
КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

ОМЕЛЬЧЕНКО АННА ЮРІЇВНА, 11 клас, гімназія №9 Кіровоградської міської ради  

Кіровоградської області, м. Кропивницкий.  

Наукові керівники: МАНОЙЛОВА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА, 

старший викладач кафедри української та зарубіжної літератури Центральноукраїнського  

державного педагогічного університету імені Володимира  Винниченка,  

кандидат філологічних наук;  

ТІХОНЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕГІВНА, вчитель зарубіжної літератури гімназії № 9 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області.  

МЕТОЮ РОБОТИ є цілісний і всебічний аналіз хронотопу на матеріалі твору Патріка Модіано у розрізі єдиного системного підходу,  

дослідження хронотопічних елементів, що виявляються на різних структурах тексту, та їхньої ролі у створенні повної й динамічної  

авторської художньої моделі світу й визначення місця  людини в ній. Задля досягнення цієї мети передбачається вирішення таких 

ЗАВДАНЬ: 

 виявити та дослідити особливості часопросторових елементів у тексті, їхню роль у розкритті художньої картини світу, що 

постає у творі, зануренні у внутрішній світ героїв, відтворенні та «оживленні» минулого, характерних для творчості письменника; 

визначити специфіку образів часу і простору в романі письменника, своєрідність форм і прийомів їхнього творення у прозі  митця. 

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ – роман Патріка Модіано «Вулиця темних крамниць» (1978 р.).  

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ – поетика хронотопу, перетин часово-просторових площин у творі Патріка Модіано та їхнє місце у 

розгортанні авторського задуму . 

Патрік Модіано 

Студіювання присвячено цілісному і всебічному аналізу хронотопу на матеріалі твору П.  Модіано «Вулиця темних крамниць» у розрізі єдиного 
системного підходу, дослідженню хронотопічних елементів, що виявляються на різних структурах тексту, та їхньої ролі у створен ні повної й ди-
намічної авторської художньої моделі світу й визначенню місця людини в ній.  

У роботі здійснено спробу уточнити визначення поняття «хронотоп» у сучасному літературознавстві; проаналізовано поетику хронотопу в 
романі П. Модіано «Вулиця темних крамниць», досліджено особливості часопросторових елементів у тексті, їхня роль у розкритті художньої  

картини світу, що постає у творі, відтворення та «оживлення» минулого, характерне для творчості письменника; виявлено вплив  

хронотопічних структур на занурення у внутрішній світ героїв.  

Головний герой—герой шляху 

Центральний персонаж роману – герой шляху, який проходить дорогою випробу-

вань. Хронотоп дороги діє як у минулому, так і в теперішньому головного героя. На 

шляху пошуків герой «приміряє» долі багатьох людей. Дорога пам’яті приводить Гі 

у страшні часи окупації, герой згадує себе, своє кохання та своїх друзів. Історичний 

час твору оживає на сторінках роману в трагічних долях героїв. 

Смислове поле тексту містить риси екзистенціальної моделі  

людства, роздуми автора про абсурдність існування. Художній хроно-

топ роману представлений як замкненим простором (агентство, 

кімнати готелів, кав’ярні тощо), так і відкритим (вулиці Парижу, 

місця, куди вирушає герой у спогадах та реальності). 
Ілюстрація до роману 

•Роман Патріка Модіано розкриває  
складні роздуми про минуле, про  
трагічність людського життя та історії.  

•Художній хронотоп тексту формує неповторний 
авторський світ, в якому герої у пошуках себе 
ставлять перед читачем питання  

загальнолюдського значення та глибини. 

ПОЕТИКА ХРОНОТОПУ В РОМАНІ 
ПАТРІКА МОДІАНО  

«ВУЛИЦЯ ТЕМНИХ КРАМНИЦЬ» 


