьому ХТ чи у декількох фрагментах, 
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структурують вертикальний контекст,  сприяють розумінню глибинних смислів 

та є однією із складових, що сприяють утворенню цілісного маргінального 

образу та його інтерпретації.  Метафори групуються  в топікальні ланцюжки на 

основі інгерентної (експліцитної) або аферентної (імпліцитної) ознаки. 

Одним із типів концептуальної метафори є метафора-“контейнер” 

(container metaphor) як різновид  онтологічної. Оскільки маргінальність 

представлено через  семи суб’єктності (суб’єкт-маргінал), то стан фізичного  та 

психічного здоров’я є маркерами маргінальності, а тіло людини, його частина 

(зокрема очі, голова) стають “контейнером”. Так, концептуальні метафори    

“Тіло  –  система”,    “тіло  –  вмістилище   життя”,  “тіло (зокрема очі) –  

вмістилище емоцій”,  “голова –  вмістилище  розуму”  базуються  на образній 

схемі  “Контейнер”, елементами  якої є простір усередині тіла, кордон (власна 

шкіра), та простір поза кордоном, при цьому прийменники з дієсловами  

позначають знаходження або вихід із контейнера. 

Так, у романі Ромена Гарі “Життя попереду” [259] образ  мадам Рози 

метафорично утворюється на рівні зміни фізичного та психічного здоров’я. 

Наприклад, тіло – вмістилище фізичного здоров’я представлено розгорнутою 

метафорою,  що  підкреслює нестабільність тіла як системи: 

Malheureusement Madame Rosa subissait des modifications à cause des lois 

de nature qui s'attaquaient à elle de tous côtés, les jambes, les yeux, les organes 

connus tels que le coeur, le foie, les artères et tout ce qu'on peut trouver chez des 

personnes très usagées; Là elle a eu un petit passage à vide et elle est restée queqlues 

secondes en panne comme une vieille bagnole  morte à l'intérieur.   

У середині контейнера не пустка, стан його наповнення характеризує 

стабільність або нестабільність тіла-контейнера як системи: …madame Rosa 

avait sur elle assez de maladies pour plusieurs personnes; ...madame Rosa était trop 

tendue et qu'elle pouvait être attaquée d'un moment à l'autre;   Elle m'avait souvent 

dit en rigolant que la vie ne se plaisait pas beaucoup chez elle;  ...elle s'était encore 

détériorée pendant mon absence et surtout en haut, à la tête, où elle allait encore 

plus mal qu'ailleurs. 
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 Метафорична маніфестація психофізіологічного стану виражається за 

рахунок концептуальної метафори “голова – вмістилище розуму”. 

Вихід за межі тіла (голови) як контейнера призводить до порушення 

розумової діяльності, формує неадекватний стан та вербалізується дієсловами 

руху, переміщення, присутності / відсутності:  …tous les mômes s'y mettaient 

quand elle revenait et on la poussait. Mais à présent elle se faisait de plus en plus 

rare, elle n'avait plus assez de jambes  et de coeur;  Je savais que madame Rosa 

retombait en enfance à cause de son dérangement  c'est la sénilité débile qui veut ça;   

Elle savait bien qu'elle avait des passages à vide;  ...elle avait fait sous elle pendant 

son absence;  Je pensais à tout cela en regardant madame Rosa pendant que sa tête 

était en vadrouille. 

Ланцюжок метафор характеризує перехідний стан, нестабільність тіла-

контейнера, а як результат з’являється страх (порушення фізичного  стану 

призводить до порушення психічної рівноваги – система руйнується). 

Розум (голова), нормальний психічний стан – це контейнер, вихід з якого   

переосмислюється як втрата контролю над своїми діями та станом тіла як 

системи: et son sac à main plein de souvenirs; Madame Rosa avait du mal à 

contrôler ses ouvertures;  Il m'a expliqué que madame Rosa s'était rétrécie dans ses 

artères, ses canalisations se fermaient et ça ne circulait plus là où il fallait.   

Тут  образ тіла-контейнера есплікується як заржавіла механічна система, 

що порушує нормальне функціонування та  набуває нестабільності   (перехідне 

положення життя / смерть, яке  фіксують метафори-уособлення:  …madame 

Rosa était trop tendue;   la vie était tout ce qui  lui restait;   …madame Rosa s'était 

détériorée).  

Життя  виступає у ролі об’єкта-наповнювача та уособлює  в собі все, що 

знаходиться усередині тіла-контейнера. 

Отже, за допомогою   концептуальної метафори  реалізується семантична 

ізотопія маргінальності,  складовою якої є  семантична ізотопія маргінального 

образу. Концептуальна метафора-контейнер стала ефективним засобом 

тлумачення   маргінального образу мадам Рози у романі Ромена Гарі за рахунок 
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акумуляції, узагальнення за певною ознакою розпорошених у тексті 

характеристик маргінального персонажа. 

У романі Л.-Ф. Селіна  “Подорож на край ночі” концептуальна метафора 

може бути проілюстрована на прикладі  “голова – вмістилище розуму, думок”: 

...les fous, comme s'ils avaient constamment eu peur d'en rependre le contenu, 

par terre en trébuchant. Là dedans se tamponnaient toutes espèces de choses 

sautillantes et biscornues auxquelles ils tenaient horriblement (257, с. 202); 

Les miennes d'idées elles vadrouillaient plutôt dans ma tête avec plein d'espace 

entre, c'étaient comme des petites bougies par fieres et clignoteuses à trembler toute 

la vie au milieu d'un abominable univers bien horrible  (257, с. 243); 

Саме таке “наповнення”  голови вказує на неадекватний стан її володаря 

(маргінальний  стан,   що   знаходиться   на   межі   виходу   за   межі      

“голови-контейнера” та повної шизоїдації ). 

   Концептуальну метафору-контейнер представлено також наступними 

видами: “маргінальне  місце – схованка” та “середовище існування маргіналів – 

район знедолених”. Так, у романі Ромена Гарі “Життя попереду” [257] такими 

топосами можуть бути підвал, де облаштувала схованку мадам Роза та “район 

для чорних”, віддалений, необлаштований, небезпечний, бідний тощо. 

Так, підвал наповнений речами, що дають змогу мадам Розі  

протриматись деякий час у разі  небезпеки:  

Il y avait au milieu un fauteuil rouge complètement enfoncé, crasseux et 

boiteux, et Madame Rosa était assise dedans. Les murs, c’était que des pierres qui 

sortaient comme des dents et ils avaient l’air de se marrer. Sur une commode, il y 

avait un chandelier avec des branches juives et une bougie qui brûlait. Il y avait à ma 

grande surprise un lit dans un état bon à jeter, mais avec matelas, couvertures et 

oreillers. Il y avait aussi des sacs de pommes de terre, un réchaud, des bidons et des 

boîtes à carton pleines de sardines (259, с. 10). 

 C’est ma résidence secondaire (259, с. 18). C’est là que je viens me cacher 

quand j’ai peur.  Des meubles, un pot de chambre, des sardines, des bougies, enfin 

des tas de trucs comme pour loger quelqu’un (259, с. 18). 
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Тому, перебування  в  підвалі  дає їй спокій, впевненість, захищеність, 

“занурення  в нереальний світ”.  

Вихід із підвалу-контейнера дестабілізує її психологічний стан та 

підриває здоров’я, тому час від часу вона намагається, спустившись у підвал, 

відновити його. Наявність такого місця-контейнера може вказувати, наприклад, 

на недосконалу систему соціального захисту. 

  Метафора-контейнер: “Середовище існування маргіналів – район 

знедолених” (де проживають в основному темношкірі та інші іммігранти,  які 

утворили  свій “світ”, з певними правилами та законами, де є свій лікар як 

традиційної медицини, так і нетрадиційної, свої культурні заклади на зразок 

“Полунички”,  свої правила життя та свої страхи і проблеми), концептуально 

експлікує важкі умови існування маргіналів, безробіття, бідність, пригніченість, 

безправ’я, обмеженість тощо. Текстуальна  репрезентація цих концептів є 

наступною: Il y avait beaucoup d’autres Juifs, Arabes et Noirs à Belleville (251, 

с. 1); Ils ont plusieurs foyers qu’on appelle taudis (259, с. 8);  

…docteur Katz était pour la médecine générale et c’est vrai qu’il y avait de 

tout chez lui, des Juifs, bien sûr, comme partout, des Nord-Africains pour ne pas dire 

des Arabes, des Noirs et toutes sortes de maladies  (259, с. 18);  

Je voudrais aller très loin dans un endroit plein d’autre chose et je cherche 

même pas à l’imaginer, pour ne pas le gâcher (259, с. 33). 

  А вихід за межі цього утворення для мешканців є небезпечним: 

…car j’avais pas d’argent de poche et j’allais parfois dans les quartiers 

français là où il y en a... mais il fallait faire gaffe parce que la police a toujours un 

œil pour les mineurs en liberté. 

У творі  Ж. Жене “Щоденник злодія” [260] таким місцем – контейнером 

може бути в’язниця, змістове наповнення якої передає концептуальна метафора: 

“в’язниця – світ ізгоїв”. В’язниця-контейнер наповнена криміногенним 

контингентом,  там    затверджені  свої правила існування, та  вона  виконує 

функцію захисту від навколишнього незрозумілого для них світу: …au detenu la 

prison offre le meme sentiment de securite (260, с. 42).  La prison est cette forteresse, 
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la caverne ideale, le repaire des bandits ou les forces du monde viennent se briser. A 

peine  est  ilen  contact  avec  elles,  c'est  aux lois  banales  que   le   criminel  obeit 

(260, с. 48). 

  Отже, СІМ зреалізована за рахунок концептуальних метафор-контейнерів, 

що виконують певні функції (експресивну, асоціативну тощо), сприяє 

структуруванню сюжетного розгортання образів маргіналів, маргінального 

середовища, формуванню   простору маргінальності.      

Структурні  метафори (structural metaphors)  одні поняття метафорично 

представляють  у термінах інших,   за схемою А – Б. 

Маркером маргінальності  є характеристика  життя маргінала або певної 

соціальної маргінальної групи в усіх вимірах та на всіх рівнях. У романі Ромена 

Гарі “Життя попереду” [259] ми знаходимо наступні структурні метафори, що 

характеризують концепт життя:  

 “життя – завжди  паніка”:  …la vie c’est toujours la panique, як 

характеристику хаосу, неосілості, незахищеності та ін. у несправедливому 

світі периферії;  

 “життя – боротьба”:  

…mes frères arabes qui luttent pour disposer d’eux-mêmes et rentrer chez 

eux…; …avoir le ralbol… (…en ont le ralbol);  …se défendre avec son cul…,  

як єдиний спосіб існування у просторі 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)  “Життя попереду”  є  

метафорою-символом вибору, перед яким завжди стоїть людина і, зокрема, 

Момо (у  романі  Ромена Гарі), символом межі (часової,  просторової), 

символом майбутнього, мовним  маркером входу  в “можливий світ” 

проспективних намірів.   

Метафорична маніфестація концепту  життя  в романі Л.-Ф. Селіна 

“Подорож на край ночі” є наступною: 

 “Життя – авантюра”:  La  vie  c'est  plus  compliqué... atroce aventure (257, 
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с. 230); Je n'eus en effet de cesse et de repos  (à travers une vie pourtant 

implacablement contraire et tracassée) avant d'avoir mené à bien cette profonde 

aventure, mystiquement anatomique (257, с. 24); …je me précipitai rempli de crainte 

et d'émotion vers d'autres aventures (257, с. 94),  – життя уявляється  

ризикованою, сумнівною авантюрою, розрахованою на випадковий успіх. 

Семантичне поле лексеми авантюра передбачає, що людина незадоволена своїм 

теперішнім життям та хоче якось його змінити, але невпевненість  у своїх 

можливостях чи об’єктивні обставини роблять це майже неможливим з огляду 

на те, що метою завжди виступає бажання отримати легкий успіх чи вигоду (як 

Робінзон чи Бардамю). 

 “Життя  –  ніч”: On ne monte pas dans la vie, on descend  Y avait trop de 

nuit... autour de moi (257, с. 226); Comme si la vie allait emporter, me cacher ce que 

je voulais savoir d’elle, de la vie au fond du noir..., et qu’alors j’en aurais plus assez 

et que j’aurais tout perdu au bout du compte par manque de force, que la vie 

m’aurait trompé comme tous les autres, la Vie, la vraie maîtresse des véritables 

hommes (257, с. 113).  

Метафора транслює хаос, сумнів та смерть, перехідність життя, 

невиправданість райдужних очікувань, відсутність  “візуально” наявного  шляху 

виходу із певної ситуації, стану тощо. 

 “життя – фатум”:  Derrière les fenêtres à rideaux c'est comme certain que 

des petits rentiers ont laissé leur gaz ouvert. On n'y peut rien. Merde! qu'on dit, c'est 

pas beaucoup (257, с. 182), – за відсутності  навіть  необхідного  для 

повноцінного існування, за відсутності допомоги та зв’язків  складно не 

сприймати  життя (долю)  як  щось невідворотне. 

 “життя – божевілля”:   Comme  la  vie  n’est  qu’un délire tout  bouffi  de  

mensonges… (257, с. 179); C’était la pagaïe dans mon esprit, tout comme dans la 

vie…  (257, с. 133);  La vie c'est une classe dont l'ennui est le pion il est la tout le 

temps a vous épier d'ailleurs, il faut avoir l'air d'être occupé coûte que coûte, à 

quelque chose de passionant, autrement il arrive et vous bouffe le cerveau  (257, 

с. 173); Ce monde n’est je vous l’assure qu’une immense entreprise à se foutre du 
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monde  (257, с. 31). 

Життя –  божевілля для маргінала, за Л.-Ф. Селіном, – це насамперед 

нерозсудливість,  нерозумні, безглузді дії, вчинки,  порожнеча, пошук  межі  між 

ментальною хворобою та ментальними здібностями, креативністю, намагання 

позбутися апатії та постійних коливань у руслі правильно / неправильно, 

морально / аморально,  слід / не слід тощо. 

 “життя –  страх”: La misère est géante, elle se sert pour essuyer les ordures 

du monde de votre figure comme d’une toile à laver  (257; 206); J'en arrivais a ne 

plus prendre de quinine pour bien laisser la fièvre me cacher la vie. On se soûle avec 

ce qu'on a… (257, с. 8). 

  Невпевненість у завтрашньому дні, життя на межі (матеріальної, 

морально-психологічної, соціальної) призводить до напруженості, 

нестабільності емоційного стану маргінала, з яким, щоб вижити, не 

збожеволіти, вони ведуть постійну внутрішню боротьбу (як-от не приймати 

хінін чи зануритися у фільми сумнівного змісту  тощо). 

 “життя – подорож, шлях до смерті”:  …Faut se dépêcher, faut pas rater  

sa mort. La maladie, la misère qui vous disperse les heures, les années, l'insomnie qui 

vous barbouille en gris, des journées, des semaines entières et le cancer qui nous 

monte déjà peut-être, méticuleux et saignotant du rectum  (257, с. 186);   

Une vie de rentier sans les rentes… (257, с. 177);  Ferme tes jolis yeux, car la 

vie n’est qu’un songe... (257, с. 196). 

  У Ж. Жене [260] метафоричне наповнення  концепту  життя,  окрім 

вище зазначених смислів, включає ще й такий: 

 “життя – еротичні авантюри” 

Exactement, ma vie fut la préparation d'aventures (non de jeux) érotiques, dont 

je veux maintenant découvrir les sens (260, с. 141). 

У метафорі перетинаються три лексико-семантичних поля на позначення 

концептів: життя, авантюра, еротика. Жене таким чином акцентує увагу на 

тому, що для таких злидарів, як його герої, саме еротичні авантюри є тим, що 

становить сенс їхнього життя. 
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Маргінальне середовище, маргінальну ситуацію  (як війна) яскраво  

виражають наступні когнітивні метафори, кожна з яких експлікована 

контекстуально та може складатися з метафор-складників, які деталізують її:   

 “війна – спектакль,  гра”:  Je vous le dis, petits bonshommes, couillons de la  

vie, battus, rançonnés, transpirants de toujours, je vous préviens, quand les grands 

de ce monde se mettent à vous aimer, c’est qu’ils vont vous tourner en saucissons de 

bataille… (людина –  гарматне м'ясо) (257, с. 31);  

la Patrie… Elle est devenue infiniment indulgente dans le choix de ses martyrs 

la Patrie! Actuellement il n’y a plus de soldats indignes de porter les armes et surtout 

de mourir sous les armes et par les armes… On va faire, dernière nouvelle, un héros 

avec moi!… Il faut que la folie des massacres soit extraordinairement impérieuse 

(вітчизна - вбивця)  (257, с. 30);  

…tout en brinquebalant, garni, croulant sous les armures, accessoire figurant 

dans cette incroyable affaire internationale, où je m’étais embarqué 

d’enthousiasme…  Je  l’avoue   (військове  спорядження – аксесуари   війни)  

(257, с. 11);  

Nous vivions un grand roman de geste, dans la peau de personnages 

fantastiques, au fond desquels, dérisoires, nous tremblions de tout le contenu de nos 

viandes et de nos âmes (війна – епічний роман) (257, с. 47); Déjà notre paix 

hargneuse faisait dans la guerre même ses semences  (257, с. 33).   

Оскільки кожній людині відведена своя роль,  життя  уявляється 

спектаклем, де є актори, аксесуари гри та декорації (місце та умови життя), на 

що  і вказують метафори-складники: людина – гарматне м'ясо; вітчизна – 

вбивця;  військове спорядження – аксесуари війни; війна – епічний роман. Увага 

при цьому акцентується на тому, що людина–маргінал не є головним героєм, а 

головними є герої-ляльководи, що розпоряджаються її життям, що розв’язують 

такі спектаклі, як війна. 

 “війна – божевілля”:  Pas bien loin de nous, à moins de cent kilomètres, des  

millions d’hommes, braves, bien armés, bien instruits, m’attendaient pour me faire 

mon affaire et des Français aussi qui m’attendaient pour en finir avec ma peau  
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(війна – божевільний спектакль) (257, с. 38);  

…il y avait la guerre entre nous, cette foutue énorme rage qui poussait la 

moitié des humains, aimants ou non, à envoyer l’autre moitié vers l’abattoir    (війна 

– суперництво) (257, с. 22);   

Il n’y a que les fous et les lâches qui refusent la guerre quand leur Patrie est en 

danger… Alors vivent les fous et les lâches! Ou plutôt survivent les fous et les lâches! 

(війна – гра божевільних) (257, с. 30).  Війна – це смерть, пустка, знищення 

всього живого та неживого, що примушує сумніватися у “розумі” людини,  на 

що вказує і автор; 

 “війна – апокаліптичний хрестовий похід”: Décidément, je le concevais, je 

 m’étais embarqué dans une croisade apocalyptique  (257, с. 5); On venait d’allumer 

la guerre entre nous et ceux d’en face, et à présent ça brûlait! Comme le courant 

entre les deux charbons, dans la lampe à arc (257, с. 6);  

Combien de temps faudrait-il qu’il dure leur délire, pour qu’ils s’arrêtent 

épuisés, enfin, ces monstres? Combien de temps un accès comme celui-ci peut-il bien 

durer? Des mois? Des années? Combien? Peut-être jusqu’à la mort de tout le monde, 

de tous les fous? Jusqu’au dernier? Et puisque les événements prenaient ce tour 

désespéré je me décidais à risquer le tout pour le tout, à tenter la dernière démarche, 

la suprême, essayer, moi, tout seul, d’arrêter la guerre! (війна-маячня)  (257, с. 5).  

Війна зображена як загроза глобальної трагедії, як місце, де людина  

втрачає здоровий глузд, стає психічно та психологічно хворою. Автор не бачить 

причини, яка б змогла виправдати  мільйони загиблих, адже війна – це справа 

рук самої людини, і тільки вона може  її зупинити. 

 “війна – горе”: En ce qui la concernait, elle  n’y  découvrait  dans  la  guerre 

 qu’un grand chagrin nouveau qu’elle essayait de ne pas trop remuer; il lui faisait 

comme peur ce chagrin; il était comblé de choses redoutables qu’elle ne comprenait 

pas (257, с. 46);  

…c’était triste, la guerre,  “épouvantable”   même, mais qu’avec beaucoup de 

courage, nous finirions tous par en sortir (257, с. 45); Depuis quatre semaines 

qu’elle durait, la guerre, on était devenus si fatigués, si malheureux  (257, с. 11). 
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Війна  є  чинником руйнування життя людини, що приносить багато             

горя, страждань. 

 “війна – страх”: Moi aussi bien sûr j’y songeais à mon avenir, mais dans une  

sorte de délire, parce que j’avais tout le temps, en sourdine, la crainte d’être tué dans 

la guerre (257, с. 38);  Ahuris par la guerre, nous étions devenus fous dans un autre 

genre: la peur  (257, с. 29).  

Війна подається як неадекватна ситуація, в умовах якої існувати  

нормально  людина не може ані територіально, ані  психологічно, ані 

матеріально, ані соціально,  і тільки страх є тим запобіжником, який дає змогу 

вижити (зокрема на війні) та залишити у собі крихти  “людського”. 

Отже, структурні метафори можуть продуктивно експлікувати основні 

семантичні конструкти маргінальності, такі, як маргінал, маргінальне   

середовище, маргінальний стан,  маргінальна дія тощо, що утворюють смислові 

топікальні ланцюжки, об’єднані у пучки за принципом подібності, що 

формують тематичні лінії та певні смисли. Важливим, на нашу думку,  є їхня  

концептотвірна функція.   

Орієнтаційні метафори  за визначенням Лакоффа надають поняттям 

просторову орієнтацію, організують систему понять  за зразком іншої системи. 

Орієнтаційні метафори   базуються   на  полярних  композиціях  “угору – униз”,  

“центр – периферія”, ”вперед – назад”, “ліворуч – праворуч” тощо.                     

  Характер маргінальності та його похідних маркують об’єктивні зовнішні 

причини (економічні, соціальні, правові) та  суб’єктивні внутрішні причини  

(емоції, почуття, відчуття свого місця у суспільстві,  агресивність або апатія та 

ін.). Так, місце  в соціальній ієрархії (враховуючи економічну та культурну 

складові) визначає умови, рівень життя та навіть зовнішні атрибути (одяг, 

поведінку) особистості або групи, з якою вона себе ідентифікує. Звісно,  

більшість  ознак маргінальності будуть мати характеристики “низу”, 

“периферії” “віддаленості”, “відірваності”. Прикладами метафоричного 

зображення різних аспектів життя маргіналів, периферійного топосу, 

психофізичного стану можуть бути наступні метафори (як прості, так і 
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розгорнуті) у романі Ромена Гарі “Життя  попереду” [259]: …monde à l'envers…;  

Tout ça c'est des histoires de mômes qui n'avaient pas pu se faire avorter à temps et 

qui n'étaient pas nécessaires…; …faux papiers…;  Elle le (l'enfant) met en garderie 

chez des personnes qu'elle connaît;  ...la mort peut entrer et s'asseoir, le chapeau sur 

les genous et vous regarder dans les yeux pour vous dire que c'est l'heure;  Me faisait 

travailler ma religion…  

Бажання змінити характеристики життя (а, отже, і орієнтацію) на краще   

простежується за такими метафорами:  

 …faire la lumière;                            …faire régner  l'ordre;  

…faire régner la sécurité;                   …faire régner   la justice.  

Дієслівну конструкцію “faire régner” використано не випадково: вона  

здатна транслювати нездійсненність таких бажань   для маргінала. 

Надію та бажання змін  виражають наступні метафори: j'ai eu un moment 

d'espoir…;      Tu as toute la vie devant toi…; Je ne sais pas ce qui m'a pris mais j'ai 

eu un coup d'espoir…;  Je rêvais d'etre flic parce qu'ils ont la force de sécurité… 

Цікавим є застосування орієнтаційних метафор у романі Ж. Жене 

“Щоденник злодія”, у яких колективна думка щодо характеристики та 

сприйняття маргіналів   протиставляється особистій думці головного персонажа 

(а отже, і автора). 

Так, представники суспільства, що мають іншу сексуальну орієнтацію 

(гомосексуалісти) у колективній свідомості ніколи не матимуть ані  певного 

статусу, ані соціальних чи культурних прав, тобто асоціюються із позицією 

”низу” та живуть у іншому світі (інший соціально-економічний та культурний 

рівень тощо):  

Les tapettes sont un peuple pâle et bariolé qui végète dans la conscience des 

braves gens.  Jamais elles n'auront droit au grand jour, au véritable soleil (260; 48);  

Stilitano appartenait à un monde décidément pouilleux malgré l'eau de Cologne et la 

chemise de soie (260, с. 39); Je décidai de vivre tête baissée, et de poursuivre mon 

destin dans le sens de la nuit,  à l'inverse de vous-même, et d'exploiter l'envers de 

votre beauté (260, с. 65).  
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В той же час, автор захоплюється та підносить до позиції “верх” певні 

характеристики, риси характеру персонажів-маргіналів: те, що у суспільстві 

засуджується, головним персонажем-оповідачем героїзується, певні негативні 

риси подаються як позитивні та викликають  захоплення:    

S'il était le fauve admirable que la férocité enténèbre et fait étinceler, qu'il se 

livre à des jeux dignes d'elle. Je l'incitai au vol  (260, с. 34); J'aimais son goût de la 

paresse. Il fuyait, comme on le dit d'un recipient  (260, с. 35);  

 Il était fort de la force du lion, sauvage d'être ainsi préparé pour la guerre, le 

bûcher, la broche et la tombe. Dans son armure de graisse et d'imagination il était 

admirable  (260, с. 36); Enfin plus ma culpabuilité serait grande, à vos yeux, entière, 

totalement assumée, plus grande sera ma liberté, plus parfaite ma solitude et mon 

unicité… (260, с. 55);   

Je lui racontais quelques vols et que j'avais connu la prison: il m'en admira 

(260, с. 62); Ainsi refusai-je décidément un monde qui m'avait refusé  (260, с. 58);  

J'ai donc été ce petit misérable qui ne connut que la faim, l'humiliation du corps, la 

pauvreté, la peur, la bassesse. De tant d'attitudes renfrognées j'ai tiré des raisons de 

gloire  (260, с. 74);  

...l'orgueil c'est-à-dire la connaissance d'une force qui vous permet de tenir tête 

à la misère (260, с. 74); Après cela, il ennoblit la honte. Il la porta devant moi 

comme un fardeau, comme un tigre accroché  à ses épaules... (260, с. 74). 

  Використовуючи метафори такого штибу, автор підводить читача до 

розуміння суперечливості людської природи, до розуміння того, що суспільство 

вирішує, як сприймати “незрозуміле” та “небезпечне” для себе: …c'était une 

sorte d'ange exterminateur (260, с. 36); Elles étaient les Filles de la Honte 

(260, с. 43).    

Таким чином, Ж. Жене, застосовуючи орієнтаційні метафори, констатує 

те, що  в житті все є відносним, амбівалентним, нестійким  тощо: те, що 

вважається “верхом”, “добром”, “щастям” для когось може вважатися  “низом”, 

“злом”, “нещастям” та навпаки. 
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У романі Блеза Сандрара “Moravagine”   метафорам належить особлива 

роль,  роль  “порталу”  у  гротесковість ситуацій і персонажів, моделювання 

їхнього межового стану: між реальністю і вигадкою, оформлення 

ексцентричності у сприйнятті ‒ ексцентричності їхньої зовнішності, вчинків, 

прожектів:  “plonger  dans  le  gouffre  le  plus  anonyme de la misère humaine” 

(258, с. 33). 

Таким чином,  СІМ,  сформована  орієнтаційними метафорами  на рівні 

“низу”, “периферії”, “відірваності” або “межовості”, є одним із основних 

засобів утворення  семантичних зв’язків та прагматичних впливів. 

Онтологічна метафора (ontological metaphors)  створює основу для різних 

способів потрактування подій,  емоцій, ідей,  предметів та речовин, що мають 

певні характеристики [228]. Онтологічні метафори описують різні цілі, типи 

цих цілей, що дозволяє характеризувати їх  кількість, природу, види,  причину 

подій та  групувати за такими ознаками  в семантичні ланцюги [228].    

Так, наприклад, маргінальність  як стан психіки  може бути представлено   

концептуальною метафорою типу: 

 “стан психіки – крихкий предмет”, що    есплікується     метафорично  у 

 романі Ромена Гарі  [259] таким чином:   Madame Rosa appelait un enfant 

consterné quand il était frappé de consternation…;  Moi je souriais aussi mais à 

l'intérieur  j'avais envie de crever…; Ҫa m'a remué et j'ai été pris de violence, 

quelque chose de terrible. Ҫa venait de l'intérieur et c'est là que c'est le plus 

mauvais…; …il me fouttait des chocottes avec ses yeux qui n'avaient pas de sens 

unique deux fois de suite… 

У романі Блеза Сандрара “Moravagine” [258] інший ряд метафор 

стосується засадничих понять, як-от життя, здоров’я, “дух епохи”, на які в 

автора є  свій  особливий, “нетрадиційний”  погляд  у романі. Наприклад, 

концептуальна метафора “здоров’я — похідне (від чогось)” експлікується 

наступною розгорнутою метафорою:  …la santé n’est que le triste simulacre d’une 

maladie démodée... quelque chose de solennellement viellot, qui se tient vaguement 

debout entre les bras de ses adulateurs  et qui leur sourit de ses fausses dents, – 
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здоров’я є другорядним, неважливим, похідним від хвороби, чимось застарілим, 

що не відповідає сучасному ритму життя. Метафорична маніфестація 

маргінальності доводить нестабільність, крихкість та вразливість 

фізіологічного, психологічного та психічного         стану   маргінала. 

Таким чином, можемо констатувати, що метафорична  репрезентація 

маргінальності  (зокрема, з огляду на теорію концептуальної метафори) 

виявилася ефективною у процесі тлумачення різних характеристик,  ознак, 

проявів маргінальності  в романах французьких письменників та є засобом   

реалізації семантичної ізотопії маргінальності, що забезпечує цілісність 

прочитання образу маргінала та маргінального середовища. 

 

4.2.3. Символізація та десимволізація   маргінальності   

 

 Однією з тенденцій французької літератури  ХХ століття є прагнення до 

узагальненого і концентрованого зображення дійсності. З огляду на це,  

символізація стає  поширеним засобом художньої виразності, і саме символу 

часто  належить стрижнева  роль у формуванні поетичної системи ХТ. 

Розуміючи символ як динамічний конструкт, що має здатність до образного 

розгортання  в тексті роману,  вважаємо особливо важливим  аналіз 

продуктивності використання   символізації та десимволізації  для зображення 

маргінальності у ФР ХХ століття та побудови семантичної ізотопії 

маргінального образу та середовища.  Семантична характеристика символу 

подається нами з урахуванням структурно-семантичних аспектів лексичної 

одиниці, яка слугує засобом текстуального втілення символу. 

Контекстуальне оточення лексичної одиниці містить експлікатори змісту та 

слова-інтенсифікатори, що посилюють  символообраз та мотивують змістову 

основу образу, сприяють його розгортанню  в текстовій площині та  

інтерпретації. Під символом будемо розуміти найвищий рівень розвитку 

художнього образу, що несе переосмислене та узагальнене значення [84; 4]. 

Нами визначено, що маргінальність, відображаючи топологічні властивості та 
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характеристики особистості (див. попередні розділи), що знаходиться  в 

непростих умовах, часто  на “межі” особистісного існування, представлена  в 

романах французьких письменників завдяки різним семантичним конструктам, 

як-от маргінальна особистість,  маргінальний стан, маргінальне середовище 

(місце існування, середовище / умови існування), маргінальна дія (діяльність,  

поведінка), маргінальний статус, маргінальне мислення, що можуть 

реалізуватися за рахунок символізації та десимволізації. 

Так, символ є одним із засобів створення антигуманного міфу війни як 

маргінальної ситуації, маргінального середовища, у якому за власним бажанням 

опиняється Бардамю, головний персонаж роману  Л.- Ф. Селіна “Voyage au bout 

de la nuit”  [257]. У цьому  романі лексеми із символічним значенням, як-от ніч, 

пітьма, морок, пустка  слугують засобом експлікації образу війни. Семантика 

зазначених вище лексем підсилюється за рахунок уживання контекстуальних 

слів-інтенсифікаторів: dans la nuit de guerre des villages abandonnés; dans la nuit 

du village de guerre; le reste autour, plus que du noir, du vide,  autour de la ville. 

Зазвичай ніч асоціюється із чорним кольором,  смертю, потойбіччям, 

хаосом:   De tout cette obscurité si épaisse qu'il vous semblait qu'on ne reverrait plus 

son bras...  je ne savais qu'une chose…  c'est qu'elle contenait des volontés homicides  

énormes et sans nombre. 

Саме вночі на війні проводиться розвідка, відбувається підготовка до бою 

та наступу:  ...crever de fatigue ou d'autre chose, la plus douloureuse façon est 

encore d'y parvenir en coltinant des sacs pour remplir la nuit avec…; ...et puis on 

plongeait d'un coup dans la sale aventure, dans les ténèbres de ces pays à personne; 

Cette gueule d'Etat-major n'avait de cesse dès le soir revenu de nous expédier 

au trépas et ça le prenait souvent des le coucher du soleil... mais enfin quand on ne 

voyait plus les arbres, à la fin il fallait consentir tout de même à s'en aller mourir 

un peu… 

Страх стає складовою семантики ночі: Dès lors ma frousse devint 

panique…;   Ahuris par la guerre, nous étions devenus fous dans un autre genre…;  

J'avais tout, pour moi tout seul, ce soir- là. J'étais propriétaire enfin, de la lune, du 
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village, d'une peur énorme. 

Почуття страху  імплікується    завдяки  зміні  соматичного стану героя:  

Mon coeur au chaud, ce lapin, derrière sa petite grille des cotes, agité, blotti, stupide.  

Предмети вночі дихають  холодом, навіюючи острах, про що свідчить 

асоціативне порівняння будинків з брилами льоду у місячному сяйві:     

  Je discernais très bien la route à ce moment et puis posés sur les côtés, sur le 

limon du sol, les grands carrés et volumes des maisons aux murs blanchis de lune, 

comme de gros morceaux de glace  inégaux, tout silence, en blocs pâles.  

  Страх на війні пов’язаний із можливою cмертю:  

 On a eu tellement plein les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, tout de suite, du 

bruit, que je croyais bien que c'était fini; que j'étais devenu du feu et du bruit moi-

même;  Ces soldats inconnus rataient sans cesse mais tout en nous entourant de mille 

morts, on s'en trouvait comme habillés. Je n'osais plus remuer…;…de la prison on 

sort vivant pas de la guerre… ma propre mort me suivait pour ainsi dire pas à pas. 

Таким чином,   слово-символ ніч  входить до лексико-семантичного  ряду  

ніч – пітьма – страх – смерть, формуючи смислову ізотопію (залучає 

механізми логічних зв’язків текстових одиниць). 

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”, на захист, надію на порятунок, стаючи інструментом 

протидії ворожій зброї: 

La nuit, dont on avait si peur dans les premiers temps, en devenait par 

comparaison assez douce.  Nous finissions par l'attendre, la désirer la nuit. On nous 

tirait dessus moins facilement la nuit que le jour. Et il n'y avait plus que cette 

différence qui comptait;  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...; Ce Robinson comptait donc sur la nuit pour nous sortir de là?  

Тому антонімом ночі-захисниці  стає лексема день, семантика якої  в 

романі набуває  конотацій  небезпеки, страху, паніки, фатальності,  очікування 
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смерті: 

  Le Jour! Un de plus! Un de moins! Il faudrait essayer de passer à travers 

celui-là encore comme à travers les autres, devenus des espèces de cerceaux de plus 

en plus étroits, les jours et tout remplis avec des trajectoires et des éclats de mitraille.  

Un jour de gagne c'est toujours un jour de plus…;   Le jour il y a plus d' amis …; Le 

jour était impitoyable de la terre au ciel… 

Таким чином, змінюється символічне навантаження лексеми ніч, адже її 

можна включити  в лексико-семантичний ряд: ніч – світло – життя:..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

...pour me faire soustraire à la bataille et de cette façon, honteux, mais vivant encore, 

pour revenir en la paix... Il n'y a que la vie qui compte…;                                                                     

Саме слово-символ світло в узуальному значенні дає надію на порятунок 

та життя:  Dès qu'un nuage semblait plus clair qu'un autre chose on se disait qu'on 

avait vu quelque chose...; j'aperçus une lueur bien voilée au-dessus d'une porte.  Je 

me dirigeai tout droit vers cette lueur et c'est ainsi que je me suis découvert une sorte 

d'audace...; Mais quand on a des feux à regarder la nuit passe bien mieux, c'est plus 

rien à endurer,  c'est plus de la solitude…;   On n'a pas idée la nuit, quand il brûle de 

l'effet qu'il peut faire! Спалахи світла від пожеж стають орієнтирами вночі, 

оберігають від пасток та дають змогу розгледіти супротивника.  

Однак, символ світло (спалах, вогонь, полум’я) у романі також 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 …;   …comme par un très grand cercle d'une drôle de fête de 

tous ces pays-là qui brûlaient, devant soi et des deux côtés avec des flammes qui 

montaient et léchaient les nuages. On voyait tout y passer dans les flammes, les 

églises, les granges, les unes après autres, les meules qui donnaient des flammes  

plus animées, plus hautes que le reste; Après ça, rien que du feu et puis du bruit avec. 

Змінене символічне навантаження відображається у лексико-

семантичному ряді: день-світло-смерть (смислова ізотопія; вертикальний 

контекст). Тому, знаковим для ночі стає місячне світло, холодне,  тьмяне, 

таємниче, але безпечне (нагадує денне світло та безпеку узуального значення 
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лексеми  день). 

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 ou rien ne luit”).  

 Отже, поряд із узуальним значенням (вживання) слів-символів  ніч 

(архетип пітьми) та світло (життя, знання)  маємо народження символів-

омонімів, оказіональних символів ніч-захисниця;  світло (день)-смерть, пустка, 

кожна з цих лексем утворена топікальними пучками як послідовного, так і 

ланцюжкового типу, забезпечуючи тематичну зв’язність ХТ.   

Десимволізація (руйнація семантики символу) є також одним із засобів, до 

якого звертаються автори, щоб експлікувати певні конструкти маргінальності. 

Слід зазначити, що десимволізація реалізується локально, не поширюючись на 

весь семантичний простір ХТ. 

Так, у романі Селіна “Voyage au bout de la nuit” [257] символ лампа 

(світло, життя, знання, істина…) нівелюється за рахунок актуалізації її 

“речевості”, атрибутивності як побутового артефакту, що на війні стає  

показником статусу, адже вона є предметом матеріального оточення, обстанови 

генерала.  Таким чином, підкреслюється маргінальний статус солдатів на війні, 

різні ступені ризику, умови існування та можливості вижити  в генерала та 

солдата: Le général des Entrayes, dans la maison réservée attendait son dîner. Sa 

table était mise, la lampe à sa place…;  Foutez-moi tous le camp, nom de Dieu... On 

va se mettre à table!... Vont-ils s'en aller ces charognes!  Il en reprenait, de rage, à 

nous envoyer crever ainsi... 

Іншим прийомом є вживання лексеми лампа (lampe) у семантично 

зниженому контексті із застосуванням епітетів, що символізують хитке 

становище Бардамю у Нью-Йорку, маргінальне середовище існування, 

“підсилюючи” його невпевненість у завтрашньому дні, та підтверджують 

здогадки про те, що легких умов життя очікувати не доводиться. Так, 

увійшовши до номеру  готелю, одного погляду на кімнату герою стало 
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достатньо, щоб  страх, недобрі передчуття охопили його:   

...c'était ma chambre, une grande boîte aux parois d'ébène. Rien que sur la 

table, un peu de lumière ceignait une lampe craintive et verdâtre...; ce fut bien pire. 

Toute cette Amérique venait me tracasser, me poser d'énormes questions, et me 

relancer de sales pressentiments... 

Подібними прийомами еліміновано семантику символів лампа, світло  

задля того, щоб показати хиткість, непевність, маргінальність стану головного 

героя, ситуації, у якій він опинився, та середовища його існування.  

Аналогічний прийом застосовує і Ромен Гарі у романі “Життя попереду”   

[259]. Так, семисвічник у євреїв символізує божественну присутність, а отже 

захист, надію. Автор розташовує  його в підвалі, у маргінальному інтер’єрі, 

таким чином десимволізуючи слова-символи світ, свічка, семисвічник 

(забезпечують смислову зв’язність  фрагмента).  При цьому замість семи  в 

семисвічнику горить лише одна свічка,  символізуючи “маленьку” надію  в 

пітьмі життя: 

La cave était divisée en plusieurs et une des portes était ouverte. C'est là que 

madame Rosa était  entrée et c'est de là que sortait la lumière. J'ai regardé.  

Il y avait au milieu un fauteuil rouge complètement enfoncé, crasseux et 

boiteux, et Madame Rosa était assise dedans. Les murs c'était que des pierres qui 

sortaient comme des dents et ils avaient l'air de se marrer. Sur une commode il y 

avait un chandelier avec des branches juives et une bougie qui brûlait. Il y avait à ma 

grande surprise un lit dans un état bon à jeter, mais avec matelas, couvertures et 

oreillers. Il y avait aussi des sacs de pommes de terre, un rechaud, des bidons et des 

boîtes à carton pleines de sardines.  

Показовим для моделювання простору маргінальності  в романах           

ХХ століття є використання авторами таких символів, як подорож, дорога, 

шлях, адже маргінальний персонаж – це людина, яка зазвичай невдоволена 

своїм соціально-економічним або етнокультурним становищем, тому 

намагається змінити маргінальний стан речей, знайти себе, поліпшити умови 

свого існування або, як Бардамю у романі Селіна [257], починає свої мандри 
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послуговуючись авантюрно-патріотичними мотивами, зголосившись узяти 

участь у воєнних діях. Для цього маргіналу необхідно  змінити  середовище 

існування або змінити себе, прилаштувавшись до наявних умов.  

Подорож як символ подолання труднощів, символ трансформації, 

ініціації широко використовувалася авторами задля того, щоб показати, що 

перед маргіналом завжди є вибір.  Однак, буває й так, що  через різні причини 

цей вибір не може бути зреалізованим.  Так, головний герой у романі Ж. Жене 

“Journal du voleur”  (“Щоденник злодія”) [260] вибирає шлях злидаря: Cependant 

je n'allais pas au hasard des routes. Mon chemin était celui de tous les mendiants.   

На  невизначеність,   небезпечність   шляху,   що  обирає  герой  роману    

Л.-Ф. Селіна [257], вказує наступний контекст:  Le tout pour le moment c'etait 

d'avancer bien à tâtons. Ou nous en étions, d'ailleurs, on ne pouvait plus reculer. 

Y avait pas à choisir.  

Контекстуальні слова-інтенсифікатори слова-символу шлях акцентують 

маргінальність  як головну характеристику життя героїв роману (chemin de la 

honte, accessible, invisible, solitaire, vicieux).  Коливання при виборі життєвого 

шляху, неоднозначність та складність вибору вказують на соціальну 

незахищеність (le plus long, le plus court, choisi, sur la route de ces régions 

infernales  [260].  У   романі   Л.-Ф. Селіна   [257]   подібні   вирази  пов’язані  із  

словом -символом ніч: sale route…; Il faut alors continuer sa route tout seul dans la 

nuit…; … sur les chemins inconnus…;  Ce n'était plus un voyage, c'était une espèce 

de maladie…;  … se vadrouiller de plus en plus loin dans la nuit… 

Розглядаючи дорогу як  символ життя (життєвий шлях),  зміну одного 

етапу  іншим,  як  діаграму  становлення  героя,  письменники  (Ж. Жене [260] 

та Л.-Ф. Селін [257]) семантично розмежовують  два   діаметрально протилежні 

тлумачення дороги: з одного боку, як безліч можливостей і свободу їх 

реалізовувати, а з другого – як приреченість на вигнання, рух мимоволі 

(наприклад,  Бардамю (Л.-Ф. Селін “Мандрівка на край ночі” [257]) змушений 

поїхати до Америки, щоб уникнути подальшої участі у війні):  
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С'est en douce qu'ils voyagent sur la vie d'un jour à l'autre sans se faire 

remarquer dans l'hôtel comme dans un bâteau qui serait pourri un peu et puis plein 

de trous… (257, с. 37).  

Маргінальність  існування представлено у контекстах, де життєвий    

шлях – це шлях у нікуди: L'envie vous lâche de garder même la petite place qu'on 

s'était réservé parmi les plaisirs... On se dégoûte... Il suffit désormais de bouffer un 

peu, de se faire un peu de chaleur et dormir le plus  qu'on peut  sur le chemin de rien 

de tout…;  Tout le reste était parti au cours de la route... (257, с. 165). 

Сама назва роману Л.-Ф. Селіна  (“Voyage au bout de la nuit”) є наскрізь 

символічною:  адже  відбувається поєднання двох символів подорож – ніч, що  

не віщує, попри усі зусилля героїв роману,  нічого доброго. На це вказує 

лексема край як межа усього людського, усього, що може витримати людина, де 

можна зупинитись чи зірватись у прірву, опинившись у “кінцевій  точці”    

(смерть Робінзона). 

Так,  Робінзон, втративши зір (як небесну кару за намагання вбити мадам 

Прокіс), дійшов до свого краю ночі, як до проміжної  межі на життєвому шляху, 

яка передбачала або прийняття такого життя, або смерть:  

...Du noir tout à lui... Il était arrivé au bout lui aussi. Il y a un moment où on 

est tout seul quand on est arrivé au bout de tout ce qui peut vous arriver. C’est le 

bout du monde (257, с. 161). 

Край ночі як міру аморальності вчинків демонструє у романі абат, який 

змовившись із мадам Прокіс,  за винагороду шукає прихисток для  її  свекрухи 

та Робінзона, які стали тягарем, втягуючи у цю змову і Бардамю: 

Il me paraissait en racontant ça chercher des excuses, des explications, il avait 

comme honte de cette collaboration... Il venait nous retrouver dans la nuit. Voilà tout. 

Il apprendrait à marcher dans la nuit le curé, comme nous, comme les autres 

 (257,с. 166). 

Край ночі, світу як соціально-економічне, моральне, культурне “дно 

життя”:  Nous venions d’arriver au bout du monde, c’était de plus en plus net. On ne 

pouvait aller  plus  loin, parce  qu’après ça il  n’y avait plus que les morts      (257, 
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с. 166). 

Край  є символом прийняття врешті-решт після всіх життєвих перипетій, 

того стану речей, які змінити у своєму житті головний персонаж уже 

неспроможний: 

J’avais beau essayer de me perdre pour ne plus me retrouver devant ma vie, je 

la retrouvais partout simplement. Je revenais sur moi-même. Mon trimbalage à moi, 

il était bien fini. À d’autres!… Le monde était refermé! Au bout qu’on était arrivés 

nous autres! (257, с. 243). 

Вище зазначені контексти, вказують на те, що шлях може традиційно 

уявлятися як спосіб ініціації, що її свідомо чи мимоволі обирає герой, 

прочитуватися як телеологічна антреприза, спрямована на “здобуття” 

персонажем нового стану чи статусу. Мотиви дороги можуть символічно 

імплікувати власне життєвий шлях персонажа. 

  У літературі XX століття, зокрема у його першій половині, акцентується 

увага не так на результаті  подорожі, який часто залишається або невідомим, 

або ж взагалі імпліковано відсутнім, а власне на подорожі як самодостатньому 

явищі, на пересуванні, набуваючи при цьому акцентовано безперспетивного, 

інколи абсурдно-фаталістського звучання (Б. Сандрар). 

 Для персонажів-маргіналів (за своїм статусом чи світовідчуттям), шлях 

найчастіше стає місцем самовизначення та вирішення своєї подальшої долі 

(куди рухатися далі — до “центру”, збагатившись маргінальним досвідом, 

несучи на собі відбиток інколи досить продуктивних колишніх маргінальних 

впливів, чи, зазнавши поразки, залишитися назавше у полі маргінесу), способом 

життя та засобом виживання. 

Так, подорож, виконуючи сюжетотвірну функцію в романі Блеза 

Сандрара  “Moravagine”  [258], неминуче повертає персонажів до початкової 

точки  (Раймон — лікар, Мораважін —  божевільний). Сам шлях  героїв ХТ 

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

обертається, вбираючи  в себе дух епохи: Pragmatisme 

Un rond n'est plus un cercle mais devient la roue 
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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  в  межах   ХТ прийомів 

символізації та десимволізації показало свою художню продуктивність у 

зображенні різних конструктів маргінальності (зокрема маргінальної ситуації, 

маргінального середовища, маргінального стану героя). Формування 

символічних ланцюжків та десимволізація сприяли утворенню наскрізних 

образів-символів,  що уможливило формування  семантико-прагматичних 

аспектів смислової, інтерактивної зв’язності  тексту. 

Аналіз вербалізаторів  маргінальності   в  попередніх розділах дає 

можливість констатувати, що індивідуальний стиль автора, його інтенції, ідея 

та тематичне наповнення роману передбачають  лінгвопоетичну специфіку 

реалізації маргінальності   в  досліджуваних романах. 

 Так, у романі Ромена Гарі   “Життя попереду” [259] оповідь  ведеться   від 

1-ої особи (Момо – арабський хлопчик, сирота), і це стає запорукою  

емоційності, автентичності оповіді, зображення периферії зсередини.  Оскільки 

наратором виступає дитина,  на синтаксичному рівні маргінальне середовище, у 

якому вона перебуває, зображується з використанням неповних, коротких,  

змістовно незавершених речень, що спонукає читача до роздумів та висновків.  

В ускладнених реченнях поєднується інформація і відношення мовця до неї. 

Відзначимо  значний відсоток діалогів у тексті, що забезпечує  “прагматику 

достовірності інформації”, зокрема щодо маргінальних персонажів та подій.  

На лексико-семантичному рівні  для характеристики маргінальних персонажів, 

їхніх дій, умов життя, маргінального  середовища  автор використовує сленгові 

вирази, авторські неологізми, що пов’язані з поглядом дитини на складні речі, 

топоніми, що характеризують маргінальне середовище (Бельвіль (вже сама 

назва є символічною, з іронічним відтінком – “красиве місто”), Булонський ліс 

– місце, де збираються повії). У романі можна зустріти й інші експресивно 

марковані номінації маргінального середовища, як  “les nids de vieux (151),  trou 
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juif”  (218) – оцінні вирази,  у основі яких,  відповідно, вікові та етнічні 

преконструкти та відповідна семантика інакшості. Інакшість  моделюється на 

різних рівнях і в різних контекстах, у тому числі через парадоксальні 

твердження, часте використання оксюморону для змалювання, здавалось би, 

типових реакцій людей: “elle a pleuré un peu ce qui prouvait qu’elle allait tout à 

fait bien” (144). 

  Текст Ромена Гарі демонструє, як на поетичному рівні маргінальність 

стає художнім метаобразом та суб’єктивізується.  Водночас, завдяки 

пронизаності тексту грою слів, каламбурами, гіперболами, парадоксами (Je ne 

sais pas pourquoi je suis né…Mon copain le Mahoute qui a plusieurs années de plus 

que moi m’a dit que c’est les conditions d’hygiène qui font ça), постійним 

обігруванням  прямого і переносного значень, авторською модифікацією 

фразеологізмів (“rester muet comme une carpe à la juive” (181), “J’ai eu un truc à 

la gorge que j’ai avalé” (189) (перифраз)), евфемізмами (“les femmes qui se 

défendent” (25)), автор штучно знижує модус  сприйняття трагічних відносин та 

подій у тексті. Крім того, гумор (Tu es bien jeune et quand on est très jeune, il y a 

des choses qu’il vaut mieux ne pas savoir), іронія,  моделювання стереотипних 

комічних ситуацій, що прикривають сутність проблем (Pendant longtemps, je 

n’ai pas su que j’étais arabe parce que personne ne m’insultait; Il y a trois foyers 

noirs rue Bisson… où ils vivent par tribus, comme ils font ça en Afrique), конотують 

прагматику “гармонізації” маргіналопороджувального внутрішнього конфлікту, 

“гальмуючи”, відкладаючи чи навіть заміщуючи його. 

 Художній простір тексту роману насичено метафорами та символами. 

Так,  заголовок  роману  “Життя попереду”, повторюючись у тексті, конотує 

вибір, перед яким завжди стоїть людина та, зокрема, Момо, часову межу, 

майбутнє, та є при цьому мовним  маркером входу у проспективний “можливий 

світ”. Лексичні повтори у тексті вживаються автором для  привернення уваги 

читача  до певних проблем, ідей, ситуацій, дій. Так, вираз monde à l’envers (106, 

108, 124)  повторюється в тексті багато разів та безумовно є лінгвопоетично 

навантаженим, засвідчуючи  невдоволення героя  умовами існування на 
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периферії та дає надію  на зміни.  

 Специфіка експлікації маргінальності  в романі Л.-Ф. Селіна [257] на 

синтаксичному рівні реалізується за рахунок інтонації, ритму оповіді, 

пунктуації. Характерним є вживання складних речень з великою кількістю 

однорідних членів, з використанням тире, двокрапок, риторичних речень, як 

питальних, так і окличних (5):  “Serais-je donc le seul lâche sur la terre? pensais-

je. Et avec quel effroi!… Perdu parmi deux millions de fous héroïques et déchaînés et 

armés jusqu’aux cheveux? Avec casques, sans casques, sans chevaux, sur motos, 

hurlants, en autos, sifflants, tirailleurs, comploteurs, volants, à genoux, creusant, se 

défilant, caracolant dans les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre, comme dans 

un cabanon, pour y tout détruire”.  

Тематично роман різнорідний, має фрагментарну сюжетобудову, де 

об’єднувальним є мотив подорожі. Уведення займенника в реченнях, що дублює 

іменник, відмова від добропристойності у висловах (“dans une tenue aussi peu 

réglementaire, et tout foirant” (13)),   просторіччя, арго, неологізмів  (у поєднанні 

з класичною традицією писемної літературної мови (застосування  passé simple 

та навіть plus-que-parfait du subjonctif), створює  “ефект  розмовної мови”.  Все 

це дає можливість автору шукати відповіді на поставлені історією питання, 

описати з іронічним сарказмом жалюгідність життя бідних (маргінальних) 

верств населення, облудність таких понять як патріотизм, порядність тощо. 

 Для характеристики маргінального середовища (наприклад, війни: 

abattoir international en folie), маргінальних персонажів автор широко  

використовує метафори, епітети, повтори (Ce monde n’est je vous l’assure qu’une 

immense entreprise à se foutre du monde! (26), порівняння (Comme des rats qu’ils 

étaient faits! (29). Зокрема, метафора ночі –  “voyage au bout de la nuit”  –  це 

подорож на край власних можливостей (фізичних, моральних), подорож до межі 

між життям і смертю. Селінівська метафора є знижувальною, порівнюване є 

обов’язково нижчим, гіршим, зниженим порівняно з об’єктом порівняння. 

Особливістю  реалізації маргінальності у романі  Ж. Жене “Щоденник 

злодія” [260] є звернення до табуйованих тем, зокрема теми гомосексуалізму, 



184 
 

кримінального злочину. Персонажі роману знаходяться на периферії 

суспільства (тюрмі, колонії, кримінальному середовищі тощо) та проходять 

шлях ініціації через злочин, зраду, самотність, жертовність до святості (“le vol 

que je commis  devint à mes yeux un acte très dur, très pur, presque lumineux, et que 

le diamant seul peut représenter ” (54)).    Автор вірить, що світ гомосексуалістів, 

повій, злочинців  є прекрасним (“…je reconnais aux voleurs, aux traitres, aux 

assassins, aux méchants, aux fourbes une beauté profonde – une beauté en creux – 

que je vous refuse”). Тому і використовує для його опису відповідні епітети:  

“fauve admirable” (Стілітано) (34); “Stilitano sublime et abject”  (58). 

Характеристика маргінальних персонажів проглядається  в їхніх прізвиськах 

(“ange exterminateur” (36); “Filles de Honte”  (43)). Релігійна символіка у назвах 

наближає протагоністів до святості. Аналогічну мету має вживання 

флористичної символіки. Метафори, фразеологізми вживаються автором для 

образного зображення світу “соціального дна” (“Je décidai de vivre tête baissée, 

et de poursuivre mon destin dans le sens de la nuit, à l’inverse de vous- même, et 

d’exploiter l’inverse de votre beauté”), еротичних авантюр (“je voulais apparaitre 

avec les attributs de ma victoire” (87). Роман насичено еротичними ситуаціями, 

сценами, опис яких вимагає вживання еротичної лексики (fesses sensibles (70); 

verge (75): sa queue (11)). Арго використовується  для створення атмосфери 

злочинного світу (як контраст до його коментарів) (упекли в тюрму –  (faire) 

coffrer qn (78); venir à la piaule (81)). 

На синтаксичному рівні представленню маргінальності сприяє  

використання  складних речень з великою кількістю однорідних членів  (“J’ai 

donc été ce petit misérable qui ne connut que la faim, l’humiliation du corps, la 

pauvreté, la peur, la bassesse”). При цьому однорідні члени, що найчастіше 

транслюють різні стани, ознаки та характеристики маргінальності, 

забезпечують прагматичний ефект “занурення” у світ поза законом та 

традиційних моральних приписів.  

 Маргінальність у романі Блеза Сандрара “Moravagine” [258] реалізується 

через мотив безумства та подорожі. Фізичне переміщення героїв відбувається 



185 
 

за наступним маршрутом: психічна лікарня-Базель – Берлін – Москва – Париж – 

психічна лікарня. Як бачимо, лікарня є точкою відправлення/повернення, вже на 

цьому рівні утворюючи коло. Всі пригоди героїв, натхненником яких є 

Мораважін, є нічим іншим як свідомим жестом маргіналізації, поривання 

зв’язків та подолання меж:  географічних, моральних, меж закону і порядку.  

Мотив божевілля (зовнішні прояви, антисоціальна поведінка, порушення 

психологічного здоров’я тощо) тут є наскрізним і на рівні поетики знаходить 

своє втілення  в низці прийомів. Зокрема на синтаксичному рівні автор 

використовує велику кількість неповних та окличних речень. Слід зазначити 

схильність Сандрара до нерівномірних за своїм обсягом дескрипцій, нелінійної 

акцентуації інколи непрототипових деталей, що набувають вигляд текстових 

“шматків”. Каталогічність, активне вживання складних речень, нагромадження 

однорідних членів (l’existence est idiote, imbécile, vaine), гра слів, каламбур 

(indifférent comme Dieu, indifférent comme un idiot) забезпечують певний 

гротесковий ефект та стають одним із втілень простору маргінальності. 

  Для сандрарівської метафори характерне порівняння механістичного та 

медичного   (псевдонауковість у  поясненні стану Мораважіна; цикли життя як 

колесо), динамізм та яскрава, часом несподівана образність (Le peuple nous 

craignait comme la peste noire; les enfants du Diable..., faire un stage en enfer,  

Moravagine était le maître, notre maître à tous, On dirait un clown.). Окремо cлід 

відзначити вживання  фразеологізмів, що почасти вбирають життєве кредо 

героїв (vivre c’est être différent; Agir sans scrupules). Для змалювання портретних 

характеристик маргінального персонажа Блез Сандрар використовує 

порівняння, іменники на позначення власних назв (прізьвиска Мораважін: Jack 

l’Eventreur; Et maintenant appelez moi assassin, demiurge ou sauvage; ...Des 

pariah, des bannis, des condamnes à morts). 

Отже кожний автор для експлікації  маргінальності у своєму романі 

звертається до певної тематики та знаходить  власні мовні та стилістичні засоби 

для її реалізації.  
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Висновки до четвертого РОЗДІЛУ  

 

Художній текст є багаторівневою структурованою системою,    

орієнтованою на репрезентацію теми,  адекватне розуміння та інтерпретація  

якої можлива, якщо текст характеризується смисловою єдністю та цілісністю.  

Ізотопія є тією текстовою  категорією,  що забезпечує створення семантичної  

зв’язності, смислової єдності та цілісності тексту. 

  СІМ побудована за принципом надмірності, за рахунок інтерактивних 

сем.  При цьому виявлення семантичної  еквівалентності може базуватися на  

тотожності, синонімії, антонімії, гіпо-гіперонімії, причинно-наслідкових 

зв’язків.  Топікальні лінії  характеристик маргінальності (зокрема, образу 

маргінального персонажа та середовища) на рівні речення та топікальні  

ланцюжки (є складовими вертикального контексту) на рівні фрагментів та 

тексту утворюють ізотопічну сітку маргінальності.  

Зокрема, нами проаналізовано, як  цілісність образу маргінала забезпечує  

портретна   ізотопія   (як  одна   із   складових    СІ  образу  маргінала), що 

містить  усю   сукупність    розпорошених   у   творі   описів  та  характеристик  

персонажів -маргіналів. Мовний портрет може бути як статичним так і 

динамічним; концентрованим, розпорошеним або ситуативним, може 

створюватись як окремими деталями,  так  і  фрагментами портретних описів, 

переплетіння яких і утворює ізотопічну сітку.  

Кожний автор знаходить власні МЗ для побудови ізотопічних ланцюжків 

та ізотопії  ХТ,   групування у які відбувається за інгерентною  та за аферентною 

ознаками, за рахунок повторів, що реалізуються як на рівні контактному, тобто  

в сусідніх реченнях, так і дистантно, на рівні фрагмента, можуть виражатися 

словом чи цілим реченням, забезпечуючи  зв’язність на синтагматичному та 

парадигматичному рівнях. СІ переплітається із хронотопною  (ізотопія 

категорій простору та часу) та є структуротвірним та темотвірним фактором. 

Топікальні лінії та ланцюжки є основою для формування  підтем ХТ.  
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Мовні засоби формування СІМ є надзвичайно різноманітними, 

вираженими  експліцитно та імпліцитно. Вибір МЗ пов’язаний із 

індивідуальним стилем автора та його інтенціями. Ми  акцентували увагу на 

тих тропах чи стилістичних фігурах, конотативній лексиці, які сприяють 

формуванню образу та атмосфери маргінальності.  Використовуючи теорію 

ізотопії, ми  згрупували розпорошені характеристики станів персонажів ФР  за 

спільними ознаками у топікальні ланцюжки, утворивши цілісну семантичну 

структуру (ізотопічну сітку маргінальних станів), найхарактернішими з ним є 

наступні: нестійкий, проміжний, перехідний, кризовий стан, стан внутрішньої 

роздвоєності, невизначеності, тривоги тощо. 

Встановлено, що концептуальна метафора (метафора-контейнер, 

онтологічна, структурна, орієнтаційна) та її компоненти розпорошені в усьому 

ХТ, структурують вертикальний контекст,  сприяють розумінню глибинних 

смислів та є однією із складових, що сприяють утворенню цілісного 

маргінального образу  та його інтерпретації. 

Побудова семантичної ізотопії маргінального образу та середовища 

реалізується за рахунок застосування прийомів символізації та десимволізації, 

що уможливило створення наскрізних семантичних ланцюжків, які 

забезпечують смислову зв’язність фрагмента чи тексту та утворюють символи –

омоніми:   ніч  –  пітьма  –  страх  –  смерть   /    ніч   –   світло   –   життя; 

день-світло-життя /  день-світло-смерть тощо. 

СІМ є семантичною категорією та реалізується  різними мовними 

засобоми,  що уможливлює виявлення та формування глибинних ізотопій ХТ, 

тим самим забезпечуючи цілісність   та зв’язність його елементів. 

      Основні  положення  цього  розділу викладено  в публікаціях автора [28],  

[29], [30], [31], [32], [33]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Застосування семантико-когнітивного   та лінгвопоетичного  підходів у 

дослідженні змісту, 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.) та може бути наявним у будь-якій 

сфері життєдіяльності людини у ХХ столітті. Витоками, причинами цього 

явища  завжди  є антагонізм, несприйняття, протиріччя  (у культурній, 

соціальній, духовній та ін. сферах). Маргінальність – це завжди робота 

суспільства для відторгнення декласованих та асоціальних членів соціуму, 

усього нетипового, а отже конфлікт (зовнішній та внутрішній) лежить в основі 

існування маргінального суб’єкта у такому суспільстві (перш за все,  на рівні 

самоідентифікації)  та можливості / неможливості подолання цього конфлікту 

чи кризи.    

Об’єктивація маргінальності у 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  ФР маргінальність пронизує весь художній простір, виступає 

сюжетним стрижнем та основою для інтерпретації, забезпечує композиційну, 

ідейну, мовну єдність, структурує горизонтальний та вертикальний контексти. 

Простір маргінальності  в досліджуваних романах,  на нашу думку,  включає  

топологічні властивості  та певні характеристики маргінальної особистості, що 

експліковані  в семантичній структурі поняття маргінальності. 
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Семантичну структуру   маргінальності  у французьких романах 

представлено  наступними “референтними” ознаками (певними 

конституентами): 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  

передбачає дослідження  в  напрямку: поняття (маргінальності) – референт – 

семантичний конструкт, що вможливило виокремлення наступних 

конструктів: маргінальний стан, маргінальне середовище (місце існування, 

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

(діяльність,  поведінка), маргінальний статус, маргінальне мислення. 

Інтеграція зазначених базових конструктів утворює семантичну мережу, 

інформаційні фрагменти якої конкретизуються в значеннях прямих та непрямих 

вербалізаторів. Семантичне моделювання та інтерпретація  референтів 

експлікує семантичний простір маргінальності  у ФР.   

Семантичний та асоціативно-концептуальний аналіз маркованих 

контекстів та ключових лексичних ідентифікаторів маргінальності дав 

можливість виокремити  асоціативні зв’язки між вербалізованими  елементами 

(ознаками)  метаобразу маргінальності та смислами, які є очікуваними та 

зреалізованими у  ХТ  за схемою: семантичний конструкт – образ – концепт – 

концептуальна схема – смисл. 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, сформовано мегаконцептами та 

концептами, пов’язаними між собою відношеннями 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 
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(що експлікує  зазначені вище конструкти),  слоти якої заповнені конкретною 

інформацією,  “релевантною до  концепту чи мегаконцепту”.  

Базисні фрейми (за С. Жаботинською) були  використані нами для 

побудови концептуальної  міжфреймової  мережі   концептосфери 

маргінальність.  Домен маргінальна людина (маргінал) виступає актантом та є 

центральним фактором, когнітивні та мовні особливості вираження  якого, 

характеристики, зв’язки з навколишнім середовищем, умови існування склали 

основу для формування концептуальної структури концептосфери 

маргінальність  та   певною мірою розкрили виокремлені  в текстах 

французьких романів домінантні смисли, виражені семантичними                          

конструктами маргінальності.  

    Аналіз вербалізаторів зазначених доменів 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 у художніх творах, адже уможливлюють  

множинність вибору того, що буде залишено на  бекграунді, а що буде 

висунутим на передній план у якості більш значущого “поняттєвого 

фокуса” [65].  

Комплекс МЗ, які об’єктивують  концепти концептосфери маргінальність 

у французьких романах, включає як прямі, так і непрямі лексико-стилістичні 

номінації.  Аналіз мовної репрезентації пропозицій у слотах зазначених схем 

вказує на те, що вони репрезентують не лише лінгвістичну, а й 

екстралінгвістичну інформацію, продуктивна структурація  та опис якої  (за 

рахунок фреймового моделювання) сприяє розкриттю механізмів 
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концептуалізації вербалізованих понять та явищ навколишньої дійсності, 

зокрема маргінальності як феномену ХХ століття. 

 Реалізація семантичної ізотопії маргінальності  в  художньому  тексті 

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, утворюючи певні 

смисли, забезпечує зв’язність та цілісність образу маргінального персонажа, 

середовища чи всього ХТ.   Визначено, що  портретна ізотопія  включає усю 

сукупність  розпорошених у ХТ описів та характеристик персонажів-маргіналів 

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

різних мовних  засобів. Виявлено, що  семантична   еквівалентність    МЗ   

реконструкції ізотопії може базуватися на  тотожності, синонімії, антонімії, 

гіпо-гіперонімії, причинно-наслідкових на інших видах зв’язку.  Топікальні 

лінії  характеристик маргінальності (зокрема образу маргінального персонажа 

та середовища) на рівні речення та топікальні  ланцюжки (складові 

вертикального контексту) на рівні фрагментів та тексту утворюють ізотопічну 

сітку маргінальності (топікальні лінії  +  топікальні ланцюжки певних 

характеристик   маргінала   чи   середовища                          топікальні   пучки                 

                              ізотопічна     сітка      образу     маргінала      чи  середовища                                

           СІМ тексту).                     

Вибір мовних засобів для реалізації СІМ пов’язано з індивідуальним 

стилем автора та метою формування прагматичного компонента ХТ,  

забезпеченням тематичної, композиційної, стилістичної єдності.                        

Ми акцентували увагу на тих тропах та стилістичних фігурах, конотативній 

лексиці, які сприяють формуванню образу та атмосфери маргінальності.  

Встановлено, що  концептуальна метафора (метафора-контейнер, онтологічна, 

структурна, орієнтаційна) та символ є тими МЗ, що сприяють моделюванню 

ізотопічної сітки маргінального образу у досліджуваних ХТ. Вони є 

наскрізними,   їхні   компоненти,  розпорошені    в  усьому  тексті,  утворюють  
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логіко-семантичні топікальні ланцюжки, структурують вертикальний контекст, 

сприяють інтерпретації глибинних смислів. СІМ є структуротвірним та 

темотвірним фактором.   

Семантико-когнітивна реконструкція маргінальності  засвідчила ключову 

роль останньої  в сюжетно-композиційній структурації твору, у формуванні 

художнього простору, художнього образу, мовної поведінки персонажів у 

французьких романах.   Отримані результати не вичерпуються проблематикою, 

що висвітлена у дисертації.  Дослідження феномену  маргінальності   може бути 

продовжено у творах інших письменників, інших періодів, зокрема слід 

детальніше зупинитися на  стилістичних засобах вираження маргінальності. 
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ДОДАТКИ 

  

 

  ДОДАТОК А 

 

 
Фрагмент тексту для ілюстрації розгортання ізотопії одяг у концентрованому 

портреті  пана Н’Да Амеде: 

 

…nous avons trouvé à la maison Monsieur N’Da Amédée, qui est l’homme le 

mieux habillé que vous pouvez imaginer... Il portait un costume en soie rose qu’on 

pouvait toucher et un chapeau rose avec une chemise rose. La cravate était rose aussi 

et cette tenue le rendait remarquable. Il nous venait du Niger qui est un des nombreux 

pays qu’ils ont en Afrique et il s’était fait lui-même. Il le répétait tout le temps. “Je 

me suis fait moi-même”, avec son costume et ses bagues diamantaires aux doigts. Il 

en avait une à chaque doigt et quand il a été tué dans la Seine, on lui a coupé les 

doigts pour avoir les bagues parce que c’était un règlement de comptes.  Il avait de 

son vivant les meilleurs vingt-cinq mètres de trottoir à Pigalle et il se faisait les 

ongles chez les manucures qui étaient roses aussi... Ce Noir dont je vous parle, 

Monsieur N’Da Amédée, était en réalité analphabète car il était devenu quelqu’un 

trop tôt pour aller à l’école. Je ne vais pas refaire ici l’histoire mais les Noirs ont 

beaucoup souffert...  Monsieur N’Da Amédée avait un diamant dans sa cravate qui 

étincelait... Je n’avais encore jamais vu quelqu’un qui pouvait parler ainsi de lui-

même comme si c’était possible. Il hurlait que tout le monde le respectait et qu’il était 

le roi… (251, с. 12‒13) 
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 ДОДАТОК Б 

 

Реалізація  тотожного  повтору:  лексем покидьки та боягуз у наступних 

фрагментах (у романі Л.-Ф. Селіна).  

1.  C’est pas vrai! La race, ce que t’appelles comme ça, c’est seulement ce 

grand ramassis de miteux dans mon genre, chassieux, puceux, transis, qui ont échoué 

ici poursuivis par la faim, la peste, les tumeurs et le froid, venus vaincus des quatre 

coins du monde. Ils ne pouvaient pas aller plus loin à cause de la mer. C’est ça la 

France et puis c’est ça les Français (257, с. 2). 

2. Qu’on les fasse par légions et légions encore, crever, tourner en mirlitons, 

saigner, fumer dans les acides, et tout ça pour que la Patrie en devienne plus aimée, 

plus joyeuse et plus douce! Et s’il y en a là-dedans des immondes qui se refusent à 

comprendre ces choses sublimes, ils n’ont qu’à aller s’enterrer tout de suite avec les 

autres, pas tout à fait cependant, mais au fin bout du cimetière, sous l’épitaphe 

infamante des lâches sans idéal, car ils auront perdu, ces ignobles, le droit 

magnifique à un petit bout d’ombre du monument adjudicataire (257, с. 32). 

3. Juste un groupe de braillards passe entre nous et on est séparés. C’étaient des 

jeunes gens qui faisaient la retape en réalité, mais avec des mimiques, des mirlitons 

et toutes sortes de cris d’effrayés (257, с.  236). 

4. Serais-je donc le seul lâche sur la terre? pensais-je. Et avec quel effroi!… 

Perdu parmi deux millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu’aux 

cheveux? Avec casques, sans casques, sans chevaux, sur motos, hurlants, en autos, 

sifflants, tirailleurs, comploteurs, volants, à genoux, creusant, se défilant, caracolant 

dans les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre, comme dans un cabanon, pour y 

tout détruire, Allemagne, France et Continents, tout ce qui respire, détruire, plus 

enragés que les chiens, adorant leur rage (ce que les chiens ne font pas), cent, mille 

fois plus enragés que mille chiens et tellement plus dans vicieux! Nous étions jolis! 

Décidément, je le concevais, je m’étais embarqué une croisade apocalyptique      

(257, с. 5). 
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ДОДАТОК В 

 

 Фрагменти-блоки  риторичних  питально-окличних речень у романі  

                                              Л.-Ф. Селіна. 
                    
  

 “T’es pas encourageant en somme, qu’il a conclu alors. J’en sortirai donc 

jamais à ton avis?… C’est donc plus la peine même que j’essaye?… En Amérique 

j’allais pas assez vite, que tu disais… En Afrique, c’est la chaleur qui me crevait… 

Ici, je suis pas assez intelligent… Enfin partout il y a quelque chose que j’ai en plus 

ou en moins… Mais tout ça je m’en rends compte, c’est du “bourre-mou”! Ah! si 

j’avais du pognon!… Tout le monde me trouverait bien gentil ici… là-bas… Et 

partout… En Amérique même… C’est y pas vrai ce que je dis là? Et toi-même?… Il 

nous manque qu’une petite maison de rapport avec six locataires qui payent bien… 

(257, с. 146). 

    

 Est-ce que la vie elle est gentille avec eux? Pitié de qui et de quoi qu’ils 

auraient donc eux? Pour quoi faire? Des autres? A-t-on jamais vu personne 

descendre en enfer pour remplacer un autre? Jamais. On l’y voit l’y faire descendre. 

C’est tout… (257, с. 151). 

 

 Pourquoi dès lors ne pas devenir fous nous-mêmes?… Tout de suite! Pour 

commencer! Et nous en vanter encore! Proclamer la grande pagaïe spirituelle! Nous 

faire de la réclame avec notre démence! Qui peut nous retenir? Je vous le demande 

Ferdinand? Quelques suprêmes et superflus scrupules humains?… (257, с. 206). 

 

D'un bon coup  de délire en plus! Un de trop! Et Vrroum! En avant chez le 

Fou! Enfin! Vous serez libérés comme vous dites! Ça vous a trop tentés depuis trop 

longtemps! Pour une audace, ça en sera une d’audace! Mais quand vous y serez chez 

le Fou petits amis! je vous l’assure que vous y resterez! (257, с. 207). 

 


