
 

 

   МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

  

 

ДОЦЕНКО Наталія Валеріївна 

 

       УДК 821.133.1.131 П. Модіано 

 

 

ПРОЗА ПАТРІКА МОДІАНО  

(ПРИНЦИПИ ІНТЕРМЕДІАЛЬНОСТІ)  

 

 

 

Спеціальність 10.01.04 – література зарубіжних країн 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ  

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2015 



 

  

Дисертацією є рукопис. 

Роботу виконано на кафедрі зарубіжної літератури Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, МОН України 

 

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор 

    Бовсунівська Тетяна Володимирівна, 

Київський національний  

університет імені Тараса Шевченка, 

Інститут філології, 

професор кафедри зарубіжної літератури 

 

Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор 

    Висоцька Наталія Олександрівна, 

    Київський національний лінгвістичний університет, 

    завідувач кафедри теорії та історії світової літератури 

    імені В.І. Фесенко; 

 

    кандидат філологічних наук 

    Баняс Наталія Юліанівна, 

    Карпатський інститут 

Підприємництва ВНЗ відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна», 

доцент кафедри філології 

 

 

Захист відбудеться «19» жовтня 2015 р. о 14-00 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.39 Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60 

 

З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 01601, м. Київ, вул. 

Володимирська, 58 

 

Автореферат розісланий «23» вересня 2015 р. 

 

Учений секретар 

спеціалізованої вченої ради  _____________      К. Г. Мурашевич 

 



 

  

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Феномен інтермедіальності ствердив себе як невід’ємна 

частина сучасного життя, реалізовуючись у культурній та соціальній сферах. 

Сформувавшись у межах нової культурної парадигми, інтермедіальність постає 

знаковою тенденцією сучасного мистецтва, набуваючи яскравого відображення у 

мистецтві сучасної літератури, виникаючи внаслідок ускладнення принципів 

організації художнього тексту, який вбирає якості інших видів мистецтв. Позаяк, 

протягом останніх років інтермедіальність отримала визначення специфічної 

методології аналізу як окремого художнього твору, так і художньої мови культури 

загалом (А.Г.Сидорова). Особливої уваги заслуговує поєднання мистецтва слова з 

мистецтвом візуальної образності, зокрема кінематографом. Прикладом такого 

поєднання є твори сучасної французької літератури «нової хвилі», на формування 

якої вплинуло мистецтво кіно. Використання кінематографічних технік та оптичних 

прийомів значною мірою модифікувало наративні стратегії письменників-

новороманістів, досвід яких позначився на творчості їх наступників. Серед них 

виділяється постать відомого французького письменника Патріка Модіано, чиї 

романи були відзначені багатьма літературними нагородами Франції та країн 

Європи, а у 2014 році письменник став лауреатом Нобелівської премії у галузі 

літератури. Дослідження творчого доробку автора було здійснено багатьма 

західноєвропейськими науковцями (К. Донадій, П. Желлінг, З. Зелінські, 

Ж.Камінскас, Р. Коте, Д. Кук, Т. Лоран, К. Неттелбек, Д. Паррошіа), однак, на 

теренах пострадянського простору особливості його прози були досліджені 

недостатньо (М.Васильєва, Н. А. Ржевська, Ю. С. Трофімова, М. І. Ступніцька). В 

українському літературознавстві романи Патріка Модіано постають як 

репрезентація проблеми пошуку власної ідентичності, дослідженої у розвідках 

В.І.Фесенко. У дисертації Ю. Ю. Павленко доробок письменника розглядається 

поряд з іншими творами представників сучасної французької романістики у річищі 

проблем індивідуальної пам’яті. Утім, в Україні відсутні праці, присвячені 

ґрунтовному аналізу наративних стратегій автора. Відтак, дослідження прози 

Патріка Модіано з метою висвітлення реалізації принципів інтермедіальності значно 

розширює світоглядні горизонти сприйняття його творчості, що зумовлює 

актуальність даного дослідження.  

Виокремлення принципів інтермедіальності, а саме принципів синтезу 

художніх прийомів літератури та мистецтва кінематографа, декодування як 

наративних, так і образних стратегій письменника, розкриття проблеми взаємодії 

мистецтв, взаємопроникнення візуального та словесного семантичних полів має 

посприяти перегляду інтерпретацій сучасного літературного твору. Осмислення 

нового типу художньої цілісності у її становленні та втіленні у романах Патріка 

Модіано актуалізує ряд важливих проблем сучасного літературознавства, 

пов’язаних з інтеграцією наукових знань, зі специфікою модифікації романної 

форми у літературі ХХ-ХХІ ст. На прикладі творів письменника виявили 

особливості інтермедіального взаємовпливу, що відображає не взаємне поглинання, 

а якісне взаємопроникнення, провокуючи появу нових художніх значень. 



 

  

Осмислення впливу кінематографічних технік на формування світоглядної матриці 

персонажів дозволило розкрити проблему самоідентифікаціїї, що є провідною у 

творах письменника. Актуальність даного дослідження також зумовлена потребою 

висвітлити засади інтермедіального аналізу, як нової стратегії дослідження 

художнього твору для сучасного українського літературознавства. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконувалася на кафедрі зарубіжної літератури Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка у рамках комплексної науково-

дослідної теми «Історія та полікритика зарубіжної літератури», затвердженої 

Вченою радою Інституту філології КНУ (протокол №3 від 15 листопада 2004 року). 

Тема дисертації відповідає науково-дослідній темі «Закономірності літературного 

процесу ХХ століття», що передбачає вивчення широкого кола епістемологічних 

проблем літератури минулого століття із залученням сучасної методології. 

Мета дослідження полягає у визначенні принципів інтермедіальності 

сучасного французького роману на прикладі прози Патріка Модіано, як результату 

мистецького взаємовпливу, та виявленні засобів їх репрезентації у художній оповіді.  

 Мета дисертації передбачає розв’язання таких завдань: 

- розглянути літературознавчі підходи та методи аналізу прози Патріка Модіано 

у зарубіжній критиці; 

- осмислити історико-культурний аспект творчості Патріка Модіано у 

західноєвропейській літературі кінця ХХ початку ХХІ ст.; 

- систематизувати основні засади інтермедіальності, наявні в сучасній 

гуманітаристиці, та виділити найбільш релевантні для літературознавства 

аспекти; 

- розглянути особливості мистецької дифузії як елемента інтермедіального 

взаємовпливу у межах літературного твору; 

- з’ясувати основні структурні характеристики кінематографічного коду та 

виокремити рівні його оприявнення у художньому творі; 

- проаналізувати специфіку репрезентації візуальної образності у прозі 

письменника; 

- виявити особливості структури оповіді та розглянути їх крізь призму 

структуротворчих технік кінематографу; 

- дослідити засоби оприявнення «принципу камери» як формотворчого чинника 

світогляду героя Патріка Модіано; 

- узагальнити принципи інтермедіального взаємовпливу у прозі Патріка 

Модіано. 

Об’єктом дослідження є прозові твори сучасного французького письменника 

Патріка Модіано, відібрані за критерієм репрезентативності щодо художньої 

актуалізації інтермедіальності у сучасному французькому романі. Матеріалом 

аналізу виступають тексти сімох романів Патріка Модіано: «Вілла “Смуток”» (Villa 

triste, 1975), «Молодість» (Une jeunesse, 1981), «Цирк іде» (Un cirque passe, 1992), 

«Весняний пес» (Chien de printemps, 1993), «Дора Брюдер» (Dora Bruder, 1997), 

«Кафе втраченої молодості» (Dans le café de la jeunesse perdue, 2007), «Горизонт» 

(L’horizon, 2010). 



 

  

Предметом дослідження є особливості репрезентації принципів 

інтермедіального взаємовпливу мистецтва літератури та кінематографа у художній 

оповіді творів Патріка Модіано. 

Методологічна основа дослідження. Аналіз інтермедіальності у творчості 

Патріка Модіано базується на методології інтермедіальних досліджень з домінантою 

теорії кінематографа, а також із залученням методик, як то культурно-історичний 

аналіз, семіотика, психоаналітичні студії, структуралістський, 

постструктуралістський підходи до прочитання літературного тексту, що допомогли 

виявити та концептуалізувати феномен інтермедіальності у сучасному 

французькому романі й запропонувати нові варіанти прочитання творчості Патріка 

Модіано. 

Методологію дослідження становлять ключові положення концепції 

інтермедіальності, запропоновані у сучасній філософії культури (Ф.-Ж. 

Альберсмейер, Н. Луман, М. Маклюен, Ю. Мюллер, В. Ролофф, Й. Піч, І. Шпільман, 

І. Е. Борисова, І. Раєвські, Н. В. Тішуніна, А. Тімашков, О. Хансен-Льове), теорії 

мистецької взаємодії (А. Хаузер, Р. Беллур, К. С. Браун, Ж. Шрьотер, М. Бахтін, І.І. 

Смірнов), у літературній семіотиці (Р. Барт, Ю. Крістева, І. Ільїн, Ю. Лотман) та у 

вивченні мови кінематографа (А. Базен, Ж. Дельоз, У.Еко, З. Кракауер, К. Метц, Р. 

Споттисвуд, Д. Вертов, С. Ейзенштейн, Б.Ейхенбаум, Н.О. Висоцька, К. Разлогов, 

Ю. Тинянов, А. Усманова, В.І.Фесенко, В. Шкловський). Дослідження механізмів 

репрезентації візуальної образності в літературі засновується на працях Р. Барта, П. 

Вірільо, Л.Мамфорда, Ю. Н. Арабова, Р. Арнхейма, М. Бахтіна, В. Беньяміна, В. 

Подороги, О.Сальникової, Ц. Тодорова, М. Ямпольського. 

У процесі аналізу наратологічної специфіки романів Патріка Модіано 

використовуються розвідки Р. Барта, Г. Джеймса, Ж. Женетта, П. Лаббока, К.Метца, 

Ж. Пуйона, Н. Фрідмана, В. Шмида, Н. А. Грицай, В. Н. Нікіфорова.  

Підґрунтям аналізу психологічного аспекту прози Патріка Модіано стали 

праці З. Зелінські, Д. Кук, Ж. Лакана, Т. Лорана, К. Метца, А. Морріса, Б.Гаспарова, 

А. Осанова, Ю.Ю. Павленко, В.І. Фесенко. 

Наукова новизна дисертації полягає у тому, що малодосліджена у 

вітчизняному літературознавстві проза Патріка Модіано вперше розглядається під 

кутом інтермедіального аналізу взаємовпливу мистецтва літератури та 

кінематографа, а саме вперше досліджується принцип візуалізації літературного 

тексту, принцип монтажності романів письменника та засоби оприявнення нової 

світоглядної моделі, репрезентованої у романах Патріка Модіано, що дозволяє 

окреслити нові стратегії творчості письменника і сучасного французького роману 

зокрема. 

Теоретичне значення отриманих результатів дослідження творчого 

доробку Патріка Модіано крізь призму міжмистецької дифузії розкриває феномен 

інтермедіальності, як важливе художньо-естетичне явище ХХ-ХХІ ст., й постає 

невід’ємною частиною художньої природи сучасного літературного твору. 

Визначені принципи взаємовпливу літератури та кінематографу у романах 

письменника дозволяють розширити розуміння особливостей формування 

літературного твору у контексті розвитку західноєвропейської літератури. 



 

  

Практичне значення дисертації полягає у можливості залучення результатів 

дослідження до подальшого вивчення творчості Патріка Модіано українським 

літературознавством. Висвітлення засобів оприявнення кінематографічних 

стратегій у художній оповіді романів письменника дозволяє розширити уявлення 

про специфіку сучасної французької літератури та відкриває нові перспективи 

інтерпретації літературних творів. Матеріали дослідження можуть бути використані 

при розробці нормативних і спеціальних курсів з історії зарубіжної літератури доби 

постмодернізму та з історії французької літератури другої половини ХХ початку 

ХХІ ст. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення роботи 

обговорювалися на засіданнях кафедри зарубіжної літератури Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; окремі її аспекти 

викладено у 11 виступах на наукових конференціях: на Міжвузівській науковій 

конференції «Мови і культури в контексті глобалізаційних процесів» (Київ, 12 

квітня 2005 р.); на наукових читаннях, присвячених 130-річчю від дня народження 

професора І.В. Шаровольского, КНУ ім. Т.Г. Шевченка (3 жовтня 2006 р.); на 

Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих учених «Світоглядні 

горизонти філології: традиції та сучасність» (Київ, КНУ 11 квітня 2007 р.); на 

Міжнародній науковій конференції «Національна культура у парадигмах семіотики, 

мовознавства, літературознавства» (Київ, КНУ, 24 жовтня 2007 р.); на 

Всеукраїнській науковій конференції «Діалог культур: лінгвістичний та 

літературознавчий виміри» (ІФ КНУ ім. Т. Шевченка, 8 квітня 2008 р.); на 

Міжнародній науковій конференції «Мовно-культурна комунікація в сучасному 

соціумі», Інститут філології КНУ ім. Тараса Шевченка (22 жовтня 2008 р.); на 

П’ятій міжнародній науково-практичній конференції (Київ, КНУ, 22 березня 2013 

р.); на Міжнародній науковій конференції «Етнознакові функції культури: мова, 

література, фольклор» (Київ, КНУ, 17 жовтня 2013 р.); на Всеукраїнській 

конференції «Філологічна наука в інформаційному суспільстві» (Київ, КНУ, 10 

квітня 2014 року); на Міжнародній конференції «Сучасна філологія: парадигми, 

напрямки, проблеми» (Київ, КНУ, 9 жовтня 2014 року); на Всеукраїнських 

наукових читаннях за участі молодих учених «Дух нового часу у дзеркалі слова і 

тексту» (Київ, КНУ, 8-10 квітня 2015 року). 

 Публікації. Результати дослідження викладено у 10 публікаціях, 8 з яких 

надруковано у наукових фахових виданнях України, 1 – у закордонному виданні. 

Структура дисертації визначається логікою вивчення поставленої проблеми і 

підпорядкована послідовному розв’язанню встановлених завдань. Дисертація 

складається зі вступу, п’яти розділів та висновків. Список використаних джерел 

містить 210 позицій. Загальний обсяг дисертації становить 189 сторінок, з яких 171 

сторінка основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, зазначено зв’язок роботи 

з науковими програмами, планами, темами, сформульовано мету і завдання роботи, 



 

  

об’єкт і предмет літературознавчих пошуків, визначено теоретико-методологічну 

основу дослідження, висвітлено його наукову новизну та практичне значення, а 

також наведено інформацію про структуру роботи, апробацію результатів 

дослідження та перелік публікацій за темою. 

У першому розділі «ТВОРЧІСТЬ ПАТРІКА МОДІАНО У ЗАХІДНО-

ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІЙ ДУМЦІ» репрезентовано 

основні концептуальні підходи дослідження його творчості у сучасному 

літературознавстві, а також відображено літературний контекст творчості Патріка 

Модіано.  

У підрозділі 1.1. «Осмислення творчості Патріка Модіано у сучасному 

літературознавстві» проаналізовано основні підходи дослідження прози 

письменника, основна увага яких приділена реалізації провідних тем його романів, а 

саме темі індивідуальної пам’яті, пошуку власних коренів, проблемі 

самоідентифікації. У фокусі розвідок дослідників постає визначення особливостей 

творчої манери, засобів актуалізації мнемонічних проявів та художніх стратегій їх 

оприявнення у романах автора. Західноєвропейські літературознавці визнають 

особливою рисою наративу Патріка Модіано автофікціональність (Д. Кук, Т. Лоран), 

оприявнену через гру фактами особистої біографії та вигаданими персонажами чи 

подіями. Засобом відображення героя у пошуку власної ідентичності дослідники 

вважають специфічну систему дзеркал (А. Морріс, Ю.Ю. Павленко). Створення 

особливого універсуму фантомів минулого та примарних героїв теперішнього (З. 

Зелінські, Ю.С. Трофімова) дозволяє письменнику змалювати особливий вимір 

позачасся, у той час як  прийом «сюрімпресії» (Д. Кук, К.Неттельбек, В.І. Фесенко) 

допомагає автору створити світ, де спогади, видіння та реальні предмети стають 

невід’ємною частиною один одного. 

У підрозділі 1.2. «Художні стратегії «нового роману» у творчості Патріка 

Модіано» розглянуто мистецькі патерни, сформовані у річищі «нового роману» 

(Наталі Саррот, Мішель Бютор, Клод Сімон, Ален Роб-Грійє), які демонструють 

залучення мистецьких технік кінематографу до літературного твору. Такий 

інтермедіальний підхід позначився й на подальшому розвитку французької 

літератури, зокрема на творах письменників, що сформували течію «нового нового 

роману». Творчість сучасного французького письменника Патріка Модіано, який 

вважається представником «неоновороманістів» (Н.А. Ржевська), постає яскравим 

прикладом втілення нових художніх патернів французької романістики, а залучення 

кінематографічних технік демонструє приклад інтермедіальних зв’язків мистецтва 

кіно та літератури.  

Продовжуючи традиції новороманістів-експериментаторів, Патрік Модіано 

створює власну манеру письма. Його твори, насичені художніми образами, що 

активують процес візуалізації, викликають враження перегляду фільму. 

Відсторонений погляд героя на оточуючий світ створює враження, ніби він є лише 

оператором, який знімає матеріал для майбутньої стрічки. Створення розмитих, 

нечітких образів суголосить принципам дії кінокамери, яка то наближає, то віддаляє 

фокус від об’єкта, що опинився у полі її зору. Вдаючись до частої зміни ракурсів 

умовної камери, поєднуючи, накладаючи різні плани, Патрік Модіано відтворює 



 

  

своєрідний код сучасної культури, сповненої розпорошених зображень, відблисків, 

відлунь. Фрагментована оповідь його романів, до якої автор долучає архівні 

документи та записи, відображає вплив монтажних технік, що допомагають 

поєднати різні часові площини, розчиняючи темпоральну дистанцію. Тема речей та 

предметів, що «оживають», реалізується письменником у перетворенні застарілих 

фото, загублених документів, зниклих кварталів на вказівники місць народження 

нової історії. Залучення художніх патернів візуального мистецтва допомагає 

письменникові досягти відчутної екзистенційної глибини у відтворенні проблеми 

самоідентифікації та відобразити процес відновлення інформації під час реалізації 

механізмів пам’яті. Потенційна кінематографічність засвідчує інтермедіальний 

характер прози Патріка Модіано і дозволяє прослідкувати дію принципів 

міжмистецької взаємодії у творах письменника. 

Другий розділ «МЕТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ 

ІНТЕРМЕДІАЛЬНИХ АСПЕКТІВ ТВОРЧОСТІ ПАТРІКА МОДІАНО»  

розкриває основні теоретичні принципи здійсненого дослідження, окреслює явище 

інтермедіальності у сучасній гуманітаристиці. У підрозділі 2.1.  

«Інтермедіальність як принцип мистецької взаємодії літератури і 

кінематографа» викладено основи розуміння феномену інтермедіальності. Серед 

розглянутих концептуальних підходів (Ф.-Ж. Альберсмейер, К.С. Браун, В. Вольф, 

А. Гір, Ю. Мюллер, Й. Піч, В. Ролофф, Д. Хіггінс, І. Шпільман) найбільш 

ефективними у дослідженні інтермедіальних трансформацій виявилися: концепція 

інтермедіальної взаємодії Н. В. Тішуніної, концепція взаємовпливу мистецтв різної 

природи О. Хансен-Льове та концепція дифузії художніх стратегій мистецтв різної 

репрезентативної природи І. Є. Борисової.  Інтермедіальний взаємовплив передбачає 

процес перекодування одного художнього коду в інший та здійснює трансформацію 

смислового наповнення, розширюючи семантичне поле новоутвореної «мови». 

Досліджуючи романи Патріка Модіано, встановили, що транспонування прийомів 

кіномистецтва у літературний твір активувало процес взаємопроникнення 

вербального та візуального кодів, і спровокувало появу третього коду, який увібрав 

ознаки обох учасників художньої взаємодії. Вербальний код здобув ознак 

візуального коду, що зумовило набуття літературним твором нових якостей. Нові 

семантичні утворення, які посприяли візуалізації вербального ряду, надали 

літературному твору рис візуального мистецтва. Спираючись на типологію О. 

Хансен-Льове, який окреслив основні види інтермедіального взаємопливу 

(конвенційний, нормативний та референційний); визначив типи художньої 

трансформації, такі як заміщення, змішування та споріднення, виявили, що 

найбільш активним у творчості Патріка Модіано є останній тип взаємодії. 

Споріднення візуального концепту мистецтва кіно й вербальної репрезентації 

літературного твору спричинило актуалізацію імагінативної складової, що змінило 

рецепцію вербальної репрезентації, і надало текстам письменника характерної 

«візуалізації». Інкорпорування  Патріком Модіано кінематографічних підходів у 

романне письмо оприявнює принцип дифузії художніх стратегій мистецтв різної 

репрезентативної природи. Аналіз проявів інтермедіального взаємовпливу, 

базуючись на концепції І.Є. Борисової, дозволив виокремити рівні такого залучення, 



 

  

зокрема рівень формування образної матерії, рівень структурної побудови та рівень 

світоглядної парадигми, яка демонструє вплив світосприйняття автора й 

проявляється на рівні героя.  

У третьому розділі «ВІЗУАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОБРАЗНОСТІ У 

РОМАНАХ ПАТРІКА МОДІАНО» осмислено трансформацію перцептивної 

моделі індивідуальної свідомості у сучасному літературному творі. Від «культури 

ока» (М.М. Бахтін) та «візуального мислення» (Р. Арнхейм) концепт створення 

художнього образу реалізується завдяки «оку-медіуму» (Ц. Тодоров). Водночас, 

формується «культура близького зору» (М. Ямпольский), або ж «культура мінус-

зору» (Н.В.Топоров), яка суголосить феномену романтичного «ліміту зору» 

(Н.Я.Берковський). «Фасеточне бачення» (В.В. Набоков), поєднуючи різні кути 

зору, відображає накладання візуальних планів, що викликає особливе емоційне 

напруження, де час сприйняття уповільнюється, а простір постає детально 

зображеним, акцентуючи увагу на об’єктах-речах. Розрізнені аудіовізуальні образи 

як відображення «кліпового» сприйняття дійсності (В.І.Фесенко) оприявнюються 

через  фрагментованість почасти репрезентовану із використанням фото-колажної 

техніки чи прийомів кіномонтажу. Тема речей («шозизм»), привернувши увагу 

письменників до фактичних свідоцтв життя людини, перетворює митця на 

«лахмітника» - людину з надгострим зором, яка вишукує щось цінне у хаосі буття, 

що демонструє появу відстороненого, панорамного бачення  оточуючого, 

націленого не на осягнення цілісної картини світу, а на творенні нової реальності, 

продиктованої сумою фрагментів баченого (М. Ямпольський). Формування 

горизонтального вектору освоєння світу (Е.В.Сальникова), що відбулося із появою 

нових технічних засобів (фотоапарат, кінокамера), дозволило осягати світ 

дистанційно за допомогою заглиблення погляду і свідомості у статичні та динамічні 

картини «зафіксованого» світу і дало можливість маніпулювати «проявами» 

відображеного світу і створює основний принцип орієнтації та креативної 

діяльності. Тема «бачення», втілена у художніх прийомах, постає ключовою у 

творчості Патріка Модіано. Письменник створює «ефект візуалізації» через 

споглядання героями оточуючого через «об’єктив», намагаючись стати частиною 

зовнішнього світу. Сенсомоторні зв’язки розчиняються під тиском оптичних 

ситуацій. Натомість, у фокус споглядання потрапляють об’єкти, як то фото, 

документи, будинки, вулиці, площі, які постають каталізаторами занурення героїв у 

власне минуле, викликаючи мережу спогадів. 

Створення письменником візуальних образів, які оприявнюються через 

фотографію, документ та монумент, та повсякчасна їх присутність в усіх 

розглянутих романах суголосить засадам техніки «якоря» (А. Арабов), що є темою 

дослідження у підрозділі 3.1. «Техніка «якоря» як засіб оприявнення романної 

образності». Розглядаючи твори Патріка Модіано, спостерігаємо наявність засад 

якірної техніки. Уведені ним візуальні образи, зокрема фотографії, документи, та 

образи міста, у тло оповіді, виступають образами-якорями. Кожен із досліджуваних 

романів містить комбінацію таких образів, що провокують виникнення у героїв 

гострої реакції, яка, у свою чергу, запускає механізм пригадування. Якір першого 

порядку – фотографія – викликає ефект впізнавання, «синхронізації». Знімки, на 



 

  

яких герой не є безпосередньо зображеним, але які містять схожу, близьку для нього 

візуальну інформацію, образи знайомі йому, викликають інтерес героя, провокуючи 

його на рух-пошук («Весняний пес», «Вілла “Смуток”»). Якір другого порядку – 

документ – відповідає за довіру. Документ, як свідчення чогось, демонструє 

вірність, істинність тих чи інших подій. Він викликає абсолютну довіру, що 

дозволяє покладатися героєві на документальні свідчення як на дороговказ у 

пошуках подій чи людей, відтворити аналогічну історію, що співпадає з його 

власною. У досліджуваних романах герої повсякчас звертаються до знайдених 

документів, спираючись на них, як на єдине джерело істинного минулого («Дора 

Брюдер», «Кафе втраченої молодості»). Якір третього порядку, втілений в образах 

міста, відповідає за оприявнення історії минулого в теперішньому. Шукаючи 

розвіяні часом уривки минулого, герої сподіваються знайти втрачені «фрагменти» 

своєї пам’яті серед будинків, вулиць та площ Парижа. Старі, але ще «живі» будівлі, 

були свідками тоді, й можуть розказати про ті часи сьогодні. Віднайдення цих 

мовчазних очевидців історії дозволяє героям позбавитись від болісних рубців 

колишнього, знайти нових себе. Образи міста, як монументи, поєднують в собі роль 

свідка історії минулого і створення нової історії життя теперішнього («Горизонт», 

«Молодість», «Цирк іде»).  

 Підрозділ 3.2. «Фотографія, документ, монумент як форми візуалізації» 

націлений на аналіз візуальних образів, репрезентованих у романах Патріка 

Модіано. Визначено три категорії візуальних образів-опсигнумів (Ж. Дельоз), що 

відображають образ-час, образ-спогад та образ-мрію. Образ-час, або хроносигнум, 

виражає час, який перестає підпорядковуватися дії. Образ-спогад – візуальний 

образ, породжений пильним розгляданням, що запускає механізм ідентифікації, 

викликаючи спогад. Образ-мрія, або ж оніросигнум, демонструє рух всесвіту, який 

заміщує дію. 

Фотознімки, використані автором з метою занурення героя (і читача) у 

міжчасовий континуум, відтворюють час, який зупинився. Такі оптичні образи, 

репрезентовані через «розглядання» героями фотографій, демонструють 

пригнічення дії і набувають основних характеристик хроносигнуму. Під час акту 

розглядання важливу роль відіграють такі емоції, як «переживання» та 

«розглядання» (Р. Барт). Знімки, які активують механізми впізнавання, обов’язково 

мають містити пунктум, що запускає акт впізнавання і змінює розглядання на 

переживання. Серед лабіринтів забутих фотоісторій, раптова зустріч героїв із 

«майже» знайомим обличчям, інтер’єром, будинком, провулком чи площею 

викликає із глибин пам’яті зграї асоціацій та спогадів («Весняний пес»: 

фотопортрети; «Цирк іде»: фото артистки цирку). Акт візуального сприйняття 

призводить до емоційного імпульсу, який активує процес пригадування, що 

розчиняє межі часових площин, замінюючи «колись» на абсолютне «тепер».  

Оповідь романів Патріка Модіано неоднорідна. Автор майстерно вмонтовує в 

полотно тексту фрагменти документів. Шматочки паперу із напівстертими 

адресами, виписки із старих телефонних довідників, рекламні листівки, вирізки з 

газет стають путівниками для персонажів, що намагаються відновити свій 

«загублений світ». Спогади, викликані документальними залишками, виявляються 



 

  

мнемонічними знаками-маркерами, що намічають подальше розгортання сюжету. 

Письменник уникає вербальної презентації даних об’єктів, даючи можливість 

читачу «роздивитись» документи самостійно, надаючи їм особливого смислового 

навантаження. Образ-спогад (документ) актуалізує віртуальне, лише торкаючись 

площини минулого, не поринаючи у нього. Накопичення, сортування героями 

документів-спогадів відповідає інтенції укладання своєрідного архіву з артефактів 

минулого (В. Подорога), як універсального вмістилища спогадів, активує механізм 

індивідуальної та колективної пам’яті й допомагає автору розкрити глибину 

трагізму особистих та суспільних повоєнних втрат («Дора Брюдер»: оголошення, 

листи, щоденникові записи; «Кафе втраченої молодості»: записи відвідувачів).  

У підрозділі 3.4. «Монумент як засіб репрезентації образу-мрії» розглянуто 

образ міста. У романах Патріка Модіано образи старих будинків, вулиць, площ та 

набережних постають джерелом творення особистісної версії дійсності, який постає 

точкою перетину вигаданого й реального. Ведучи героїв вулицями міста, Патрік 

Модіано створює специфічний світ, де минуле переплітається з теперішнім, 

зливається з ним, обертаючи існування персонажів на марення, мрію. Образ-мрія 

відтворює часову «панораму», множину «плаваючих» спогадів, що перетворює 

образ міста на оніросигнум, виявляючи риси певного універсуму, де поряд існують 

вигадане і дійсне. У фокусі опиняється урбаністичний простір, в якому «оживають» 

кафе, кінотеатри, готелі, стаючи дороговказами у пошуках загублених часів. Місто 

для героїв Патріка Модіано виступає свідком їх колишнього життя, монументом 

минулого («Вілла “Смуток”»: вокзальна площа, будівлі пансіонів; «Горизонт»: старі 

райони міста/нові забудови; «Молодість»: будинок у Швейцарії/кімната у Парижі; 

«Кафе втраченої молодості»: кав’ярня/магазин). Блукаючи вулицями Парижа, герої 

прагнуть відновити крихкий зв’язок із «загубленим світом», в якому існували 

колись. Фактичні залишки минулого, довільно сплітаючись із вигаданими подіями, 

біографіями, перетворюють образ міста на віртуальний образ. Поєднавши минуле із 

теперішнім, реальне з примарним, віртуальний образ набуває рис мрії у часі, що 

трансформує істинну, фактичну історію у її окрему версію. Заміщення реального 

вигаданим/омріяним через побачене демонструє максимальне занурення героїв у 

внутрішній світ, що свідчить про тісний зв’язок оптичного та психоемоційного 

планів.  

У четвертому розділі «МОНТАЖ ЯК ФОРМОТВОРЧИЙ ЧИННИК 

ТЕКСТОВОЇ СТРУКТУРИ ПРОЗИ ПАТРІКА МОДІАНО» досліджено 

особливості композиційних моделей у романах Патріка Модіано, аналіз яких 

дозволив виявити риси кінематографічних концепцій монтажу. На порубіжжі ХХ-

ХХІ ст. відчутний вплив на формування нового мистецького бачення літературного 

твору спричинили розробки кінематографістів. Нові моделі художньої композиції 

репрезентували відмову письменників від занурення у внутрішній світ персонажа, 

акцентуючи уваги на побіжних деталях, а також тяжіння до «монтажної» побудови 

творів, демонструючи прагнення викликати зорові образи, залучаючи асоціативне 

мислення та культурний горизонт читача.  

У підрозділі 4.1. «Прийом монтажного бачення у художній організації 

текстів Патріка Модіано» розглянуто романи автора крізь призму концепту 



 

  

«монтажного бачення» Д. Вертова, новаторські ідеї якого склали основу поетики 

документального фільму. Прагнучи злитися з камерою – «всевидячим оком» –

режисер намагався досягти абсолютної точності у відтворенні світу. Ключовою 

ідеєю даного методу постала тотальна правдивість, справжність зображуваного, 

оскільки матеріалом слугують життєві факти, організовані у документальну історію. 

Відкидаючи «психологічне» у пошуках нових можливостей технічних засобів, він 

сповідував принцип осмислення кінотвору як сукупності монтажно поєднаних 

фрагментів «правдивого» кіноматеріалу. Д. Вертов як перший в історії кіно 

документаліст відкрив не лише нові підходи до відображення дійсності у 

кіномистецтві, а й вивів поняття «камери» на філософський рівень, що призвело до 

початку нової ери світосприйняття. Принцип оприявнення теми бачення у романах 

Патріка Модіано суголосить засадам монтажної концепції Д. Вертова. 

Ретроспективний перегляд власного життя героями відображає техніку зйомки 

«кіноока засніженої ночі» («Вілла “Смуток”», «Молодість»), емоційне збурення 

через зненацька побачене відтворює техніку зйомки  «кінооко і пожежа» 

(«Весняний пес», «Дора Брюдер», «Цирк іде»), а відшукування прихованих ключів 

до власної пам’яті суголосить техніці прихованої зйомки «кінооко і поцілунок», 

розкриваючи складний мнемічний процес засобами «візуального» мистецтва 

(«Горизонт», «Кафе втраченої молодості»). 

У підрозділі 4.2. «Прийоми монтажної побудови прози Патріка Модіано» 

досліджено композиційну побудову романів письменника, розглянуто принципи 

художньої організації текстів та виявлено спільні риси з кінематографічними 

структуротворчими концепціями монтажу Д. Гріффіта та С. Ейзенштейна. 

Фрагментована, уривчаста оповідь романів Патріка Модіано створює враження 

перегляду окремих кадрів чи короткометражних стрічок. Сплетіння подій, що 

належать минулому і теперішньому, відображають дворівневу конструкцію, у межах 

якої автору вдається максимально наблизити обидва плани так, що темпоральна 

дистанція майже зникає, створюючи ефект абсолютного теперішнього. Чергування 

фрагментів оповіді, які стосуються різних часових планів, репрезентують 

паралельне сингулярне розгортання сюжетних ліній, що суголосить засадам 

паралельного конвергентного монтажу (Д. Гріффіт). Таку оповідну модель 

спостерігаємо у романах «Вілла “Смуток”» (1975), «Молодість» (1981) та «Весняний 

пес» (1993). Наративний рівень, у межах якого діють причинно-наслідкові зв’язки, 

вибудований лінійно, складає основу багаторівневих конструкцій, відображених у 

даних творах. Лінійно викладену інтригу перебивають фрагменти іншого оповідного 

рівня, поєднані за принципом суміжності, де спільним елементом виступає єдиний 

часовий проміжок минулого часу. Читач осмислює події як ланцюги, що 

розгортаються паралельно, поєднані часовими ланками. Дослідження категорії 

порядку часу (Ж.Женетт) на прикладі 12 сегментів роману «Вілла “Смуток”» (1975), 

дозволило визначити темпоральну приналежність обраних фрагментів, які 

відповідають позиції минулого й теперішнього, і чергуються поперемінно, що 

розмиває часові межі, створюючи враження розгортання подій у теперішньому часі, 

відображаючи «ефект реальності», притаманний кінематографу (Р. Барт). 



 

  

У романах «Цирк іде» (1992), «Дора Брюдер» (1997), «Кафе втраченої 

молодості» (2007) та «Горизонт» (2010) письменник вибудовує художню 

композиційну структуру, яка поєднує три часові площини: теперішнього, минулого 

та позаминулого часу. Одночасний розвиток кількох сюжетних ліній, що 

розгортаються у вимірі теперішнього та минулого, переривається фрагментами 

оповіді, темпоральна віддаленість яких належить позаминулому часу. Такі 

вкраплення об’єднують плани теперішнього та минулого у тривимірну конструкцію, 

що суголосить концепції поліфонного монтажу (С. Ейзенштейн), коли кожна із 

сюжетних ліній, окрім власного розвитку, передбачає власний композиційний хід, 

невід’ємний від динаміки цілого. Внутрішній розвиток дії, що розгортається у 

«міжкадрових» сполученнях двох оповідних планів, та відображає третій 

композиційний рівень оповіді, оприявнює трансформацію внутрішнього світу героя 

і відображає принцип «золотого перетину» (С. Ейзенштейн). Письменник поєднує 

оповідні фрагменти за принципом схожості, якісного контрасту та «оптичної 

органічності», що відтворює ефект «потрійного екрану» (А. Ганс), надаючи 

вербальному тексту візуальної глибини та об’єму.  

П’ятий розділ - «БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ПРИНЦИПУ 

«КАМЕРИ» У РОМАНАХ ПАТРІКА МОДІАНО» сфокусований на розгляді 

засобів оприявнення принципу «камери» та його функцій у романах письменника. 

«Відсторонений погляд» (Р. Барт, К. Метц, В.Н. Нікифоров), безпристрасне 

споглядання стали одними з провідних художніх «прийомів» французьких 

письменників нової хвилі середини ХХ століття. Світоглядна матриця, окреслена у 

романах Патріком Модіано, суголосить кінематографічному прийому «погляд 

камери». Герої, уподібнившись кіноапарату, відсторонено споглядають оточуючий 

світ. Утім, змальована письменником яскрава деталь, що раптово потрапила у 

«фокус», спричиняє раптову зміну ракурсу споглядання, залучаючи у поле зору 

внутрішній світ героїв.  

У підрозділі 5.1. «Функція розширення наративних форм» проаналізовано 

наратологічні стратегії Патріка Модіано, де принцип «камери» постає 

визначальним. Встановлені оповідні інстанції у досліджуваних романах 

репрезентують наративну позицію «погляд разом» (Ж. Женетт). Письменник 

перетворює героїв на оповідачів, розчиняючи позицію автора у їх історіях. Утім, 

зливаючись з героєм в єдине ціле, автор не зникає остаточно, залишаючись 

присутнім асимптотично. Пригадування подій власного минулого відбувається ніби 

крізь об’єктив умовної камери, де герої постають як споглядачами, так і дійовими 

особами. Вдаючись до автобіографічного письма, Патрік Модіано демонструє 

пряму залежність механізмів активації пам’яті від оптичних ситуацій. 

Ретроспективно відновлюючи мнемонічну інформацію у вигляді аудіовізуальних та 

інших сенсуальних образів, які склали основу психоемоційних вражень, герої, а з 

ними і автор, здійснюють ритуал зізнання. У процесі пригадування опорними 

пунктами для них постають мнемонічні маркери (В. Подорога), що містять 

візуальний компонент, виражені на аудіовізуальному (імена, власні назви, мелодії), 

матеріальному (фотографії, листи, документи) та сенсуальному рівнях (відтінки 

кольорів, гра світлотіні). Відтак, звернення до раніше пережитого, що передбачає 



 

  

ретроспективний «перегляд» попереднього досвіду, реалізує завдання: віднайдення 

емоційних вузлів та елімінацію емоційної напруги, з метою звільнення «банку» 

сенсуальної пам’яті.  

У підрозділі 5.2. «Комунікативно-психологічна функція принципу 

«камери» визначено вплив актуалізації візуального чинника на психологічну 

складову світосприйняття героїв романів Патріка Модіано. Стаючи спостерігачами 

власного життя, вони виступають як адресантами інформаційного повідомлення, так 

і його адресатами, здійснюючи акт автокомунікації (Ю. Лотман) шляхом 

актуалізації візуальної перцепції. Ретроспективний перегляд власного життя 

дозволяє героєві виявити приховані деталі, розширити інформаційне поле щодо 

самого себе.  

Зіставлення героями фрагментів візуальної інформації у процесі 

самоспоглядання, відображає інтенцію інтерсуб’єктивного пізнання себе через 

іншого. Накладання різних ракурсів дозволяє висвітлити приховані у тіні зони, 

демонструючи реалізацію прийому «погляд камери». Опозиція я/інший перетворює 

внутрішній монолог на діалог, покликаний поєднати загублені частки «я» героїв у 

єдине ціле. У романах «Вілла “Смуток”» (1975), «Молодість» (1981), «Весняний 

пес» (1993) та «Цирк іде» (1992), спостерігаємо прагнення героїв лише 

«роздивитися» власне «я», дослідити глибини власної пам’яті. Натомість, у романах 

«Дора Брюдер» (1997), «Кафе втраченої молодості» (2007) та «Горизонт» (2010) 

герої переходять невидимий рубікон на шляху становлення власної особистості. 

Вони залишають полон минулого, відчуваючи сили усвідомити себе в 

теперішньому. Відтак, процес пошуку себе та власного місця в оточуючому світі 

набуває терапевтичного характеру. 

У ВИСНОВКАХ узагальнено й підсумовано основні положення та результати 

дослідження. З’ясовано, що  зазначені образотворчі, композиційні та смислотворчі 

моделі, втілені Патріком Модіано в обраних романах, відображають особливості 

трансформації романного письма у процесі інтермедіального художнього обміну, а 

виокремлені стилістичні та семантичні новоутворення, що виникли внаслідок 

мистецької взаємодії, відкривають новий ракурс прочитання сучасного 

французького роману й літературного твору зокрема. 

1. Творчий доробок Патріка Модіано, відзначений багатьма літературними та 

культурними преміями, зокрема Нобелівською премією у 2014 році, став об’єктом 

дослідження низки зарубіжних та вітчизняних літературознавчих розвідок, основна 

увага яких приділена реалізації тем індивідуальної пам’яті, пошуку власних коренів, 

проблемі самоідентифікації. Французькі та канадські дослідники звертають увагу на 

тісний зв’язок творів Патріка Модіано із художніми стратегіями кінематографу, 

порівнюючи романи письменника з їх екранізованими версіями, залишаючи поза 

увагою інтермедіальний аспект дослідження романної творчості автора. Розглянуті 

літературознавчі підходи та методи аналізу прози Патріка Модіано у зарубіжній 

критиці не звертаються до аналізу творів письменника з позицій інтермедіального 

підходу, що стверджує актуальність дослідження особливостей інкорпорування 

автором стратегій іншого виду мистецтва (кінематографа) у літературний твір. 

Залучення мистецьких технік та кіноприйомів до романного письма є характерною 



 

  

рисою творчості представників «нового роману», зокрема Наталі Саррот, Мішеля 

Бютор, Клода Сімон та Алена Роб-Грійє, творчі нововведення яких визначили 

характерний інтермедіальний підхід, що позначився й на подальшому розвитку 

французької літератури. Творчість сучасного французького письменника Патріка 

Модіано постає яскравим прикладом втілення нових художніх патернів французької 

романістики. 

2. Найбільш ефективною у дослідженні інтермедіальних проявів у 

літературному творі  визначено концепцію О. Хансен-Льове, який визначив типи 

художньої трансформації: заміщення, змішання та споріднення, та концепція 

І.Є.Борисової, яка дозволила виокремити рівні оприявнення інтермедіального 

взаємовпливу у художньому творі, зокрема рівень формування образної матерії, 

рівень структурної побудови та рівень світоглядної парадигми, що демонструє 

вплив світосприйняття автора й проявляється на рівні героя. Залучення художніх 

прийомів кіномистецтва у вербальний твір активує процес споріднення вербального 

та візуального кодів, що провокує появу третього коду, який вбирає ознаки обох 

учасників художньої взаємодії. Через притаманний мові кіно код сприйняття, що 

актуалізує імагінативну складову, літературний твір набуває нових семантичних 

утворень, які сприяють візуалізації вербального ряду і надають літературному твору 

рис кінематографічності. 

3. Особливого значення у романах письменника набуває тема візуальної 

перцепції. Створені письменником візуальні образи, які оприявнюються через 

фотографії, документи, образи міста (монумент), та повсякчасна їх присутність у 

всіх розглянутих романах демонструє використання автором техніки «якоря». 

Зазначені категорії образів постають активаторами психоемоційного збурення і 

запускають процес пригадування. Роздивляючись старі фото, герой переживає 

занурення у матерію мнемонічного простору, що призводить до темпорального 

зміщення свідомості, реалізуючи перший етап активації механізму пам’яті, 

формуючи візуально-часові образи – хроносигнуми. Документи, як провідники 

спогадів, відіграють роль мнемонічних маркерів і створюють образ-спогад – 

лектосигнум. Фактичні залишки минулого, довільно сплітаючись із вигаданими 

подіями, біографіями, перетворюють образ міста (монумент) на віртуальний образ – 

оніросигнум, що трансформує істинну, фактичну історію у її окрему версію чи 

версії.  

4. Принципи композиційної організації романів Патріка Модіано суголосять 

засадам монтажних технік кінематографа. Відтворення Патріком Модіано відчуття 

всеохоплюючого теперішнього часу та створення ефекту реальності на сторінках 

романів відповідає концепції «монтажного бачення» (Д. Вертов). Чергування 

фрагментів оповіді, які стосуються різних часових планів, репрезентують 

паралельне сингулярне розгортання сюжетних ліній, що суголосить засадам 

паралельного конвергентного монтажу (Д. Гріффіт). Таку оповідну модель 

спостерігаємо у романах «Вілла “Смуток”» (1975), «Молодість» (1981) та «Весняний 

пес» (1993). У романах «Цирк іде» (1992), «Дора Брюдер» (1997), «Кафе втраченої 

молодості» (2007) та «Горизонт» (2010) письменник вибудовує художню структуру, 

яка поєднує три часові площини: теперішнього, минулого та позаминулого часу, 



 

  

створюючи тривимірну конструкцію, що суголосить концепції поліфонного 

монтажу (С.Ейзенштейн). Відтворюючи монтажні прийоми, письменник поєднує 

оповідні фрагменти за принципом схожості, якісного контрасту та «оптичної 

органічності», що відтворює ефект «потрійного екрану» (А. Ганс), надаючи 

вербальному тексту візуальної глибини та об’єму.  

5. Світоглядна матриця, оприявнена у романах письменника, репрезентує 

особливості кінематографічного прийому «погляд камери». Герої перетворюються 

на оповідачів, позиція автора розчиняється у їх історіях, демонструючи наративну 

позицію «погляду разом» (Ж. Женетт). Стаючи спостерігачами власного життя, герої 

Патріка Модіано виступають як адресантами інформаційного повідомлення, так і 

його адресатами, здійснюючи акт автокомунікації (Ю. Лотман). Реалізація 

суб’єктивного сприйняття оприявнюється через автобіаграфічне письмо, що 

дозволяє письменнику розкрити тісний взаємозв’язок оптичних ситуацій та 

механізму активації пам’яті. Процес відтворення минулого реалізується через пошук 

мнемонічних маркерів (В. Подорога), виражені на аудіовізуальному, матеріальному 

та сенсуальному рівнях. Акт самоспоглядання відображає інтенцію 

інтерсуб’єктивного пізнання себе через іншого, що дозволяє поєднати загублені 

частки я-героїв у єдине ціле. У романах «Вілла “Смуток”» (1975), «Молодість» 

(1981), «Весняний пес» (1993) та  «Цирк іде» (1992), відображено прагнення героїв 

«роздивитися» власне «я», тоді як у романах «Дора Брюдер» (1997), «Кафе 

втраченої молодості» (2007) та «Горизонт» (2010) герої віднаходять особистісну 

цілісність. 

 Таким чином, інтермедіальний вплив мистецтва кінематографа на літературну 

творчість сучасного французького письменника Патріка Модіано позначився у 

трансформації образного, композиційного та світоглядного рівнів. Актуалізація 

процесу споглядання, створення оптичних ситуацій вербальними засобами 

дозволило письменнику відтворити ефект візуалізації слова. Окреслені засоби 

художньої репрезентації у романах Патріка Модіано дозволили виокремити художні 

прийоми, що виникли внаслідок міжмистецької дифузії кінематографу та літератури 

на порубіжжі ХХ-ХХІ ст. та відкрити новий ракурс прочитання сучасного 

французького роману.  
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Дисертація є першим у вітчизняному літературознавстві дослідженням 

реалізації принципів інтермедіальності у прозі Патріка Модіано. Дослідження 

інтермедіальності у творчості Патріка Модіано здійснюється із залученням  

культурно-історичного аналізу, семіотики, психоаналітичних студій, 

структуралістського, постструктуралістського та інтермедіального підходів до 

прочитання літературного тексту, що дозволяє виокремити принципи синтезу 

художніх прийомів літератури та мистецтва кінематографу у творчості сучасного 

французького письменника. 

У дисертації досліджено сім романів Патріка Модіано порубіжжя ХХ-ХХІ ст.: 

«Вілла “Смуток”» (Villa triste, 1975), «Молодість» (Une jeunesse, 1981), «Цирк іде» 

(Un cirque passe, 1992), «Весняний пес» (Chien de printemps, 1993), «Дора Брюдер» 

(Dora Bruder, 1997), «Кафе втраченої молодості» (Dans le café de la jeunesse perdue, 

2007), «Горизонт» (L’horizon, 2010). Інтермедіальний вплив мистецтва 

кінематографу на літературну творчість письменника позначився у трансформації 

образного, композиційного та світоглядного рівнів. Актуалізація процесу 

споглядання, створення оптичних ситуацій вербальними засобами дозволило 

письменнику відтворити ефект візуалізації слова.  

Окреслення засобів художньої репрезентації у романах Патріка Модіано 

дозволяє виокремити художні прийоми, що виникли внаслідок міжмистецької 

дифузії кінематографу та літератури впродовж ХХ ст. та відкрити новий ракурс 

прочитання сучасного французького роману. 

Ключові слова: інтермедіальність, новий роман, Франція, візуальний образ, 

монтаж, принцип камери, автобіографічне письмо, інтерсуб’єктивність. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Доценко Н.В. Проза Патрика Модиано (принципи интермедиальности) – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.04 – литература зарубежных стран. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины – Киев, 2015. 

Диссертация является первым в отечественном литературоведении 

исследованием реализации принципов интермедиальности в прозе Патрика 

Модиано. Исследование интермедиальности в творчестве Патрика Модиано 

осуществляется на основе культурно-исторического анализа, семиотики, 

психоаналитических студий, стрктуралистского, постструктуралистского, 

интермедиального подходов к прочтению литературного текста, что позволяет 

виделить принципы синтеза художественных приемов литературы и кинематографа 

в творчестве современного французского писателя. 

В диссертации исследовано семь романов Патрика Модиано рубежа ХХ-ХХI 

веков: «Вилла “Грусть”» (Villa triste, 1975), «Молодость» (Une jeunesse, 1981), 

«Цирк идет» (Un cirque passe, 1992), «Весенний пёс» (Chien de printemps, 1993), 

«Дора Брюдер» (Dora Bruder, 1997), «Кафе утраченой молодости» (Dans le café de la 

jeunesse perdue, 2007), «Горизонт» (L’horizon, 2010). Интермедиальное влияние 



 

  

искусства кинематографа на литературное творчество писателя проявилось в 

трансформации образного, композиционного и мировозренческого уровней. 

Актуализация процесса созерцания, наблюдения, репрезентация оптических 

ситуаций вербальными средствами позволило писателю создать эффект 

визуализации слова. 

Определение средств художественной репрезентации в романах Патрика 

Модиано позволяет выделить художественные приемы, которые возникли 

вследствии диффузии кинематографа и литературы в ХХ веке и раскрыть новый 

ракурс прочтения современного французского романа. 

Ключевые слова: интермедиальность, новый роман, Франция, визуальный образ, 

монтаж, принцип камеры, автобиографическое письмо, интерсубъективность. 
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The thesis is the first in Ukrainian literary studies research of intermediality 

principals of Patrick Modiano novels. The research of intermediality patterns in the Patrick 

Modiano novels is based on the cultural and historical analysis, semiotics and 

psychological studies, structural and intermediate approaches in literary text reading. That 

gives possibility to find synthesis principals of literature and cinema techniques in the 

novels of the modern French author. 

The most effective in the intermediality aspects research of the literary writing is 

O.Hansen-Löve concept, which contains three types of art patterns transformation: 

displacement, mixture and superimposition, as well as I. Borisova concept, which helps in 

finding levels of representation of intermediality mutual interaction: the image formation 

level, the structural building level and the level of world perception. The engagement of 

cinema art techniques in verbal opus activates the process of superimposition of verbal and 

visual codes. This provokes the nascence of the third code, which includes the 

characteristics of both elements of interaction. Thus, the literary writing gets new semantic 

formations, which promote the visualization of the verbal component and give the cinema 

features to the literary writing. 

The engagement of cinema art techniques in literary writing is a distinctive feature 

of the ‘nouveau roman’ representatives (N. Sarraute, M. Butor, Cl. Simon, A. Robbe-

Grillet). Their innovative patterns created the new intermediate approach that influenced 

on the further development of the French literature. The works of Patrick Modiano, the 

modern French writer, who’s considered to represent the new ‘nouveau roman’ wave, is a 

remarkable example of realizing the new writing patterns in French novels. 

The thesis explores seven Patrick Modiano novels published in period of XX-XXI 

centuries: “Villa triste”, 1975, “Une jeunesse”, 1981, “Un cirque passe”, 1992, “Chien de 

printemps” , 1993, “Dora Bruder” , 1997, “Dans le café de la jeunesse perdue”, 2007, 



 

  

“L’horizon”, 2010. The intermediality influence of cinema art on writer’s novels is seen 

in transformation of image, structural and world perception levels: 

- verbal representation of the visual images realizes the “optic” effect of the situation 

against of the sensorimotor one, so that the visual perception is in focus. Author 

uses the photography art principles to help him to create special art dimension; 

- the specific structural model of the analyzed novels presents the usage of the 

montage principles. The combination of different temporal dimensions let the 

author build two- and tree-leveled models developing the cross-cutting principles 

(D. Griffith) and polyphonic montage principles (S. Eisenstein); 

- the use of ‘camera’ principles becomes changing the point of view method and 

demonstrates the transformation in ways of heroes’ world perception. Using cinema 

art experience the author improves intermediality characteristic features in 

literature. 

The actualization of viewing process, the creation of optic situations in verbal 

means let the author create a “visual word” effect. 

The description of literary patterns in Patrick Modiano novels gives an opportunity 

to accentuate those that emerged as a result of cinema and literary art diffusion during the 

XX century and open a new way of modern French novel interpretation. 

Key words: intermediality, the nouveau roman, France, visual image, montage, camera 

principle, autofiction, intersubjectivity. 

 

 
 
 


