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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. У ХХ ст. класичне поняття «простору» суттєво 

переосмислюється: критична думка почала розглядати простір як невід’ємний 

чинник побудови людських знань, тобто досліджувати просторовість людського 

життя так само, як до того розглядалися його історичність та соціальність. Наразі 

стрімко розвивається «літературна географія», новітній напрям критики, який 

уособлює просторовий поворот у літературознавстві. Творчість Ж. Перека (1936-

1982) є унікальним феноменом у французькій літературі 1960-80-х років: лауреат 

премій Теофраста Ренодо та Медічі, письменник ще за життя отримав широке 

визнання у Франції та за її межами як неперевершений майстер форми та 

літературний новатор. Сьогодні творчий доробок Ж. Перека становить особливий 

інтерес завдяки оригінальній філософії простору, притаманній письменникові, і її 

вивчення посідає дедалі важливіше місце серед основних критичних підходів до 

творчості автора у французькому літературознавстві (психоаналіз, 

інтертекстуальність, вивчення поетики творів із формальними обмеженнями). Цей 

новий геокритичний підхід, спроектований на творчість не надто популярного й 

знаного в Україні Ж. Перека, і визначає переваги цієї роботи. Оскільки вивчення 

змін просторових уявлень у гуманітаристиці ХХ-ХХІ ст. лишається на часі, наше 

дослідження потряплає у поле актуальних проблем світової науки. Таким чином, 

актуальність нашого дослідження зумовлена як контекстом французької літературної 

географії, новітньої літературознавчої методики, що розвинулася в останні 

десятиліття завдяки  наростанню потреби переосмислення поетики простору; так і 

потребою поглибленого вивчення літературного та теоретичного спадку видатного 

французького письменника-експериментатора. 

 Сучасне французьке перекознавство, аналізуючи принципи конструювання та 

відчуття простору в прозі Ж. Перека, представило цікаві інтерпретації, які можуть 

стати підґрунтям майбутнього наукового розвитку та оновлення літературознавства 

в Україні. Водночас, проблема феноменологічного зв’язку людини й людського 

тіла з неевклідовим простором повсякденного життя досі розроблялася 

перекознавцями мало, відтак наше дослідження покликане заповнити цю лакуну. 

Робота має міждисциплінарний характер, що дозволяє не лише глибше зрозуміти 

геокритичні аспекти творчості Ж. Перека, виділивши її проблемні вузли, але й 

осягнути ширші проблеми філософського характеру.   

Зв’язок роботи з науковими програмами кафедри. Робота виконана на 

кафедрі зарубіжної літератури Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в межах комплексної науково-дослідної теми 

«Історія та полікритика зарубіжної літератури», затвердженої Вченою радою 

Інституту філології КНУ (протокол № 3 від 15 листопада 2004 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було провести критико-

аналітичне дослідження проблем географічного простору в прозовій творчості 

Ж.Перека. Для досягнення мети поставлені такі завдання: 

- визначити параметри проблематизації простору в сучасних гуманітарних науках; 

- виділити антропологічні аспекти географічного простору та їхню 

актуальність для літературознавства; 

 



 

 

- проаналізувати проблему простору в нехудожніх творах Ж. Перека; 

- дослідити роль географічного простору в прозових творах Ж. Перека «Речі», 

«Людина, що спить», «W, або спогад дитинства», «Життя спосіб використання», 

«Кунсткамера»; 

- ідентифікувати прийоми антропологізації географічного простору в 

зазначеному вище прозовому доробку Ж. Перека. 

Об’єкт дослідження склали основні прозові твори Ж. Перека «Речі» (Les 

Choses), «W, або спогад дитинства» (W ou le Souvenir d’enfance), «Життя спосіб 

використання» (La Vie mode d’emploi), а також «Людина, що спить» (Un homme 

qui dort) та «Кунсткамера» (Un cabinet d’amateur) та низка нехудожніх текстів 

письменника, серед яких «Просто простори» (Espèces d’espaces), «Оповіді острова 

Елліс» (Récits d’Ellis Island), «Спроба вичерпання одного місця у Парижі» 

(Tentative d’épuisement d’un lieu parisien), «Підходи до чого?» (Approches de quoi ?) 

та інші.   

Предметом дослідження є авторські стратегії антропологізації та обживання 

географічного простору у прозових творах Ж. Перека. 

Методи дослідження. В основу методології дослідження покладено 

загальнонаукові принципи пізнання, системності, структурності та цілісності. 

Теоретичну базу дослідження склали філософські, географічні, культурологічні, 

мистецтвознавчі та літературознавчі студії, предметом наукового аналізу яких 

став простір та його зв’язок із людиною. Цю проблему досліджували І. Кант, 

А.Вайтхед, Е. Гуссерль, М. Гайдеґґер, М. Мерло-Понті, М. Фуко, Ж. Дельоз, 

Ж.Дерріда, Е. Соджа, Ю. Лотман, Ж. Женетт, О. Берк, М. Колло та ін. 

Дослідження проблеми простору в творчості Ж. Перека здійснюється з 

полікритичних позицій – із залученням геокритики, елементів геопоетики, 

філософії простору, семіотики місця, біографічних та інтертекстуальних студій. 

Ми спиралися на здобутки французьких дослідників-перекознавців (Б. Манє, 

М.Бенабу, Д. Бертеллі, К. Режіані, М. Ріб’єр, Ж.-Д. Бертаріон, К. Бюржелен, С. де 

Барі, Ф.Лежен та ін.), зокрема на біографічні та інтертекстуальні студії, що 

прояснюють зумовленість значної кількості географічних об’єктів у творчості 

французького письменника; а також на праці українських та російських 

дослідників Ж. Перека, серед яких В. Фесенко, Т. Гундорова, О. Істоміна, 

М.Онищенко, Л. Зоніна, Н. Пахсарьян, Б. Дубін та ін. 

Наукова новизна роботи. Вперше здійснено дослідження проблем простору в 

його антропологічних аспектах у творчості Ж. Перека. Вперше в українському 

літературознавстві здійснено системний аналіз значної частини доробку французького 

письменника із залученням творів, які досі в Україні не досліджувались («Людина, що 

спить», «Просто простори», «Кунсткамера»). Також вперше подається широка 

панорама різних підходів літературної географії та розробляється нова методика 

аналітики художнього тексту (геопоетика). Теоретичне значення визначається новим 

підходом до вивчення простору в художньому тексті та осмисленням текстів Ж. 

Перека з точки зору того внеску у сьогочасне розуміння та відчуття простору, 

який здійснив французький письменник Ж. Перек. 
Практичне значення дослідження. Робота містить історичний огляд проблеми 

простору в філософії та літературній географії, який може бути застосований в 

укладанні навчальних матеріалів з відповідних дисциплін. Творчість Ж. Перека 



 

 

розглянуто в історичному контексті літературного, філософського та мистецького 

процесу у Франції та на Заході в цілому. Подано широкий біографічний матеріал та 

розглянуто основний масив творчого доробку Ж. Перека. Матеріали дисертації 

можуть бути використані при розробці нормативних і спеціальних курсів з історії 

зарубіжної літератури, у спецкурсах, присвячених літературній географії та сучасній 

літературі Франції, а також при осмисленні філософії ХХ століття у її 

просторовому відношенні. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація та всі опубліковані статті написані 

автором самостійно. 

Апробація роботи. Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження доповідались та обговорювалися на засіданнях кафедри зарубіжної 

літератури Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, а також на науково-

практичних конференціях: «Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі 

сучасних філологічних студій» (11 квітня 2013. Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Інститут філології), IV міжнародна науково-практична 

конференція «Гуманитарные аспекты повседневности: проблемы и перспективы 

развития в XXI веке» (листопад-грудень 2013. Воронізький державний педагогічний 

університет), «Етнознакові функції культури: мова, література, фольклор» (17 

жовтня 2013. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Інститут 

філології), «Species of Spaces: A Transdisciplinary Conference on the Work of Georges 

Perec» (28 березня 2014. Університет Teesside, Велика Британія), «Філологічна наука 

в інформаційному суспільстві» (10 квітня 2014. Київський національний університет 

ім. Тараса Шевченка, Інститут філології), «Colloque international Georges Perec» (31 

травня 2014. Сорбонна, Франція), Міжнародний симпозіум «Humanities and Social 

Sciences in Europe: Achievements and Perspectives» (15 вересня 2014, Відень, Австрія).  

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 7 робіт, в 

тому числі 5 наукових статей надруковано у фахових виданнях МОН України. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел на 202 позиції та двох додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 230 сторінок, з них основний текст 

викладений на 202 сторінках.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

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 «Антропологізація просторових уявлень: історичний 

екскурс» проаналізовано розвиток теорії простору в історичному вимірі: розглянуто 

основні теорії простору від античності до ХХ століття, прослідковується поява 

фізичної концепції абсолютного простору та антропоцентричних моделей простору.  

У підрозділі 1.1. «Класичні теорії простору» аналізуються античні погляди 

на простір у працях давньогрецьких філософів Архіта Тарентського, Платона, 



 

 

Арістотеля, Левкіппа, Демокріта та ін., прослідковується поява концепції власного 

місця як питомого простору, наперед визначеного для людини, подано історію 

зародження монотеїстичної за природою концепції абсолютного простору у 

працях мислителів Середньовіччя, Відродження та Нового часу, розглядаються 

філософські концепції простору, сформульовані Берклі, Локком та Кантом. 

Зародження сучасних наукових концепцій простору відносять до XVII ст., коли 

вперше окреслюється два основних напрями розуміння проблеми: фізики 

намагаються встановити природу фізичного простору, зовнішнього стосовно 

людини, а філософи зосереджуються на просторовому досвіді людини, тобто 

антропологізують простір.  

У підрозділі 1.2. «Модерні теорії простору» прослідковується 

трансформація уявлень про фізичний простір у XIХ-XX ст. (Е. Мах, А. Пуанкаре, 

Б. Ріман, А. Ейнштейн та ін.), розглядається феноменологічне потрактування 

простору як такого, що динамічно будується на основі тілесного досвіду рухомого 

суб’єкта (А. Вайтхед, Е. Гуссерль, М. Мерло-Понті та ін.), та аналізуються 

філософські концепції простору й місця другої половини ХХ ст. Праці М. Фуко, 

Ж.Дельоза, Ж. Дерріда, Е. Соджа формують сучасний просторовий дискурс, 

демонструючи, як неоднорідність людських просторів відображається у 

соціальній та історичній площині. Гетеротопії М. Фуко є прикладом просторів 

виключення, в яких не діють загальноприйняті суспільні закони: їх можна 

локалізувати на фізичній карті, але вони перевертають всю сукупність людських 

відношень. Віртуальність місць у контексті змінності й минущості просторів є 

однією з важливих тем творчого доробку Ж. Перека.  

Другий розділ «Проблематизація простору в літературній географії»  

розкриває специфіку географічного простору та окреслює підходи літературної 

географії до розгляду цього явища.  

У підрозділі 2.1. «Специфіка географічного простору» розглянуто 

епістемологічні засади та культурні аспекти географічного простору.  

Географічний простір спирається на орієнтири, знайдені у природному 

ландшафті, і відбиваючи обриси цього пейзажу, він є неоднорідним і множинним. 

Саме таке розуміння простору характерне для Ж. Перека, якого цікавлять передусім 

специфічні, локальні, тактильні простори життя людини, а не абстрактний 

гомогенний континуум фізичного простору. Геофілософи на зразок О. Берка 

вважають, що наш досвід простору відбивається у мові: мовний знак передає певний 

сенс лише тією мірою, якою означувана річ бере участь у людському існуванні. 

Конкретність місця, протиставлена абстрактності математико-фізичного простору, 

виявляється у тому, що люди, слова і речі мають спільну історію, зростають разом, і 

буття людини нерозривно пов’язане з місцем, у якому воно розгортається. Ця 

проблема досліджена Ж. Переком в есе «Просто простори».  

У підрозділі 2.2. «Підходи літературної географії до розгляду простору» 

розглянуто основні напрями дослідження форм оприявнення простору в художній 

літературі. Цю проблему розглядають здебільшого у трьох аспектах: а) власне 

географічний: зв’язок літературних творів із позалітературним географічним  

простором, тобто реальними географічними об’єктами, а також географічними 

факторами продукування літератури; б) геокритичний: репрезентації простору в 

літературних творах, побудова уявного універсуму або ландшафту/пейзажу; в) 



 

 

геопоетичний: просторовість самого тексту, тобто мовні маркери просторовості. 

Серед здобутків літературної географії, зокрема геопоетики,  розуміння 

літературного простору не як елементу декору або опису, а як рушія оповіді, не 

менш важливого за персонажів. Простір літературного твору нерідко визначає його 

форму, тематику й проблематику; простір творить оповідь у більшості художніх 

творів Ж. Перека, зокрема у повісті «Речі».  

Власне географічний підхід передбачає вивчення реальних географічних явищ і 

об’єктів у зв’язку з художніми творами, нагадуючи, що у літератури є не лише історія, 

але й географія: місця натхнення, творчості, видавництва, рецепції, перекладу. Простір 

і текст часто розглядають за допомогою одного й того самого інструмента: карти. 

Проте існує ряд аргументів для критики картографування художньої літератури: 

об’єктивна карта не здатна передати суб’єктивний ландшафт художнього твору, також 

існує проблема вигаданих просторів або ж просторів, заснованих на реальних, але 

змінених письменниками, які просто неможливо картографувати. Вивчення реальних 

географічних об’єктів у контексті художньої літератури є проблематичним і має 

суттєві обмеження, адже художній текст трансформує дані дійсності. Ця думка 

особливо актуальна стосовно текстів Ж. Перека, в яких значення географічних 

об’єктів розкривається здебільшого у контексті біографії письменника та 

інтертекстуальних зв’язків.  

Геокритики передусім вивчають власне фікціональний простір художніх 

творів, і лише у другу чергу його зв’язок із референтним позатекстовим простором 

географії. Художній текст посилається не на реальність, а на досвід реальності, і 

людський простір існує лише у модальностях цього досвіду. До геокритичного 

підходу відносять праці літературознавців (Ж. Рудо, А. Манґуель, Дж. Ґуадалупа, 

П.Журд, П. Баяр та ін.), які займаються фікціональними світами. Так, на думку 

П.Баяра, літературний простір є за визначенням «атопічним», тобто він повністю 

відірваний від будь-якого реального географічного референта. Літературний 

простір є композицією з місць, «вирваних» з реальності, які надалі існують за 

законами літератури, байдужими до збігу місця й часу. В той же час, літературна 

конструкція відштовхується від географічних даних, щоб читач міг зорієнтуватися 

та впізнати себе в уявному світі. Ефект правдивості, який створює літературний 

простір, виходить не з його адекватності відносно зовнішньої географічної 

реальності, а з його здатності виражати «внутрішню країну» (несвідоме), що має 

водночас колективний та індивідуальний вимір і не є ізольованою від реального 

світу [41; с. 92].  

М. Колло є автором концепції «думки-ландшафту» (pensée-paysage), яку 

можна розглядати як явище на межі між геокритичним та геопоетичним напрямами. 

Ландшафт, у розумінні М. Колло, є феноменологічним продуктом взаємодії людини 

й простору, свідченням «багатовимірності людських і соціальних явищ, 

взаємозалежності між часом і простором і інтеракції між природою та культурою, 

між економічним і символічним, між індивідом і суспільством» [75; с. 11]. 

Літературне місце є віртуальним світом, який перебуває у змінних інтеракціях зі  

світом референції. Художня література не відтворює реальність, а актуалізує нові 

й невиражені до цього віртуальності, які надалі перебувають у інтеракції з 

реальністю. Тому вивчати слід не реальні географічні об’єкти, що постають у 

літературних творах, а те, якими вони постають у фікціональному тексті.  



 

 

У третьому розділі «Філософсько-літературний контекст творчості 

Ж.Перека та просторова проблематика у нехудожній творчості автора» 

осмислено становлення Ж. Перека як письменника-інтелектуала та роль простору 

в роздумах автора.  

У підрозділі 3.1. «Філософсько-літературний контекст творчості 

Ж.Перека» розгорнуто картину мистецького життя повоєнної Франції. Початок 

творчого шляху Ж. Перека припав на другу половину 1950-х років. У літературному 

світі це був час, коли екзистенціалізм відходив на другий план, поступаючись місцем 

«новому роману», а у філософії та критиці все більшого впливу набував 

структуралізм. На зорі письменницької кар’єри Ж. Перека хвилювали проблеми 

анґажованості літератури, мистецтва заради мистецтва, криза мовлення, біле письмо 

та критичний реалізм. Дискусії, що домінували в інтелектуальних колах Франції 

1950-х рр., розпочалися ще до війни, коли Л. Араґон увів у французький дискурс 

поняття «соцреалізму». Хоча багато французьких інтелектуалів того часу поділяли 

ліві погляди, не всі були готові засуджувати «формалізм та декадентство буржуазних 

творців». Водночас молоді представники «нового роману», Наталі Саррот, Ален Роб-

Гріє та Мішель Бютор публікують власні критичні статті, в яких нападають на 

застарілі форми традиційного бальзаківського роману. Французька інтелектуальна 

література стоїть перед проблемою, що здавалась невирішуваною: протиставленням 

між анґажованістю та естетизмом. У цій ситуації важливу роль у становленні 

Ж.Перека-критика відіграли праці філософа-марксиста Д. Лукача, який намагався 

примирити класичну культурну спадщину з марксистською доктриною.  

Кінець 1950-х – початок 1960-х рр. позначений послабленням ідей комунізму й 

пов’язаної з цим поляризації інтелектуального життя Франції. Натомість все більшого 

впливу набувають ідеї структуралізму й зміщення фокусу зацікавленості з 

ідеологічної площини у суто мовну. Проте Ж. Перек у статтях того періоду не 

торкається проблем структуралізму: його роздуми стосуються культури 

анґажованості. Він критикує Ж.-П. Сартра за його нехтування проблемами форми та 

Р. Барта за його літературні преференції. При цьому, на думку Ж. Перека, вся сучасна 

йому література (за виключенням анґажованої), від «нового роману» до «Tel Quel», 

поєднує в собі глибокий нігілізм та надмірний формалізм, а отже заслуговує, щоб її 

викинули на звалище декадентської літератури [196; с. 40]. У цій ситуації головним 

для молодого письменника стає примирити два полюси, анґажованість та естетизм, у 

межах реалістичного проекту.  

Ж. Перек цікавився мистецькими тенденціями свого часу, зокрема, новим 

авангардом 1960-70-х рр., що спирався на авангардне мистецтво початку століття, та 

був знайомий із багатьма представниками паризьких експериментальних кіл тих 

часів. Як і їхні попередники, митці 1960-х піддавали сумніву традиційний поділ 

мистецтв: письменники знімали фільми, художники вправлялися зі словами та 

ідеями, композитори зверталися до конкретної поезії у своїх радіоп’єсах, митці 

різних напрямів збиралися разом для публічних акцій, «геппенінгів» чи проектів, 

пов’язаних з проблемами антропології, соціології чи політики. Ж. Перек брав участь 

у багатьох подібних проектах: у різні часи письменник співпрацював із сімома 

художниками та одним фотографом. Тексти Ж. Перека і твори образотворчого 

мистецтва у цих спільних проектах характеризує структурне взаємопроникнення: 

співпраця базувалася на спільній естетиці чи навіть етиці: фікційному твору та 



 

 

зображенню надавали рівного формального статусу. На відміну від модерністів 

початку століття, нові модерністи дуже цікавилися популярною культурою та 

масовим споживанням і стирали межі між високим мистецтвом та попкультом. 

Зацікавленість Ж. Перека у популярній культурі проявилася вже починаючи з 

«Речей» і продовжилася у «Я пригадую», «Життя спосіб використання» та ін. 

Важливим аспектом авангарду шістдесятих років є спроба стерти всі межі між 

мистецтвом та повсякденним життям. З цих позицій Ж. Переком написана «Спроба 

перерахувати усі рідкі та тверді харчові продукти, поглинуті мною протягом року 

одна тисяча дев’ятсот сімдесят четвертого». Ефект, якого Ж. Перек досягає у 

своєму тексті, має відтінки гіперреалізму: підкреслена акумуляція предметів 

створює враження нереальності усього, що описується, буденність перестає бути 

буденною. Письменник неодноразово відмічав зв’язок його творчості з 

американським фотореалізмом та гіперреалізмом. Він стверджував, що, 

акумулюючи деталі в описах, він прагнув до гіперреалістичного ефекту, коли 

зображення реальності стає «реальнішим за саму реальність», тобто насправді 

виходить за межі реалістичності [144; с. 219]. Хоча образ світу, властивий творам 

гіперреалістів, є моторошним і неживим, а творчість Ж. Перека гуманістична за 

своєю суттю, важлива подібність між гіперреалізмом та творчим методом Ж. Перека 

у тому, що обидва вони прагнуть підірвати у читача/глядача віру в репрезентацію, 

продемонструвавши межі зображення дійсності у творі мистецтва, показати 

принципову неможливість «правдиво» відобразити світ у всій його складності на 

полотні або на сторінках книги.  

У підрозділі 3.2. «Проблема реалізму в творчості Ж. Перека» 

проаналізовано розвиток становлення творчого методу письменника. На початку 

1960-х років Ж. Перек стояв на позиціях критичного реалізму в дусі ідей Д. Лукача. 

Ці погляди зазнають модифікацій, коли Ж. Перек переходить від теорії до практики. У 

французькій критиці прийнято умовно поділяти творчість Ж. Перека на два періоди: 

до вступу в Oulipo (1953-1967) і після нього (1967-1982). Перший період був часом 

становлення письменника, до нього належать ранні неопубліковані романи та 

оповідання письменника, «Речі», «Який маленький велосипед з хромованим кермом у 

глибині двору?» та «Людина, що спить». У 1967 році письменник вступає до 

Майстерні потенційної літератури, об’єднання письменників та математиків, 

заснованого Р. Кено та математиком Ф. Ле Ліонне, що ставило собі за мету 

дослідження потенційних можливостей мови за допомогою вивчення уже існуючих та 

створення нових штучних літературних обмежень (contraintes), тобто будь-яких 

формальних вимог до художнього тексту.  

1967 року у своїй етапній лекції в університеті Ворвік Ж. Перек виголошує, що 

натхнення не існує: письмо є культурним, і лише культурним, актом. Між світом і 

книгою існує культура, тобто письменник не отримує натхнення з нізвідки: він 

спирається на вже написані до нього тексти. Ж. Перек приходить до висновку, що  

будь-який письменник формується, повторюючи інших письменників. З цих 

роздумів виростає ідея Ж. Перека про літературу як колосальний пазл, в якому, 

попри величезну кількість деталей (вже створених творів) завжди існує вільна 

комірка, яку займе новий твір конкретного письменника. Ж. Перек вбачає себе 

представником нової французької літератури, яку він називає експериментальною 

або «цитаційною» (littérature citationelle) та вважає близькою до поп-арту та фрі-



 

 

джазу [160; с. 86-87]. Починаючи з 1967 Ж. Перек «офіційно» змінює критичний 

реалізм на реалізм інтертекстуальний або цитаційний: відтепер місця у книгах 

Ж.Перека відсилають не тільки і не стільки до реальних місць, скільки до місць у 

інших книгах. Проте Ж. Перек ніколи не стає на позиції ескапізму: його творчість 

тісно пов’язана зі світом, в якому він живе, аксіоматичними для нього лишаються 

уявлення про невід’ємний зв’язок людини зі світом.  

У підрозділі 3.3. «Проблема простору в контексті ключових тем 

творчості Ж. Перека» аналізуються основні напрями творчості письменника: 1) 

соціологічний, присвячений дослідженню буденності; 2) біографічний; 3) 

«ігровий» (кросворди та твори, збудовані на обмеженнях: ліпограми, паліндроми, 

анаграми тощо); 4) романний [157; с. 10]. У більшості творів Ж. Перека 

представлені всі ці тенденції: всі твори письменника у тій чи іншій формі містять 

біографічний елемент, і майже в усіх текстах починаючи з 1967 року присутні 

певні формальні обмеження.  

До основних творів Ж. Перека, напряму пов’язаних з тематикою простору, 

належать проект «Місця» (незавершений), «Просто простори», «Спроба 

вичерпання одного місця у Парижі», «Оповіді острова Елліс». Всі ці тексти  

пов’язані із персональними рефлексіями автора і при цьому вписані у його 

соціологічний проект дослідження буденності, або «інфра-ординарного». Головні 

методи цього дослідження – «крок у бік» (pas de côté), «погляд скоса» (regard 

oblique) і дрейф (dérive). Ці практики полягають у зміні звичного кута зору, 

погляді на звичайне і звичне як на неймовірне. Це спроба отримати новий 

автентичний досвід та глибше зрозуміти навколишню дійсність, але і форма 

політичного протесту проти умовностей сучасного суспільства, утилітарних за 

своєю природою. У розглянутих нехудожніх творах Ж. Перек розкриває різні 

аспекти простору, засвідчуючи нереальність нейтрального і вичерпного їх опису. 

Простори нашого існування подібні до нас самих: вони живуть, змінюються і 

вмирають. Автор усвідомлює, що простір здатен промовляти до нас лише тоді, 

коли він пов’язаний з нашим особистим досвідом, просякнутий афективністю, яку 

неможливо передати від індивіда до індивіда. Конкретність для Ж. Перека – це 

синонім життєвості, притаманної особистому простору, якому протиставляється 

холодна абстрактність й симетрія колективних просторів. Стратегія обживання 

простору за Ж. Переком полягає у тому, що необхідно встановлювати особистий 

контакт із навколишнім середовищем, наповнювати його власним змістом, тобто 

постійно підтримувати обмін між я та іншим: не лише бути уважним до дрібниць, 

до непомітного, інфра-ординарного, але й позначати простір, лишати на ньому 

власні відбитки.  

Центральним твором Ж. Перека, присвяченим проблемі простору й 

буденності, є «Просто простори» (1974). Саме завдяки цьому твору ім’я Ж.Перека  

фігурує у французьких словниках географії і творчість письменника цікавить не 

лише літературознавців чи соціологів, але й географів, філософів та урбаністів.  

На початку книги Ж. Перек наводить довгий список можливих використань 

слова «простір» та визначає предмет свого дослідження: це не порожнеча, а «те, 

що навколо або всередині» [149; с. 13]. У цих масштабах не існує одного 

загального простору, існує безліч «шматків» простору, одним із яких буде тунель 

метро, а іншим громадський парк. Більший простір конструюється, збирається з 



 

 

менших. Таким чином у назві есе простір постає у множині: немає простору, є 

простори. В цьому вимальовується стратегія Ж. Перека: з одного боку, знайти 

підхід до простору, позбавлений зайвої абстракції, з іншого, одразу ж 

проблематизувати простір, показати його множинність, а відтак відносність. Це і є 

простір, ледве окреслений, позбавлений стійких орієнтирів, простір-питання.  

На відміну від художніх творів, у яких простір хоч і вибудовується на основі 

реального, але насправді є фікцією, нехудожні тексти Ж. Перека, які стосуються 

проблематики інфра-ординарного, досліджують реальний простір: справжню 

площу Сен-Сюльпіс у Парижі, реальний Елліс Айленд у Нью-Йоркській бухті. 

Проте ці тексти не можна назвати документальними або науковими. У «Просто 

просторах» письменник яскраво демонструє, як народжується текстуальний 

простір: літературна географія Ж. Перека бере початок не з реального ландшафту, 

а з його відображення в атласі, зі знаків на білому аркуші.  

Для підходу письменника до простору характерна рухливість, а саме 

постійні повороти та відхилення. Ж. Перек пише: «Жити означає переходити з 

одного простору в інший, намагаючись за можливості ні через що не перечепитися» 

[149; с. 16]. Більш абстрактною формою відхилення є роздуми Ж. Перека про 

непотрібний простір. «Не простір «без певного призначення», а певний простір без 

призначення: не багатофункціональний (таким може бути будь-який), а саме 

антифункціональний» [149; с. 67]. Повороти Ж. Перека є не лише грою і не лише 

формою соціального протесту. Вони також відображають його сприйняття простору. 

Він волів би, аби «існували місця сталі, непохитні, непорушні, неторкнуті й майже 

недоторкані, незмінні, вкорінені; місця, що були б орієнтирами, відправними 

точками, джерелами» [149; с. 179]. Але таких місць (для Ж. Перека) не існує, його 

простори є крихкими: час їх зносить і зруйнує. Звичайно, у цих болісних зізнаннях 

читається біографія Ж. Перека, зрозуміла будь-якій людині, яка пережила війну. 

Проте ці роздуми є універсальними і стосуються всіх людей в усі епохи: ніщо не є 

вічним у цьому світі, всі будинки рано чи пізно знищуються, вулиці 

перебудовуються, міста змінюють подобу. Простір є рухливим тією мірою, якою він 

невіддільний від часу. Ж. Перек чудово це усвідомлює, і його есе пропонує шляхи 

виживання в умовах вічно змінного світу.  

У підрозділі 3.4. «Жорж Перек як письменник-географ» розкрито 

специфіку підходів Ж. Перека до творення літературного простору, що мають 

чимало рис географічності. Письменник шукає у світі орієнтири, від яких можливо 

відштовхуватися, ключі до розуміння того, яким чином цей світ нас стосується, що 

поєднує нас із навколишнім простором. Простір Ж. Перека – не ньютонівський 

абсолютний, ізотропний і гомогенний, а конкретний, диференційований, 

неоднорідний і множинний простір, сприйняття якого прямо залежить від людської 

діяльності, знань, ідей тощо. Письмо Ж. Перека прагне до тотальності, 

енциклопедичності, і у цьому відношенні художні твори письменника подібні до 

атласів, географічних карт: вони зазвичай охоплюють великі масиви інформації 

(території), систематично розташовуючи елементи, є багатошаровими, об’ємними. 

Проект антропологізації простору у Ж. Перека спрямований на олюднення 

фізичного простору, насичення його людськими змістами, спонуканням до активної 

взаємодії з простором. У Ж. Перека людина є співтворцем простору, а сам простір 

формується від малого до великого, він є сукупністю конкретних місць-орієнтирів, 



 

 

нетривких та чутливих до плину часу. Простір стає носієм знання, рушійною 

силою для уяви. Ж. Перек розглядає простір через призму людського і наділяє 

його якостями антропологічного походження, отримуючи в результаті 

антропологізований простір – простір-текст. 
У четвертому розділі «Аналіз географічного простору в художніх творах 

Ж. Перека» досліджено особливості просторової проблематики творів Ж. Перека 

в контексті біографічних, літературних та географічних джерел його творчості.  

У підрозділі 4.1. «Проблеми простору в «Речах» розглянуто перший 

(1965) значний твір Ж. Перека, що відображає особистий досвід Ж. Перека та його 

тогочасні погляди й літературні орієнтири. Простір у повісті Ж. Перека «Речі» є 

динамічною складовою проблематики твору, а міста Париж та Сфакс виступають 

рушіями сюжету, адже саме між цими двома полюсами відбуваються 

переміщення головних героїв твору, і вони не лише символізують два різних 

світи, метрополію і колонію, але й стають відображеннями духовних пошуків 

Сільві та Жерома. У той же час менш значущі географічні об’єкти, що згадуються 

в повісті, використовуються здебільшого як кліше (провінціалізму, «солодкого 

життя», екзотизму тощо), тобто стають риторичними загальними місцями. У 

тексті «Речей» є близько ста топонімів, що мають стосунок до Франції та Тунісу і 

несуть щоразу специфічну функцію. Через одну з центральних тем твору, моду, у 

тексті маємо багато посилань на країни (передусім Британію та США), що 

диктували моду в часи Жерома та Сільві.  

Картина Франції у «Речах» досить різноманітна, хоча чітко вимальовується 

тенденція до поділу її на Париж та «решту країни». Провінція несе у творі різні 

смисли – це і ідилічна альтернатива міському життю, і курорт, і образ чужого й 

невідомого – проте вона лишається лише придатком до столиці. Провінція не може 

зрівнятися з метрополією, тому коли герої наприкінці твору отримують роботу в 

Бордо – місті, дечим схожому на Париж, це стає символом гіркого компромісу та 

краху амбіцій. Таким чином, певні топоніми у Ж. Перека стають риторичними 

загальними місцями (lieux communs, commonplace), шаблонами, банальностями. 

Такі топоніми функціонують переважно кількісно, у сукупності, і відсилають не 

до конкретних географічних об’єктів, а до певного стилю літератури (зокрема, 

детективного), і їхнє використання у тексті є вираженням авторської іронії, а не 

відтворенням власне географічного простору.  

Простір «Речей» починається з опису «квартири мрій» (замкненого, досить 

темного і надзвичайно захаращеного простору), а далі розкривається назовні – 

спершу в панораму Парижа, а далі й світу. Він поділений між двома основними 

полюсами: Парижем і Сфаксом, метрополією та провінцією, близьким та далеким. 

Марнославство головних героїв неминуче веде до порожнечі, адже вони весь час 

прагнуть до більшого, але не можуть його досягти. Прагнучи до утопії, тобто «не-

місця», герої врешті нікуди й не потрапляють. Якщо перекласти цю проблему 

мовою просторовості, ми можемо сказати, що Жером і Сільві позбавлені власного 

місця. Вони ніде не почуваються вдома, вічно залежать від чужої думки. Місце не 

обов’язково повинне бути географічно конкретним: мова йде про відсутність 

орієнтирів, моральних, ідеологічних тощо. Герої «Речей» не мають мети, і речі є 

для них лише тимчасовими замінниками змісту, якого насправді бракує їхньому 

життю. Для Ж. Перека проблему становлять не речі – самі по собі вони не несуть 



 

 

жодної загрози – а наше ставлення до них, що формує наше сприйняття світу та 

систему цінностей.  

Підрозділ 4.2. «Париж у «Речах» та «Людині, що спить» розкриває 

особливу роль Парижа у житті та творчості Ж.Перека. Роман «Людина, що спить» 

вважають тематично пов’язанним із «Речами»: ці два твори доповнюють один 

одного, показуючи «світлий» і «темний» бік тієї самої дійсності. У «Речах» Париж 

є синонімом спокуси, споживацтва та достатку, а в наступному творі місто постає 

простором внутрішньої порожнечі, зречення від реальності, моральної аскези. 

Простір, таким чином, ніколи не лишається нейтральним тлом подій у творах 

Ж.Перека: він завжди афективно забарвлений, несе у собі чимало інформації, яка 

прояснює внутрішній стан персонажів, оприявнює їхні настрої, ідеї, прагнення, 

конфлікти. 

Центральний і найбільш біографічний твір Ж. Перека проаналізовано у 

підрозділі 4.3. «Проблема простору в «W, або спогад дитинства». Це 

«подвійний» роман, у якому яскраво відображаються дві тенденції письма 

Ж.Перека: автобіографічне маркування та цитування улюблених авторів. Власні 

спогади Ж. Перека піддаються обробці вигадкою: не маючи змоги точно 

пригадати певні події з власного життя, письменник вдається до запозичень із 

художньої літератури та мистецтва, щоб заповнити прогалини.  

Всі географічні об’єкти, що згадуються у романі, певним чином пов’язані з 

особистою історією автора, яка, у свою чергу, є частиною трагедії Голокосту. Не 

дивно, що найбільше топонімів сконцентровано навколо архіпелагу Вогняна земля, 

де автор розмістив острів W. Ж. Перек зазначав, що для нього існує зв’язок між 

словами «вогонь» і «смерть» (у контексті концтаборів з їхніми камерами знищення 

цей зв’язок цілком зрозумілий), і Вогняна земля означає також «Земля смерті». З цим 

пов’язана і тема Німеччини, яку Перек якось назвав «центральною постаттю» його 

твору. Польща, Франція та Палестина – країни історії сім’ї Перек (Перец), Австрія і 

Швейцарія, країни культури, що мають особливе значення для Ж. Перека, стають 

символами прихистку, оплоту цивілізації у часи нацистського варварства. Інше 

знакове місце у творі – це Венеція, що згадується в обох (фікціональній та 

автобіографічній) складових роману. Крім видатної ролі у європейскому 

культурному контексті, ще це перше в Європі місто, де єврейське населення змусили 

селитися у спеціальному анклаві, який називався borghetto (містечко), у скороченій 

формі, ghetto, тобто гетто, що знову повертає нас до теми Катастрофи.  

На відміну від «Речей» та «Людини, що спить», «W» не відштовхувався від 

конкретних текстів певних авторів, однак і у цьому творі Ж. Перека знаходимо 

чимало вказівок на літературні запозичення. Ж. Перек, який втратив батьків у 

ранньому дитинстві, за власним виразом, віднаходить рідню в літературі – його 

родиною стають улюблені письменники. Так особиста історія письменника 

вписується в історію художньої літератури, стаючи нерозривною з нею. Відтак 

включеність у твори Ж. Перека прихованих цитат його літературних попередників 

та певних епізодів із власного життя фактично урівнюються: всі вони належать 

світу його творчості, а світ цей нерозривно пов’язаний із тяглою традицією 

літератури. Це стосується і місць, які письменник нерідко бере або з власної 

біографії, або в інших письменників: вони стають частиною єдиного універсуму, в 

якому співіснують твори Рабле, Флобера, Русселя, Борхеса, Перека і багатьох 



 

 

інших. Географічний простір «W» нагадує номадичний простір Ж.Дельоза, який 

неможливо виміряти і в якому необхідно постійно рухатися. У «W» спостерігаємо 

процес, який посилиться у наступних творах Ж. Перека: географічний простір 

стає все більш горизонтальним (без проникнення вглиб місць), пласким, 

схематичним, натомість посилюється значення зв’язків між різними творами. 

Лише розуміючи зв’язки між творами Ж. Перека і його улюблених письменників, 

можна розглядати окремі географічні об’єкти у цих творах. Саме цю 

співвключеність Ж. Перек нерідко символізує образом пазла, кожна деталь в 

якому – це вклад окремого письменника, однак загальна картина, якою б 

мозаїчною вона не була, є єдиним цілим. 

У підрозділі 4.4. «Проблеми простору в «Життя спосіб використання» та 

«Кунсткамері» розкрито літературні прийоми, за допомогою яких Ж. Перек 

шляхом змішування вигадки й реальних фактів передає власне переконання в 

принциповій неможливості сказати правду.  

«Життя спосіб використання» (надалі ЖСВ) – найвідоміший, 

найскладніший і найбільший за обсягом твір Ж. Перека. Інспірований образом 

пазла, цей «роман у множині» (жанр твору Ж. Перек визначив як romans) про 

життя одного житлового будинку в Парижі протягом його 90-річної історії 

містить 467 персонажів та близько 700 історій. ЖСВ є романом, у якому тема 

відсутності коріння й власного місця проявляється чи не найяскравіше з усіх 

творів письменника: головні персонажі твору, які уособлюють життя будинку, 

втілюють також ідею екзистенціального викорінення (déracinement) автора. Роман 

має складну внутрішню структуру із великою кількістю формальних обмежень. 

Зміст розділів, їхнє «речове наповнення» не довільні, все регулюється автором за 

допомогою 42 списків на різну тематику: числа, почуття персонажів, музика, стиль 

(одягу, меблів тощо), мотиви, напої тощо. «Кунсткамера» – короткий роман 

Ж.Перека, який вважають своєрідним продовженням ЖСВ, його сотим розділом, 

саме тому ми розглядаємо ці два твори разом.  

Візуалізація та текстуальні «обмани зору» в текстах Ж. Перека тісно 

пов’язані з проблематикою простору. Засадничий образ ЖСВ – це картина або 

фотографія, на якій зображено будівлю в розрізі, яку читач спостерігає впродовж 

усього роману. Такий образ надає нам ключі до розуміння моделі простору в 

ЖСВ. Перед нами цілком пласка поверхня полотна, на якому постає конструкція з 

багатьма комірками. Кожна з них – кімната у будинку на вулиці Сімон-Крюбельє, 

і ми бачимо її лише з однієї точки. Детальні описи кожної комірки створюють 

гіперреалістичний ефект: нагромадження деталей не призводить до відчуття 

життєвості, об’єму – простір лишається пласким. Проте щодалі ми просуваємося у 

тексті, то частіше знаходимо відповідності між різними його частинами, 

персонажів, що повертаються, історії, що переплітаються між собою. Саме 

завдяки часовому виміру, численним відступам від описів будинку-картини і 

створюється об’єм. Таким чином ми підходимо до образу плаского полотна, що 

створює ілюзію об’єму – тобто тромплей, або обман зору.  

Ж. Перек використовує метафору географічної карти як багатозначну і 

проблемну модель простору, а в тексті ЖСВ зустрічаємо численні згадки та описи 

географічних карт. Карта, таким чином, стає важливим інструментом 

антропологізації простору для Ж. Перека: це медіатор між реальним простором і 



 

 

нашим досвідом цього простору через читання. Карта у Ж. Перека, як одна з форм 

тексту, є засобом оприявнення просторового досвіду, його оформлення та 

структурування. Так Ж. Перек творить власний текстуальний простір, який хоч і 

відштовхується від дійсності, але багато в чому існує незалежно від неї.  

 «Кунсткамера» – один із фінальних завершених творів Ж. Перека, який у 

дуже сконденсованій формі (85 сторінок у французькому виданні) передає основні 

проблеми пізнього етапу творчості письменника. Цікаво, що у цьому творі 

виринає тема першого роману Ж. Перека «Кондотьєр» – тема підробки творів 

образотворчого мистецтва. Ця тема – наскрізна для творчості письменника, проте 

варто наголосити на тому, що підробка для Ж. Перека – це синонім самого 

мистецтва, і особливо художньої літератури. Будь-який текст, який ніби-то 

змальовує дійсність, неминуче підроблює її, модифікує, викривлює. Ж. Перек не 

приховує того, що більшість часу підроблює факти, імена та місця, хоча і залишає 

для читача чимало загадок, які той може розгадати сам. Найвищим виявом 

письменницької чесності у випадку Ж. Перека є, на нашу думку, 

метадискурсивність його письма: тексти Ж. Перека самі себе пояснюють. Простір 

його творів ризоматичний: він не має центру, всі його елементи поєднані між 

собою, і він завжди відсилає до самого себе. Істина недоступна, і світ-текст 

неможливо прочитати до кінця. Тотальний проект Ж. Перека «сказати все» врешті 

терпить поразку, і автор іронічно сам на це вказує: тотальність можлива лише за 

допомогою підробки, обману. Все, що видається зрозумілим і самоочевидним, 

найвірогідніше є неправдою. Оскільки простір є питанням, фінальні відповіді 

можуть бути лише пробними варіаціями. Саме тому простір неможливо обжити 

раз і назавжди: він вимагає активної участі людини, так само як твори Ж. Перека 

вимагають від читача уважності й участі у процесі творення спільного тексту. 

Простір конструюється нами, однак він не є непорушною спорудою, але процесом 

безперервного обміну смислами й значеннями. 

 

ВИСНОВКИ 

У ВИСНОВКАХ підсумовано основні положення та результати проведеного 

дослідження, які дають підставу стверджувати, що творчий доробок Ж.Перека є 

самобутнім явищем на межі пізнього модернізму та постмодернізму, в основі 

якого лежить антропологізація географічного простору в аспекті його обживання, 

придатності для життя та побудови на основі різноманітних конкретних 

елементів.  

1. Проблема художньої репрезентації простору в творчості Ж. Перека тісно 

пов’язана з проектом нового типу реалізму – інтертекстуального або цитаційного, 

метою якого є узгодити невичерпність досвіду реальності з кінцевістю 

літературного тексту. Письменник вважає художні твори частиною дійсності, а 

простір твориться як текст: нанесені на папір знаки формують первинні 

орієнтири, довкола яких розгортаються щодалі більші простори. За Переком, 

кімната у літературному тексті є не менш реальною за справжню кімнату, адже в 

обох випадках йдеться про досвід явищ, об’єктивна природа яких недоступна 

людині, і вербальний досвід, формалізований у тексті, є більш артикульованим, 

ніж невербальний. Феноменологічний підхід до простору призводить до його 

антропологізації: наділення простору людськими якостями й змістами.  



 

 

2. У нехудожніх творах Ж. Перека «Спроба вичерпання одного місця в 

Парижі» та «Оповіді острова Елліс» письменник досліджує різні аспекти опису 

простору, доводячи, що писати можливо лише про ті місця, які промовляють до 

письменника, а справжня нейтральність в описах простору неможлива: 

спостерігач завжди відбирає з безкінечної кількості елементів ті, що привертають 

його увагу, та певним чином ритмізує оповідь. Таким чином, антропологізація 

простору у прозі Ж. Перека має притаманні йому обмеження відбору та 

нагромадження, як і безмір символічного сенсу, що покликається до життя 

специфікою авторського «відчуття місця». Життєві темпоритми письменника 

стають дієвим чинником темпоралізації його прози, створюючи неповторний 

тип антропологізації простору. 

3. У незавершеному проекті «Місця» Ж. Перек розкриває віртуальний 

аспект простору: місця, що фізично існують у Парижі, завдяки пов’язаним із ними 

спогадам стають своєрідними екранами, на які проектується час життя. Ці місця 

також є риторичними топосами: їх відвідування активізує пам’ять, тобто вони 

становлять частину ментальної мапи письменника. Водночас у проекті 

підкреслюється матеріальність місць та їхня минущість. Ж. Перек винаходить 

своєрідну поетику простору як скарбниці місць-спогадів, що вплітаються у 

людську долю.  

4. Есе «Просто простори» постулює ідею про простір як неоднорідну 

сукупність конкретних унікальних місць. Простір людини не є абстрактним  

гомогенним континуумом: він пізнається через тактильний контакт із 

найменшими просторами, які вкладаються у більші. Саме конкретність простору є 

запорукою його придатності для життя: характерність місць, їхня індивідуальність 

і просякнутість людською афективністю, культурою, історією роблять їх жилими. 

Таким місцям Ж.Перек протиставляє бездоганно геометричні безособові 

колективні простори, створені для споживання, але для життя непридатні. 

Подаючи у «Просто просторах» власну градацію «просторів», письменник 

постійно наголошує на перетинах приватності й всезагальності. Це стає в його 

прозі втіленим принципом просторового світовідчуття та індивідуальної 

координації.  

5. Дослідження простору для Ж. Перека пов’язане з відсутністю 

орієнтирів: втративши в дитинстві батьків, письменник лишився без коріння, 

точки відліку. На прикладі вулиці Вілен він усвідомлює нетривкість простору, 

його рухливість; його простори є крихкими: час їх зносить і руйнує. Техніки Ж. 

Перека – дрейф, «крок у бік» – є спробами отримати автентичний досвід простору 

в русі, а також розірвати автоматичність щоденних дій і подивитися на буденність 

під іншим кутом. Лише рухаючись, можна сприйняти простір таким, який він є, при 

цьому важливо рухатися не в тому ж напрямі, що й більшість людей, бо інакше і час, 

і простір стають непомітними. 

6. Простір у художніх текстах Ж. Перека є складовою оповідного 

механізму, він породжує оповідь, впливає на вчинки персонажів. Простори 

можуть динамізуватися за рахунок наголошення на їх опозиційності – так 

з'являються опозиційно налаштовані простори у прозі Перека. У повісті «Речі»: 

це Париж і Сфакс, метрополія і колишня колонія, – це два смислові центри 

повісті, два полюси, напруга між якими і активізує оповідь. Провінція ж виступає 



 

 

простором своєрідної антиутопії: це або шаблонний ідилічний простір спокою 

та багатства, або навпаки, образ крайньої глушини, що асоціюється з життєвими 

невдачами персонажів. Антиутопічні ознаки провінції як специфічного простору 

анти-центру зводяться до підсилення характеристик удаваності провінційного 

гармонійного життя на лоні природи, відчутного авторського неприйняття цього 

провінційного світу з його естетичною та мистецькою недорозвинутістю та 

наповненістю тишею та мовчанням.   

7. Численні місця на карті творів Ж. Перека є кліше: рекламними, 

детективними, пригодницькими тощо. Ці географічні об’єкти як оповідні 

маркери лише називаються у тексті, ніяк не розкриваються, мають 

акумулятивний ефект і слугують риторичними загальними місцями. Метою їх 

використання є стилізація, найчастіше іронічна, під певні літературні жанри та 

створення «точок зустрічі»: текстових маркерів, що відсилають до спільних 

реалій, які читач впізнає у тексті, і які допомагають йому краще орієнтуватися у 

просторі твору.    

8. Велику вагу в поетиці простору Ж. Перека відіграють локальні камерні 

простори. Ці приміщення передають стан захищеності, замкненості особистості у 

самій собі, її небажання відкритися до навколишнього світу. Проте соліпсизм у 

Ж.Перека завжди приречений на поразку: у замкненому просторі знаходиться 

щілина, через яку зовнішній світ проникає всередину, малі приміщення 

розкриваються назовні, стають перехідними просторами, оскільки вони часто 

осмислюються як покинуті, але не забуті простори. Персонажі творів Ж. Перека 

змушені прийняти навколишню дійсність і навчитися взаємодіяти зі світом, або 

вони програють. 

9.  Париж є надзвичайно вагомим топосом у свідомості Ж. Перека. Образ 

Парижа постає у більшості романів Ж. Перека як простір, що відображає 

внутрішній стан протагоніста. Париж завжди індивідуалізований, він є 

ментальним простором письменницької уяви та долі. Він також ніколи не є 

нейтральним: це антропологізований простір, нерозривний із життям 

персонажів, їхніми думками й переживаннями, і саме це становить провідну 

площину антропологізації простору у прозі письменника. Картографування 

Парижа у творчості Ж. Перека становить цілісне  концептуальне геопоетичне 

утворення, персоналізоване та конкретизоване власним життя письменника та 

його креативним середовищем. 

10. Важливою темою творів Ж. Перека є відсутність власного місця. Герої 

майже всіх текстів письменника багато переміщуються в просторі, при цьому 

вони не подорожують для задоволення – їхні блукання спричинені відсутністю 

місця, в якому вони могли б укорінитися й реалізувати себе. Ця тема пов’язана з 

відсутністю коріння у самого Ж. Перека. Персонажі творів письменника шукають 

власне місце у світі й найчастіше його не знаходять, що піднімає питання того, чи 

існує власне місце взагалі, на яке Ж. Перек не дає відповіді. Попри це, для 

письменника очевидно те, що місто як простір культури, цивілізації набагато 

вірогідніше може стати його власним місцем, ніж позбавлена афективного змісту, 

незвідана провінція.    

11. Чимало елементів географічного простору художніх текстів Ж.Перека 

запозичені з творів його улюблених авторів. Ж. Перек називав улюблених 



 

 

письменників своєю «літературною родиною», яка замінила йому втрачених 

батьків, і на прикладі роману «W» видно, як Ж. Перек вписує свою біографію в 

контекст улюблених книжок, фікціоналізуючи власні спогади і стираючи межі 

між вигадкою й правдою. Такий «інтертекстуальний простір», створений чи 

відтворений на основі прочитаного Переком впродовж життя є одним із засобів 

конкретизації простору. 

12. Географічні об’єкти на карті творів Ж. Перека завжди несуть приховані 

смисли, пов’язані як із особистою історією автора, так і загальним культурологічним 

контекстом. Письменник вписує географічний простір власних творів у ширший 

простір світової літератури, колосальний культурний текст, сповнений 

найрізноманітніших смислів і асоціацій. У пізніх творах Ж. Перек передає складність 

і неоднозначність простору через багатошаровість тексту, сповненого пасток для 

читача, оскільки він потрапляє у «гру простором».  

13. У романах «Життя спосіб використання» і «Кунсткамера» літературний 

текст уподібнюється до гіперреалістичних картин, що створюють численні 

обмани зору: плаский простір полотна створює ілюзію глибини так само, як 

енциклопедизм викладу – ілюзію ерудованості оповідача. Насправді, більшість із 

«історичних» фактів у творах є фальшивими. Простір-текст останніх творів Ж. 

Перека є грою, що вимагає активної участі читача: розшифровки алюзій 

письменника на власні й чужі твори, перевірки бібліографічних джерел, 

розгадування значення імен персонажів тощо. Читач є співтворцем простору 

творів Ж. Перека: лише за активного читання можливо зрозуміти 

багатоплановість текстів письменника, реконструювати закладені у них смисли, а 

відтак «оживити» їх простір.  

14. Особливістю текстів Ж. Перека є використання мап як складної і 

багатозначної моделі простору. Мапа для Ж. Перека – це аналог енциклопедії, 

джерело знань про світ, тотальний текст, який вміщує цілий світ. Тенденція до 

вичерпності та створення ілюзії тотальності характерна для всіх прозових творів 

Ж. Перека. Тотальність передбачає замкненість, контрольованість, 

передбачуваність системи. Проте саме карта – один із аватарів тотальності – 

найчастіше стає символом епістемологічної непевності: вона демонструє 

умовність і відносність кордонів, відсутність стійких орієнтирів. У Ж. Перека 

карта завжди передбачає множинність інтерпретацій, вкотре спростовуючи будь-

яке намагання «приборкати» світ за допомогою впорядкування і систематизації.  

15. Проект антропологізації географічного простору Ж. Перека є намаганням 

наповнити світ. В основі всієї творчості письменника лежить нестача: сам акт 

писання є процесом заповнення порожнього аркуша паперу знаками, а в ширшому 

розумінні – наповнення простору смислами. Простір без тексту є безмежною 

непізнаваною порожнечею, натомість текст диференціює його, створює 

різноманіття. При цьому текстуалізація простору не означає для Ж. Перека 

оволодіння ним: простір завжди лишається загадкою, питанням. Врешті 

антропологізація простору і є для Ж. Перека спробою збереження сенсу в світі, де 

війни й генеральні плани забудови змітають з лиця землі місця, що до того 

здавалися непорушними. Літературний текст виявляється набагато тривалішим за 

будь-яку споруду.  
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Виноградов О. М. Антропологізація географічного простору в прозі 
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використання»). – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2015. 

Дисертація є першим у вітчизняному літературознавстві дослідженням 

проблеми простору у творчості Ж. Перека, що здійснено з полікритичних позицій: 

із залученням геокритики, елементів геопоетики, філософії простору, семіотики 

місця, біографічних та інтертекстуальних студій. Здійснено історичний екскурс 

щодо антропологізації просторових уявлень в контексті класичних та модерних 

теорій простору, проаналізовано специфіку географічного простору та підходи 

літературної географії до розгляду цього феномену, досліджено філософсько-

літературні витоки творчості Ж. Перека, його перехід від критичного реалізму до 



 

 

інтертекстуальності, особливості просторової проблематики творів Ж. Перека в 

контексті біографічних, літературних та географічних джерел його творчості, 

особливості Ж. Перека як письменника-географа. Ідентифіковано прийоми 

антропологізації географічного простору в нехудожніх («Місця», «Просто 

простори», «Спроба вичерпання одного місця у Парижі», «Оповіді острова 

Елліс») та художніх («Речі», «Людина, що спить», «W, або спогад дитинства», 

«Життя спосіб використання», «Кунсткамера») творах Ж. Перека.   

Ключові слова: просторовий поворот, географічний простір, 
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АННОТАЦИЯ 

 

Виноградов О. М. Антропологизация географического пространства в 

прозе Жоржа Перека («Вещи», «W, или воспоминание детства», «Жизнь 

способ употребления»). – 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. 

В дисертации впервые в отечественном литературоведении осуществлено 

поликритическое исследование проблемы пространства в творчестве Ж. Перека с 

применением геокритики, элементов геопоэтики, философии пространства, 

семиотики места, биографических и интертекстуальных исследований. Развитие 

представлений о пространстве и этапы его антропологизации представлены в 

исторической перспективе в контексте классических и новейших теорий 

пространства. Проанализирована специфика географического пространства и 

подходы литературной географии к рассмотрению этого феномена, исследованы 

философско-литературные предпосылки творчества Ж. Перека, его переход от 

критического реализма к интертекстуальности, особенности пространственной 

проблематики прозы Ж. Перека в контексте биографических, литературных и 

географических источников, особенности Ж. Перека как писателя-географа. 

Идентифицированы прийомы антропологизации географического пространства в 

нехудожественных («Места», «Просто пространства», «Попытка исчерпания 

одного места в Париже», «Рассказы острова Эллис») и художественных («Вещи», 

«Человек, который спит», «W, или воспоминание детства», «Жизнь способ 

употребления», «Кунсткамера») произведениях Ж. Перека.   

Ключевые слова: пространственный поворот, географическое пространство, 

интертекстуальность, литературная география, геопоэтика, геокритика, Ж. Перек, 
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The thesis is the first interdisciplinary study in Ukraine dealing with the problem of 

space in the texts of Georges Perec, involving geocritical approach, elements of 

geopoetics, philosophy of space, semiotic of place, genetic criticism and intertextuality. 

The historical overview of the concepts of space and the stages of its anthropologization is given in 

the context of classical and modern theories of space. The problem of space in literary geography is 

discussed via the specificity of geographical space in general, given its epistemological foundations 

and cultural aspects. The study examines philosophical and literary background of Georges 

Perec, his passage from critical realism to intertextuality, as well as peculiarities of 

spatial problematic in Perec’s prose based on biographical, literary and geographical 

sources. Methods of anthropologization of geographical space are identified both in non-fiction 

("Places", "Species of Spaces", "An Attempt at Exhausting a Place in Paris," "Ellis Island and 

the People of America") and fiction ("Things", "A Man Asleep", "W, or the Memory of 

Childhood", "Life a User’s Manual", "A Gallery Portrait") works of Georges Perec. 
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