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ВІДГУК  
 
офіційного опонента на дисертацію Виноградова Олександра 
Миколайовича АНТРОПОЛОГІЗАЦІЯ ГЕОГРАФІЧНОГО ПРОСТОРУ В 
ПРОЗІ ЖОРЖА ПЕРЕКА («РЕЧІ», «W, АБО СПОГАД ДИТИНСТВА», 
«ЖИТТЯ СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ»), поданої на здобуття наукового ступеня 
кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних 
країн 

 
Актуальність теми. Загальновідомо, що нинішня гуманітаристика 

зазнала епістемологічних змін унаслідок взаємодії з природничими науками, 
котрі під впливом цього схрещення своєю чергою трансформували власний 
предмет наукового досліду й методологічно-понятійний апарат. Так, унаслідок 
стрімкого розвитку суспільствознавчих наук в останні п’ятдесят років, 
відбувається так званий “просторовий (або географічний) злам” (термін 
Марселя Ґоше), коли географія фізична й економічна стає географією 
соціальною й культурною. Більше того, географія стає людською та 
(по)чуттєвою, що дозволяє говорити про антропологічний вимір 
географічного простору. Відтак з’являються нові міждисциплінарні напрями 
дослідження нематеріальної спадщини людства, такі як геофілософія, 
культурна та зокрема літературна (або художня) географія. При цьому 
літературна географія (термін, ужитий ще 1907 р.) не просто вивчає зв’язок 
художнього твору з певною географічною територією. Застосовуючи 
концепти негеографічні (а соціологічні, історичні, культурологічні, 
літературознавчі), вона досліджує способи інтегрування людського у 
просторове. Виникнення й теоретичне узасаднення таких підходів дозволяє 
перепрочитання творів класичної літератури з нових епістемологічних 
позицій. Таким чином, опонована дисертаційна робота повністю вписується в 
цю актуальну не лише для українського літературознавства проблематику й 
має суттєве теоретичне значення. 

Письменники віддавна у своїх творах наділяють географічний простір 
поетологічною та жанротворчою функціями, коли об’єкт насправді 
географічного досліду набуває в художньому творі формоутворюючого (в 
сенсі “письмотворчого”) виміру. Творчий доробок Жоржа Перека, 
письменника в пошуках утраченого простору, якнайкраще ілюструє ці позиції. 
Раніше творчість цього класика французької літератури ХХ ст. потрапляла до 
кола літературознавчих зацікавлень вітчизняних дослідників переважно за 
допомогою російськомовних перекладів (роман “Речі” з’явився 1967 р., а 
решта перекладів – у 2000-них роках). Перше тлумачення Перекового твору 
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українською мовою у 2014 р. (“W, або Спогад дитинства”, пер. Г. Малець) не 
лише відкрило цього непересічного автора для ширшого кола сприймачів в 
Україні, а й стало нагодою для більш уважного прочитання його творчості, що 
безперечно вимагає інформаційно-критичного супровіду. Дисертаційна 
розвідка Олександра Виноградова в цьому сенсі є не лише актуальною, а й має 
конкретне практичне застосування. Окрім науковців і студентів, до 
потенційних реципієнтів результатів дослідження можна віднести авторів 
майбутніх українських перекладів інших творів Ж. Перека. Підкреслимо, що 
йдеться про перше україномовне комплексне дослідження творчості Ж. 
Перека, яке містить найбільш широкий виклад творчих принципів і стратегій 
письменника, а також найповніше в українському літературознавстві 
аналітичне опрацювання оригінальних текстів французького автора. Отже, 
новизна даної дисертаційної роботи в цьому плані є безспірною. 

Структура роботи віддзеркалює поставлені дослідником у вступі 
завдання, визначений у ньому предмет дослідження (“авторські стратегії 
антропологізації та обживання географічного простору у прозових творах Ж. 
Перека”) та передовсім сформульовану дослідником мету – вивчити проблеми 
“географічного простору в аспекті його обживання, придатності для життя та 
побудови на основі різноманітних конкретних елементів у прозовій творчості 
Ж. Перека”. Закономірно, що перший розділ дисертаційної розвідки пропонує 
результати дослідження варіацій та модуляцій філософської рецепції простору 
в історичній перспективі й зосібна наукове розуміння простору в нинішню 
добу. Автор наголошує, що “сучасний” простір рухомий і множинний, він 
виступає модусом сприйняття світу та досвідом тіла, а його проживання й 
обживання почасти відбувається шляхом переміщення або зміщення (як 
переміщення вбік). В цілому, викладений матеріал презентує етапи 
формування у філософії власне антропологічного розуміння простору, коли 
мірилом його осягнення виступає людина – її чуття (як тілесне) та почуття (як 
емоційне), її мова (як культурне) та мовлення (як соціальне й індивідуальне).  

У другому розділі (“Проблематизація простору в літературній 
географії”) дисертант витлумачує різницю між поняттями “простір” і 
“географічний простір”, що є конче потрібною для визначення літературної 
географії та її похідних. Слід відзначити дієвість застосованого 
О. Виноградовим концепту “клінамен” у зв’язку з його осібним ужитком 
французьким автором: “клінамен – це для Ж. Перека той необхідний елемент 
твору, який оживляє механічне використання обмежень” (стор. 112; 
підкреслення наше). Мовні обмеження, які повсякчас використовує Ж. Перек, 
містять просторову денотацію “межа”, яка передає прагнення письменника 
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окреслити територію, накреслити кордони місцевості, або, навпаки, видалити, 
вилучити, перемістити за межі. Таке поміщення за межі (вигнання, 
депортація) яскраво продемонстроване “зниканням” літери “е” в 
однойменному романі письменника. 

У розділі подається також розуміння геокритики за визначенням 
французького літературознавця Мішеля Коло: ця гілка літературної географії 
досліджує художні репрезентації простору на рівні тексту літературного 
твору, а не контексту, тобто вивчає не реальні референти місць, які надихають 
текст, а образи та значення, які вони витворюють у ньому. На переконання 
М. Коло, геокритичне дослідження передбачає вибір певного простору та 
вивчення семантичної конструкції та образів географічного простору, 
втілених у різних художніх творах, що виступає засобом побудови 
літературної пам’яті та уявно-символічного капіталу певного місця. Тоді як 
геопоетика займається вивченням образів різних просторів у творчості 
певного письменника, періоду, жанру тощо, а результати її досліду можуть 
стати основою геокритичних студій. В цьому сенсі, проведене дисертантом 
дослідження є швидше геопоетичним, але воно може розглядатися як підстава 
не тільки для геокритичного підходу (наприклад, щодо паризького 
геопростору), а й для поіетичного дослідження – як основа для осмислення 
зв’язків, що поєднують художню творчість із простором узагалі. 

У третьому розділі йдеться про феноменологічну концепцію простору, 
яку письменник формулює особисто у численних нехудожніх текстах та 
інтерв’ю. Важко заперечити важливість цього епітекстуального пласту, адже 
він якнайкраще сприяє виокремленню Ж. Перека з когорти уліпістів, 
позбавляє його ярликів неанґажованого формаліста-експериментатора. Позаяк 
у дійсності переківська робота над літературним текстом відбувалася не з 
формалістських підстав марної мовної гри, а була результатом дійсного 
наукового пошуку по-новому “сказати невимовне” (dire l’indicible). Увага, яку 
приділяє дисертант нехудожньому доробкові Ж. Перека, не лише сприяє 
доведенню легітимності розташування автора в парадигмі письменників-
географів сучасної французької літератури (а це П. Мішон, П. Берґунью, Ж.-
М. Ґ. Леклезіо, Ж. Ґрак, М. Бютор, Ж. Ешноз, П. Модіано та ін.), а й 
обґрунтовує його окремішність у ній. Французькі літературознавці часто 
підкреслюють, що за своєю методикою осягнення й письма географічного 
простору Перек водночас і письменник, і соціолог, і етнограф, і антрополог. 
Дійсно, дослідницька сутність письменника широко присутня в його 
життєписі та літературній діяльності. Це не лише стильові досліди з мовою і 
письмом, це головно проведення соцопитувань на вулицях і робота 
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документалістом в нейропсихологічній установі, щоб заробити собі на хліб, це 
також наукова методичність його праці з планами, проектами та чорновиками 
творів (запечатування в конверти, розподіл по теках, записниках тощо). Окрім 
того, проблеми, на які письменник натрапляв у творчості, були труднощами, з 
якими має справу кожен науковець – як зібрати матеріал, як класифікувати, як 
синтезувати, як осмислити співіснування постійного й рухомого та т.ін. 
Дисертант влучно зазначає, що географічний простір, упорядкований в Перека 
в системи перелічення, накопичення, перенасичення тощо, завжди передбачає 
прогалину (“отвір”, “діру”, “зяяння”). Наявність частинки, якої бракує, 
недостача, що, здається, не має істотного значення, насправді руйнує собою 
цілу сукупність, яка була запорукою тотальності, вичерпності, гармонії. 
Проте, тут не йдеться про провал проекту “географизації” простору-наратеми, 
а про виведення на перший план теми відсутньої присутності. Переківське 
письмо записує не простір, а його зникання, виснажування, вичерпування, 
фіксує пам’ять не про місця, а про їх забування, карбує пам’ять про забуття. 

Четвертий розділ, що містить потворовий аналіз явища 
антропологізації простору у творах Ж. Перека, впорядкований за 
хронологічним принципом їхньої з’яви. Дослідник імовірно обрав таку 
структуру, виходячи з вищеописаної ним трансформації (еволюції) творчого 
методу Перека, коли реалізм критичний поступається місцем “реалізмові 
інтертекстуальному або цитаційному” (стор. 93). Що цілком логічно й 
зрозуміло, адже розгляд досліджуваної ним проблематики в синхронії 
поданий ним в опублікованих статтях та виступах на різних літературознавчих 
форумах, в тому числі і у Франції. Зазначимо принагідно, що їх список 
демонструє повноту викладу результатів дослідження в наукових публікаціях. 

Обґрунтованість наукових положень і висновків. На прикладі 
творчості Ж. Перека автор дисертаційного дослідження демонструє 
життєздатність та ефективність обраних наукових підстав. У висліді, він 
умотивовує, зокрема, існування літературознавчого феномену, коли мовно-
культурна й біографічна географія письменника з позатекстового явища 
(контексту) перетворюється на тканину тексту, стає принципом 
впорядкування композиційних і стильових структур художнього твору і навіть 
запорукою літературності тексту. У своїй науковій розвідці дисертант 
обґрунтовує думку, що письменник-географ не лише продукує просторове 
мислення твору, а й езистенційно перебуває в просторі за умови і завдяки 
літературній та, ширше, мистецькій діяльності. Простір в Перека є землею 
(“гео”) під ногами, на якій можна міцно стояти, в яку можна вкорінитися. Ця 
земля – це передусім урбанічний простір, що перетворює все інше на не-
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простір. Варто пригадати, що за гебрейською традицією, місто має три 
властивості: могилу Вчителя, людей, що приходять у нього ззовні, та Школу. 
Текст розвідки вдало ілюструє, що переківський міський (паризький) простір 
поступово розчиняється, зникає, мов літера їдиш “е”  (аен), яка графічно має 
форму вулиці “материнського дому” Перека, вулиці Вілен у Бельвілі (в їдиш 
євреїв ашкеназі літера “аен” не голосна, а тільки символ голосного, адже, 
позначаючи дифтонги, вона зникає при написанні). Хоч у французькому 
словосполученні “рідний дім” (maison paternelle) згадується батько, для 
Перека рідний дім був материнським (автор дисертації влучно зазначає на 
стор. 46, що Платон асоціює хору з образом матері). Мати виступає 
єдиноможливим агентом передачі рідного дому-культури (langue maternelle). 
Нестача ключового сегменту (відсутність “могили Вчителя”, себто 
культурного коріння), руйнує просторову цілісність міста-місця. Тому в 
Перека поступове змінювання, мінливість, модуляція географічного простору 
почасти низхідні – це його чередування, парцеляція, занепад, виснаження, 
забуття, стирання, руйнація й урешті-решт зникнення. Відтак стає зрозумілим, 
чому творення простору в письменника-“сироти Голокосту” (“orphélin de la 
Shoah”) виступає засобом “зачепитися” за світ (стор. 165). У результаті 
перелічений, фрагментований, надмірний, видалений, втрачений простір не 
дегуманізує художній твір, виступаючи лише носієм письмотворчого 
потенціалу, а навпаки – є дієвою формою його гуманізації (пошуку втраченого 
місця). Впродовж своєї розвідки дисертант обґрунтовує, що в основі творчості 
Ж. Перека лежить концепція переміщення географічного простору з площини 
біографічного у площину текстову, а особиста стратегія зайняття, обживання 
простору, тобто віднайдення в ньому свого власного місця, підпорядковує 
використані мовні засоби та авторське письмо. Отож, наукові положення 
дістали у викладі проведеного ним дослідження вичерпне обґрунтування.  

Разом із тим, текст дисертації викликає кілька запитань-зауважень.  
На нашу думку, у загальних висновках слід чітко окреслити 

епістемологічну цінність геопоетичної та геокритичної методик для 
опрацювання власне переківських текстів, себто чітко сформулювати їх 
предмет та об’єкт дослідження, критерії відбору корпусу текстів для аналізу 
тощо (Що саме привернуло увагу дисертанта в цьому підході для роботи з 
обраними текстами?), а також підкреслити різницю між існуючими в 
українській гуманітаристиці геопоетичними дослідами та застосованою 
дисертантом методикою. Варто було б, у цьому контексті, окреслити різницю 
між геопоетичним (геокритичним) підходом та іншими методиками, які 
вивчають зв’язки художнього твору з простором  (наприклад, імагологія). 
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Бракує також чіткішого формулювання сутності застосованого 
міждисциплінарного підходу, загалом, і його філософського напрямку, 
зокрема. Які принципово нові результати дозволяє отримати саме цей підхід 
на відміну вже застосованих? В чому міститься новизна власне такого 
прочитання творчості французького автора?  

Твори Ж. Перека (зокрема романи “W...” та “Зникання”) вважаються 
частиною “літератури Голокосту”, яка має на меті передачу (транс-місію), 
тестімоніального (свідчення) й меморіального (пам’яті), що невід’ємно 
пов’язано з питанням перебування у просторі та його сприйняттям. “Сирота 
Голокосту” як засаднича переківська (авто)біографема в роботі, на наш 
погляд, дещо евфемізується (“певні події власного життя”, стор. 193). Автор 
кількаразово згадує про неї як про психологічний травматизм або “шрам” 
(стор. 154), але говорить про “війну”. Слова “Голокост” та “геноцид” жодного 
разу в роботі не вживаються (щоправда в авторефераті “Голокост” читаємо на 
стор. 11). Наголосимо, що Перек пережив не просто смерть батьків під час 
війни (як це зазначається на стор. 108, 115, 148, 172), а жахливе вбивство 
матері (а також її батька та сестри) в таборі смерті (Дрансі, Аушвіц). 
Насправді йдеться навіть і не про війну, а про те, що почалося задовго до 
війни і тривало у формі нереалізованого “боргу пам’яті” (П. Рікьор). Це і 
вигнання його родини з обжитого місця в Польщі (внаслідок погромів), це і 
популярний до війни заклик польських націоналістів “Євреї на Мадагаскар!”, 
що був підтриманий польським міністром закордонних справ Юзефом Беком і 
відповідно передбачав депортацію всіх польських євреїв на острів Мадагаскар 
(W як превернуте М!). Для Перека його єврейство було завжди проблемним –  
“відсутністю, питанням, постановкою питання” (Ж. Перек, “Я народився”, 
1990), воно повсякчас турбувало письменника (про що згадується на стор. 17 
дисертації). Тобто відносини як з Історією (яка передбачала “вирішення 
єврейського питання” як die Endlösung), так і з історією його родини, стали 
для Перека не просто джерелом психологічного травматизму, а 
екзистенційною передумовою  (не)розташування себе у сучасному йому світі, 
необхідністю обживання простору і виживання в ньому: “місця дитинства не 
існують, а оскільки вони не існують, простір виявляється під питанням, він 
припиняє бути очевидністю, припиняє бути часткою чогось, стає неможливим 
для осягнення. Простір – це сумнів” (Ж. Перек, “Просто простір”,  1974). Тому 
мета письменника – це віднайдення просторових слідів та їх фіксація, що 
перетворює його творчість на самобутній зразок “місця (топосу) пам’яті” 
(термін П. Нора). Звичайно, що тема невимовного художньо реалізується в 
нього інакше, ніж, скажімо, в іншого письменника-“сироти Голокосту” – А. 
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Аппельфельда (“Історія одного життя” та “Хлопчик, який волів спати”). 
Проте, переківське намагання підійти до цієї проблеми збоку, скоса, 
незвіданою (“козиною”) стежкою творить самобутнє і головно дієве художнє 
свідчення про Голокост. Звідси і бере початок невідступно присутній у його 
творчості потяг до просторової тотальності (власне як заповнення пустки) і до 
фальшування (псевдоерудиції, обману зору тощо). Автор, котрий носить 
фальсифіковане ім’я (Перец/Перек), фальшує спогади й місця, яких насправді 
не існує в його пам’яті. Підробка неіснуючого простору перетворюються в 
нього на літературну стратегію обживання та виживання, коли правда є 
невимовною. У французькій вимові буква “е” залежно від позиції буває німим 
звуком (e muet). Тому твір-ліпограма “Зникання” є насправді прагненням 
порятунку від мутизму, від забуття. Отож, обмеження мовне насправді 
передає в Перека обмеження екзистенційне. А явище антропологізації 
простору у творах Перека міститься в тому, що він витворює простір, який 
мучиться, страждає, потерпає, якому болить, переківський простір – це 
простір-страдник. Ці моменти, присутні в дисертаційній роботі, мають, як на 
нас, бути наголошеними в загальних висновках. Разом із тим, висловлені 
зауваження аж ніяк не заперечують значущості результатів роботи, а швидше 
можуть слугувати підґрунтям дискусії та/або майбутніх дослідів автора 
наукової розвідки, передставленої на захист. 

Слід зазначити, що робота написана фаховою дослідницькою мовою, 
без похибок і опечаток. Окрім того, в її тексті очевидний авторський стиль 
наукового письма дисертанта. А наші зауваження щодо оформлення 
дисертації стосуються скоріше незначного – наприклад, скорочень 
(“Спроби...”) та абревіатур ( “ЛЩС” або “ЖСВ”) творів, які автор чередує в 
тексті дисертації. На наш погляд, якщо економія є вже аж такою необхідною, 
доцільно використати радше скорочення до першого слова, оскільки 
неблагозвучні абревіатури (ніде не розтлумачені) не лише утруднюють 
читання роботи, а й викликають зайві для наукового тексту конотації. 
Неорганічно, як на нас, дивляться в тексті транслітерації деякіх термінів і 
власних назв з французької мови: приміром, “міз-ан-абім”, “тромплей” або 
“Коз комюн”. Такі слова подають зазвичай латиною в оригіналі з перекладом, 
як це було зроблено з поняттям “крок у бік (pas de côté)”, яке ми б переклали 
за допомогою прислівника – “крок убік” (Куди?, а не В чий бік”), що краще 
позначає просторовість даного концепту.  

Відзначимо володіння дисертантом навичками накового пошуку, його 
дослідницьку ерудицію та вміння аналізувати іншомовний художній текст. 
Список літератури свідчить про глибоке осягнення теми дослідження, 
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