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Шановні Члени журі,  

тема мого дослідницького проєкту – «Поетика хронотопу в романі 

Патріка Модіано «Вулиця темних крамниць». 

У наш час, коли все більше людей відмовляються від читання художньої 

літератури, тим самим стаючи легкою здобиччю для маніпуляцій потужних 

інформаційних потоків, я не уявляю своє життя без Книги. Змалечку, йдучи зі 

школи додому, я з радістю знала, що на мене чекає дивовижний світ моїх 

улюблених творів… «Аліса в країні Див» Л. Керролла, «Пригоди Тома Сойера 

та Гекльберрі Фінна» Марка Твена, «Пеппі Довгапанчоха» А. Ліндгрен, 

«Тореадори із Васюківки» В. Нестайка – саме ці книги примушували моє 

маленьке серденько тріпотіти, мов пташка. Я зрозуміла, що художні тексти 

подібні до таємничої печери Алладдіна, приховують свої «коштовності» – 

безцінні знання та авторське послання нам, читачам. Так, ще з дитинства, я 

захопилась аналізом тексту. Для мене аналітичне дослідження твору щоразу 

ставало захопливою пригодою, цікавою та несподіваною подорожжю. Моя 

участь та діяльність у МАН розкрили мій потенціал дослідника, розширили 

читацький горизонт. Минулого року я аналізувала текст безсмертного роману 

Ґ. Ґ. Маркеса «Сто років самотності», цілий рік я жила в містечку Макондо з 

родиною Буендіа, разом з героями твору я намагалась збагнути прокляття 

самотності роду, адже це означало зрозуміти і самотність усього людського 

роду, краще зрозуміти саму себе. Ця робота посіла ІІ місце на обласному етапі-

захисті наукових робіт, зробила мене більш сильною та впевненою в своїх 

силах. 

Письменники-лауреати Нобелівської премії викликають у мене як 

читацький, так і науковий інтерес. Серед моїх фаворитів такі знакові постаті 

як Е. Гемінґвей, Ґ. Ґ. Маркес, Мо Янь, Кадзуо Ісігуро. Їхні твори відкрили для 

мене складний та суперечливий світ людських поривань, надій та страждань, 

пошуків власного «я». 

Вирішивши ознайомитись із творчістю нобелівського лауреата 2014 р. 

Патріка Модіано, я не підозрювала, що цей автор стане одним із моїх 

улюблених. «Rue des boutiques obscures» («Вулиця темних крамниць») – так 

називався роман, який відкрив мені художній Всесвіт французького 

письменника. Маленький самотній силует людини на обкладинці. Я 

розгорнула першу сторінку: «Я ніхто», – говорить головний герой – «Просто 

світлий силует у цей вечір, на терасі кав’ярні». Я ніби зустріла старого 

знайомого. І мені не захотілося його відпускати. Я прочитала цю книгу на 

одному диханні, я блукала разом з героєм лабіринтами пам’яті, вулицями 

Парижу, страшними дорогами війни, я намагалась знайти відповіді на складні 

питання буття: що є пам’ять, що є життя, заради чого варто жити, що є надія, 

коли, здається, для неї вже немає місця... Цей твір викликав безліч алюзій, 

невидимі ниті зв’язали роман з іншими творами світової літератури в моїй 

читацькій свідомості. Під час роботи над своїм дослідженням я прочитала 



багато наукових праць, присвячених вивченню творчості П. Модіано, вони 

допомогли мені збагнути смислове поле роману, заповнити лакуни тексту. Я 

усвідомила, як важливо нам, українським читачам, знати книги цього 

непересічного майстра з його сумним, дещо іронічним поглядом на життя, з 

його особливим ставленням до минулого, з його неперевершеним умінням 

зачарувати Словом.  

Якось письменник сказав: «У житті важливо не майбутнє, а минуле». 

Для мене, це – ключ для розуміння не тільки творчості письменника, а й його 

внутрішнього світу, як людини. І мені іноді здається, що Патрік Модіано 

схожий на свого героя, Гі Ролана. Я уявляю як він, сутулившись, сидить у 

своєму маленькому кабінеті, повному книжок, перебирає старі світлини і 

планує сюжет нової книги… 

Я неймовірно щаслива, що робота над проєктом допомогла мені 

зануритись у неймовірний світ роману французького нобеліата, краще пізнати 

себе як дослідника, зробити маленький внесок у скарбницю українського 

літературознавства. 

 

 

 

З повагою Анна Омельченко 
 


