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Будь-яке входження у сферу смислів 
розпочинається через браму хронотопів

М. Бахтін

Хронотоп – взаємозв’язок часових та просторових 
відношень, художньо  освоєних у літературі. 



Хронотоп впливає на жанрові особливості твору, визначає місце
героя в картині художнього світу, розкриває позицію автора. 
Хронотопічні елементи – прикмети часу та простору, що часто 
набувають у тексті глибокого символічного значення – створюють
неповторну авторську модель та допомагають збагнути
авторський задум.



Творчість Патріка Модіано, лауреата багатьох

літературних премій, у тому числі, Великої Французької

академії (1975 р.), Гонкурівської (1978 р.), нарешті,

Нобелівської (2014 р.), – предмет серйозної уваги французьких

та англомовних літературознавців.

Патрік Модіано (Patrick Modiano) –

сучасний Марсель Пруст



Тема пам’яті – одна з центральних

у творчості письменника

Тема знайшла втілення в романах «Сімейна хроніка», 

1977 р., «Вулиці темних крамниць, 1978 р., «Дора Брюдер, 

1997 р., «Родослівна», 2005 р., «Нічна трава», 2012 р. 



Роман П. Модіано «Вулиця темних 
крамниць»

Твір був написаний у 1978 р. і 
вважається одним із 
найсильніших у творчому доробку 
письменника. За роман П. Модіано
отримав Гонкурівську премію у 
1978 р.



«Pour Rudy. Pour mon père»

Присвята роману одразу ж відсилає читача до трагедії
сім’ї самого автора. Відомо, що таємниця, яка оточувала
постать батька, присутня, так чи інакше, у багатьох
романах письменника. Дитиною він майже його не
пам’ятав, тому, підростаючи, переживав своє сирітство,
свою повну самотність, яка ще більше посилилася після
смерті у 1957 р. його молодшого брата Руді у
десятирічному віці.



Перша частина твору дає читачеві провідні 
смислові напрямки тексту: втрата пам’яті, а, 
значить, і самого себе, самотність, ностальгія за 
минулим



Минуле керує теперішнім і майбутнім головного героя, 
календарний час (темрява, дощ) надає світові твору ще більше
похмурих рис. Образ ночі як уособлення не тільки художнього
часу, а й стану душі, характерний для творчості П. Модіано. 



Темрява та туман супроводжують Гі у його пошуках. 
Хронотопічні елементи мосту, ріки, ставка надають символічних
рис пошукам Гі, поглиблюють смислові рівні тексту, розкриваючи
вічні питання буття: що є реальність, яким має бути шлях 
людини до самого себе, чи можна заблукати на цьому шляху? 



Образ Парижа є центральною 
локацією, де відбуваються події
твору. Парижем проходить шлях 
пошуків героя, де він, як якась
химерна істота, постійно змінює
маски, стаючи то одним із
загублених, то іншим. Місто, його
вулиці є єдиними конкретними та 
чіткими реаліями художнього
світу твору. Автор, називаючи
вулиці міста, ніби контрастує з 
людьми, які давно загубили свої
імена. 



Читач вирушає разом із героєм дорогою спогадів. Водночас у 
реальному часі Гі вирушає у ті місця, де сталося лихо з його
коханою. Герой у буквальному сенсі йде, мандрує слідами свого
минулого життя. Пам’ять героя повертає його у страшні часи
окупації. Він не тільки згадує події, а й занурюється у емоційний
фон тих часів: страх, почуття небезпеки, несвободи, прагнення
вирватись з того страшного світу. 



Хронотоп війни у просторі тексту – це, передусім, минуле
головного героя та тих людей, з якими пов’язала його доля. 
Розгортаючи трагічні сторінки з історії окупації Франції, автор 
уводить читача до складного внутрішнього світу головного 
героя, невипадково головний герой є і наратором. Позбавивши
його пам’яті, автор «відправляє» його шляхами минулого



Гі на шляху свого розслідування намагається відродити не тільки
пам’ять, не тільки віднайти себе, а й збагнути причини катастрофи
свого життя. Минуле поступово звільняється з туману, розкриваючи
перед героєм та читачем біду національного та загальнолюдського
масштабу.



Проте, завершується твір на оптимістичній ноті: попри 
смерть та війни, попри швидкоплинність життя, надія –
єдине, що залишається та дає сил жити.




