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КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР ДІАЛОГУ В МЕМУАРАХ Е. КАНЕТТІ
КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДИАЛОГА В МЕМУАРАХ
Э. КАНЕТТИ
COMUNICATIVE SPACE OF A DIALOGUE IN E. KANETTI’S MEMOIRS
Досліджено релевантний до сучасної парадигми художності концепт авторефлексії
на сторінках автобіографічної трилогії австрійського лауреата Нобелівської премії Еліаса Канетті. Мнемонічну площину розглянуто як таку, що визначена численними паралелями до сучасних дискурсивних практик навколо культурологічного питання щодо
самоідентифікації «я» у сучасному суспільстві та у річищі літературознавчих інтерперетацій «я»-оповідача у мемуарній традиції минулого та сучасності. Духовну історію
самоусвідомлення автобіографічного героя Канетті простежено в контексті новочасних
поетичних категорій, які унаочнюють феномен духовного мікросвіту канеттівського
героя, що вибудовується автором як духовний простір, здатний до перманентного розширення через його комунікативну природу. Багатовимірне прочитання онтологічних
закономірностей на сторінках трилогії уможливлюють зміщення вектора художності
від лише креативної актуалізації історії духовного зростання автобіографічного героя
до його усвідомлення як комунікативної події, що набуває значення дискурсу, характеризується відкритістю інтерпретацій, запрошенням реципієнта до співтворчості. Комунікативні стратегії твору висвітлено в контексті особливостей мемуарного наративу
з притаманними цьому жанру принципами конструювання «я». Полівалентна насиченість оповідних інтенцій автора зумовили поєднання герменевтичної методології з
елементами структурно-семантичного аналізу. Дослідження рухається від констатації
певного фактичного матеріалу оповідної площини на сторінках автобіографічної трилогії Е. Канетті до глибинного смислу оповіді з усвідомленням унікального досвіду естетичної категоризації власного життя.
Ключові слова: мемуари, автобіографічне «я», комунікативність, дискурсивність,
наративні стратегії.
Исследован релевантный современной парадигме художественности концепт авторефлексии на страницах автобиографической трилогии австрийского лауреата Нобелевской премии Элиаса Канетти. Мнемоническая плоскость рассмотрена как таковая,
которая определена многочисленными параллелями к современным дискурсивным
практикам вокруг культурологического вопроса о самоидентификации «я» в современном обществе и в русле литературоведческих интерпретаций автобиографического
«я» в мемуарной традиции прошлого и настоящего. Духовная история самосознания
автобиографического героя Канетти прослежена в контексте новочасных поэтических
категорий, которые делают наглядным феномен духовного микромира канеттивского
героя, выстраиваемый автором как духовное пространство, способное к перманентному расширению благодаря его коммуникативной природе. Многомерное прочтение
онтологических закономерностей на страницах трилогии делает смещение вектора
художественности от только креативной актуализации истории духовного роста автобиографического героя к его осознанию как коммуникативного события, приобретает значение дискурса, характеризуется открытостью интерпретаций, приглашением
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реципиента к сотворчеству. Коммуникативные стратегии произведения освещены в
контексте особенностей мемуарного нарратива с присущими этому жанру принципами конструирования «я». Поливалентная насыщенность повествовательных интенций
автора обусловили сочетание герменевтической методологии с элементами структурно-семантического анализа. Исследование движется от констатации определенного
фактического материала повествовательной плоскости на страницах автобиографической трилогии Э. Канетти к глубинному смыслу повествования с осознанием уникального опыта эстетической категоризации собственной жизни.
Ключевые слова: мемуары, автобиографическое «я», коммуникативность, дискурсивность, нарративные стратегии.
The article investigates the concept of self-reflection relevant to the modern paradigm of
art on the pages of the autobiographical trilogy written by the Austrian Nobel laureate Elias
Canetti. The mnemonic plane is considered to be defined by numerous parallels to modern
discursive practices around the culturological question of self-identification of "I" in modern
society and in the stream of literary scientific interpretations of the autobiographical "I" in
memoirs tradition of the past and nowadays. The spiritual history of Canetti's autobiographical
hero's self-awareness is traced in the context of modern poetic categories, which illustrate
the phenomenon of Canetti's spiritual microworld, built by the author as a spiritual space
capable of permanent expansion due to its communicative nature. Multidimensional reading
of ontological regularities on the pages of the trilogy allows shifting the vector of art from
only creative actualization of the history of the autobiographical hero’s spiritual growth to his
awareness as a communicative event that acquires the meaning of discourse. The communicative
strategies of the work are covered in the context of the peculiarities of the memoir narrative
with the principles of constructing the "I" inherent in this genre. The polyvalent saturation
of the author's narrative intentions led to the combination of hermeneutic methodology with
elements of structural-semantic analysis. The research moves from the statement of a certain
factual material of the narrative plane in the pages of E. Canetti's autobiographical trilogy
to the deep meaning of the story with the realization of the unique experience of aesthetic
categorization of one's own life.
Keywords: memoirs, autobiographical "I", communicativeness, discursiveness, narrative
strategies.

Вступ. Дана стаття тематизує концепцію діалогічності як принципу побудови
художнього твору в контексті сучасних гуманітарних досліджень з антропоцентричною спрямованістю та парадигмою некласичного мистецтва та присвячена
дослідженню автобіографічної трилогії («Die gerettete Zunge», 1977; «Die Fackel
im Ohr», 1980; «Das Augenspiel», 1985) австрійського письменника Еліаса Канетті. Актуальність даної теми дослідження базується на теоретичній емансипації
автобіографічного дискурсу в сучасному літературознавстві, який був оживлений
бумом мемуаристичної літератури у другій половині ХХ століття. На прикладі
цього найяскравішого документа про особисту, національну та етнічну пам’ять
сучасного європейця може бути унаочненим один з найсучасніших документально-естетичних типів авторського самовираження і самоаналізу, що збагачує уявлення про шляхи національного (австрійського) і ширше – європейського розвитку документально-художнього жанру автобіографії.
Фундаментальні літературознавчі дослідження Г. Міша, Г. Гусдорфа, Ф. Лежена, Ф. Пікарда, І. Айхінгер щодо жанрових проблем сучасної мемуаристики не
втрачають своєї актуальності. Новітні аспекти вивчення жанрової поетики висвітлено в роботах вітчизняних науковців Ю. Бумбур, Г. Колосової, О. Шелюх та у
працях зарубіжних літературознавців Ф. Депката, Б. Фетца, В. Хемекера. Аналіз
найважливіших рис жанрової поетики, категорій автор-оповідач-герой та поняття
фікціональності, притаманних кожному тексту даного жанру, сягає різновекторних інтерпретацій мнемонічної сфери свідомості літературного «я» та пояснення
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різних авторських намірів, що уможливлює подальші відкриття нових архетипів
та нових міфологем, реалізованих у межах даної документально-літературної традиції.
Метою даного дослідження є визначення поетикальної та жанрової спеціфіки автобіографічної трилогії Е. Канетті у фокусі сучасного літературного дискурсу навколо мемуарної літератури. З огляду на широкий соціальний контекст мнемонічної площини мемуарів та далекосяжні й неоднозначні паралелі до багатьох
літературних та філософських традицій людства уявляється, що австрійський митець здійснює сміливий розвиток жанру мемуарів. В обхід парадоксальних саморепрезентацій митцю вдалось не тільки продемонструвати оригінальність його
поглядів, але й ствердити свою суверенну позицію, однак як таку, що відкрита до
діалогу з мейнстримом сучасної епохи.
Виклад матеріалу. Розуміння діалогу, а точніше діалогічного характеру сучасного літературного твору, пов’язане із формуванням нової парадигми мистецтва, в рамках якої дискримінується монополія автора на творчий процес („Криза автора” М. Бахтіна, „Смерть авторів” Р. Барта). Авторська інстанція починає
включати сприйнятливу свідомість сприймаючого. У зв’язку з цим категорія автора може бути розглянута з точки зору комунікативної події. Твір, як естетична діяльність, отримує статус інтерсуб’єктивної реальності дискурсу, а поетика художнього твору стає поетикою діалогізованих слів, що можна окреслити як ситуацію
взаємодоповнюючої свідомості.
Проблема автора-оповідача опиняється у центрі дискусії навколо мемуаристики, що порушує питання про сутність і смислове навантаження в аспекті
суб’єктно-об’єктного самоусвідомлення «я». Автобіографічне письмо Еліаса Канетті уявляється потужним прикладом інноваційного збагачення жанрового канону мемуаристики, в межах якого письменник розробив концепцію інтерсуб’єктного автора-оповідача. Висвітлення авторських інтенцій можливе через запровадження поняття «комунікативний простір» діалогу, що імпліцитно та експліцитно
вибудовується у площині оповіді, пронизаною зіставленнями з численними філософсько-літературними теоретичними ученнями, які співвідносяться з розбудовою концепції власного життя.
Так, слід підкреслити, що письменник залишався осторонь нігілістичних теорій, що стосуються феномена смерті автора (М. Фуко, Р. Барт). У трилогії особливий авторський персонаж визначає оформлення та втілення образу оповідача
Канетті, який як оратор «очевидно організує весь текст власною особистістю»
[3, c. 291]. З іншого боку, Канетті був проти послідовного втілення ідеї єдиного,
неподільного і такого, що чітко проявляється, авторського авторитету. Отримане
протиріччя найбільш точно характеризується оксимороном дослідниці Д. Барноу
– «монологічна поліфонія» [7, c. 13], за допомогою якого має бути введено нову
перспективу в інтерпретацію інтенцій Канетті-автобіографа у світлі сучасної, некласичної парадигми мистецтва.
Австрійський автор ретельно переглядає застарілий мемуарний канон. Не ігноруючи класичне уявлення про поняття «справжня автобіографія» (Р. Паскаль),
Канетті рішуче протистоїть ідеї ідеальної гармонійної особистості «я»-оповідача,
актуальної за часів Просвітництва і втіленої законодавцем автобіографічного канону Гете, висуває натомість у ролі оповідної інстанції своєрідний інтерсуб’єкт,
що передбачає вихід за межі власної тотожності та у своєму прагненні духовного
контакту з подібними до себе наближає досвід «я» до форм і смислів існування
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інших суб’єктів. Подібне гуманістично-діалогічне позиціонування цілісності «я»
– іншого роду, ніж цілісність класична – має статус наріжного, воно розробляється
автором в опозиції щодо модерністського бунту проти «абсурду цілісності» (І. Анненський) та мнемонічного нігілізму модних психоаналітичних напрямів, і це суттєво відрізняє твір від сучасних майстерних автобіографічних зразків В. Беньяміна, Т. Бернгарда, К. Вольф, П. Гандке, В. Кеппена, М. Лейріса, Ж.-П. Сартра,
що визнають намагання індивідуума віднайти власну самоідентичність марним.
Натомість розроблено поступально спрямований вектор становлення особистості
під знаком її внутрішнього збагачення, і така перспектива окреслює часову дистанцію як відстань духовного зростання, що реалізує чітку мету конструктивного
самовдосконалення «я» у лоні соціуму: «[...] мені було потрібно, щоб люди, я сам,
ставали кращими [...]» [10, с. 292].
Канетті вирішує суперечливу проблему концептуальної єдності твору, втілюючи розгорнутий плин спогадів у „оповіді-історії“. Їх змістовна єдність відзначена інтегральністю документального й фікціонального складників і не дозволяє
організму цілого перетворитися ані на суму імпресіоністичних вражень, ані в
дотепну колекцію сюжетних мікроформ. Тим самим піддано глибокій ревізії популярну в XX ст. ідею автобіографічної онтології, здійсненої в дусі поєднання
дискретних сутностей імпульсивного світовідчуття оповідного об’єкта. Усупереч
відмові Т. Бернгарда, П. Гандке, Г.-А. Гольдшмідт від будь-якої єднальної перспективи автобіографії з метою уникнути «спокуси піддатися огарнюванню» дійсності (Т. Гаврилів) оповідач Канетті підносить персональний досвід людини, він
генерує біографічний матеріал, розвиваючи спрямований змістовно-темпоральний вектор формування власної особистості: «Я це прожив» (erleben, Erlebnis) [8,
с. 21, 34, 218].
Діалогізм на сторінках автобіографічної трилогії Канетті унаочнюється наративною організацією трилогії, що відзначена складними наративними стратегіями, які відображають різноманітну і багатошарову структуру свідомості автора, відкритого до будь-якого експерементування під час реалізації плюралістичного характера проявів авторського «я». Так, стосовно організації фактів автор
послідовно дотримується принципу хронологічної структури розповіді. Події
розгортаються в точно визначеному топосі та часі. Карлові Вари згадуються як
перша ознака простору-часу «влітку 1907 року». «15 липня 1937 року померла
моя мати». Цим реченням оповідання добігає кінця. Численні події точно зафіксовано в заголовках розділів «Рущук 1905–1911», «Манчестер 1911–1913», «Відень
1913-1016» або «Відень 1924–1925». Єдиний зміст часопросторового континууму
(М. Бахтін) у трилогії Канетті набуває специфічної ознаки висвітлення зсередини.
Щільне використання топонімів сприяє цілісності художнього образу авторського
світу, архітектонічно впорядкованого ідеєю каталогу (принцип бібліотеки) – «…
фігури, імена… утримати все в собі роздільно» [9, с. 66].
Хронологічне розгортання оповідного плану спирається на концентричне
відновлення під час пригадування певних, найбільш визначних та вагомих для
життя «я» доленосних подій. Але це не зводиться до суто технічного фокусу «кружляння». Так, постійно оновлювана версія смерті батька постає як чіткий засіб
концентричного уявлення: глава «Смерть батька. Остання версія» [8, с. 71]. Перший том утворює своєрідне оповідне коло з главою останнього тому під тією самою назвою «Остання версія» [10, с. 208]. Тема Рущука як священного топосу
дитинства («Усе, що я пізніше пережив, вже відбулося в Рущуці» [8, с. 11]) пе114
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ретворюється за допомогою розповідної логіки в онтологію вічності. Мемуари
набувають, таким чином, міфопоетичного «вічного повторення» [6, с. 35], відмовляючись від прямолінійності, монофонічності біографічного руху [6, с. 37], що,
у свою чергу, формує уявлення про неоднозначність, відкритість, неосяжність як
категорії, зокрема, авторського, так і взагалі людського життя.
У найширшому розумінні наративні структури з елементами повторення, варіації та метафори можна розглядати в більш широкому літературному контексті.
Вони сягають бароко («стереоскопічна» техніка) і переосмислюються в деконструктивістській концепції «еліпса», «невидимої нестачі». Дж. Дерріда наголошував: «Після того, як коло обертається, як об’єм обмотується навколо себе, як
книжка повторюється, її тотожність собі самій набуває непомітної відмінності,
яка дає нам змогу ефективно, строго, тобто потай, вийти із закриття. Подвоюючи
закриття книжки, її роздвоюють» [2, с. 593]. Відомо, що під книжкою Дерріда
розуміє письмо, текст. Повторюючи його, повертаючись до нього, тобто оновлюючи вже одного разу викладену лінію оповіді, можна уникнути «замкненості» –
того стану, з яким не мирився цілеспрямований оповідач Е. Канетті, осмислюючи
свій наративний проєкт як динамічний концепт – «ідентичність не є затверділість,
замкнутість, життя біжить, ми постійно рухаємося» [13, с. 99].
У світлі сучасних літературознавчих тенденцій осмислення тієї грані композиційно-наративних особливостей оповіді, яка пов’язана з руйнуванням оповідним суб’єктом лінійної моделі письма, уявляється актуальним звернутися до
канеттівського утілення поняття «фрагмент». Автор позитивно налаштований на
цей літературний прийом, створюючи численні афоризми і вважаючи фрагментарність невід’ємною рисою людського досвіду в його когнітивному плані. Поділяючи образи минулого на певні завершені і водночас розімкнені за своїм змістом
історії, які складаються з частин, глав, епізодів, оповідач-автобіограф не стільки
наперед продумує й визначає їх статус і упорядкованість у просторі індивідуального життєвого досвіду, скільки намагається у такий спосіб, тобто шляхом їх відмежування та інтеграції, відобразити дискретність сучасної моделі світу і, відповідно, суперечливу цілісність об’єкта оповіді.
Формування нової візуально-семантичної моделі прозаїчного тексту, як відомо, сягає в історію за межі ХХ ст. Її розробці, як вважають літературознавці, сприяв жанр афористичної прози, зокрема її взірців у здобутках Новаліса, Ніцше, Розанова, Шлегеля. Сучасна проза зорієнтована на фрагментарність і моментовність.
Фрагментарна композиція, а також ширше – фрагмент як принцип архітектонічної
будови твору активно використовується в мемуарній прозі, достатньо пригадати
німецькомовні зразки мемуарного письма Бернгарда, Гандке, Граса, Фріша. Тема
ірраціональних процесів-метаморфоз відтіняє специфічне осмислення біографічним суб’єктом Канетті фрагментарно-асоціативного типу оповіді, наприклад,
засвоєння оповідачем власного досвіду уявляється «корінням, що простерлося у
сусідні сфери. Поєднання певних речей відбулося десь під землею… проявилося
пізніше, роки потому» [10, с. 239]. Мова йде про нерегульовані свідомістю процеси, що відбуваються у глибинах людської психіки і виступають своєрідним медіатором у безмежних просторах людського існування, дискретність фрагмента
врівноважується рефлексією блага як поняття, в якому збігаються автор, наратор,
герой.
Оповідне тло трилогії максимально наближається до фактуального, тобто
дуже вагома роль надається розгортанню субстанції оточення, що обумовлено
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ідейно-художньою позицією автобіографа-мемуариста, який утілює суб’єктну
структуру некласичного типу. Оповідач пропонує своєрідний ключ до усвідомлення ролі, яку відіграли окремі зустрічі, події, переживання в загальному контексті формування особистості – це полісемантичні заголовки. Привертають увагу
неповторні, навіть унікальні за своїм типом назви томів, що актуалізують органи
чуттєвого сприйняття: язик («Врятований язик»), вухо («Факел у вусі»), око («Гра
очима»). Заголовочні структури, за Ф. Айглер, визначають «етапи історії становлення письменника в їх поступовому здійсненні» [12, с. 40]. Дана поступальність
базована на сміливому використанні канеттівським оповідачем технік фрагмента,
циклізації, лінійності, інтегрованих заради розповіді про особистісне вкорінення
у навколишньому світі. Автори «Лексикону Кіндлера» вбачають механізм екстеріоризації в «слідуванні античній традиції, зокрема вченню про душу» [14, с. 575],
що поглиблює культурний контекст підкреслено символічних або метафоричних
назв.
Прагматика оповіді першого тому розгортає багато планів навколо гри слова та поняття «мова-мова», що охоплює різні аспекти: реальну небезпеку втрати
мови як мовного органу; мовну самореалізацію (особливо у зв’язку з німецькою),
ідею мовної магії.
Історії у другому томі обертаються навколо історично реальної фігури оратора Карла Крауса, який став своєрідним «абсолютним моральним авторитетом»
для автобіографічного героя [12, с. 38]. Оповідач розмірковує про особистість
Крауса у зв’язку з відкриттям феномена слухання як «нового виміру світу» [9,
с. 208]. Фокус розповіді полягає у злитті акустичного досвіду автобіографічного
героя з його захопленням китайським філософом Конфуцієм.
Образно-прагматичну основу оповіді третього тому складає своєрідний канеттівський міф, який у суголоссі з філософськими розбудовами М. Бубера тлумачиться в дусі відкриття й освоєння світів «я – ти» [1, с. 24]. Він народжується в
парадигмах формування складних багатогранних стосунків між героєм і Анною
Малер, дочкою відомого австрійського композитора. Очі Анни уявляються оповідачу «просторими і глибокими», як водна безодня, занурення в яку загрожує втратою власної ідентичності («вони казали: стрибни у мене з усім, про що можеш
подумати і що можеш сказати, скажи це і потони») [10, с. 80]. Контакт очима відбувається у багатьох зустрічах, виступаючи символом формування особистих відносин високого духовного рівня. Таким чином, три томи автобіографічної оповіді
компонуються навколо визначених центральних ідей, які проєктують децентрований зміст на підпорядковані їм розділи, епізоди, історії. Об’єднання наратором
дисперсних історій, насичених різноманітними літературними та філософськими
зіставленнями, в єдиному оповідному просторі відбувається з використанням
елементів «монтажу», а усвідомлення їх взаємного перехрещення та нашарування
пов’язане із заглибленням у сферу ментальних метаморфоз.
Проблематизація однозначного підходу в тлумаченні багатовимірного сенсу життя на сторінках автобіографічної трилогії Канетті унаочнюється у процесі використання оповідачем різноманітних наративних технік, що свідчить про
специфічність авторської свідомості мемуариста. Залучаючи до технік графічний
прийом виділення слів – курсив, оповідач маркує іменники, які набувають значення ключових або тематичних слів-концептів, такими є: досвід (Erfahrung), страх
(Angst), погляди (Einblicke), розмова (Gespräch), маса (Masse), картини (Bilder),
визнання (Anerkennung). Завдяки емфатичній функції мови наратора утворюється
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ефект зовнішньо нейтральної, розсудливої й виваженої, але внутрішньо емоційно
навантаженої, часом напруженої оповіді, що має на меті непряме і неочевидне
керування напрямом сприйняття реципієнта. Як відомо, Ю. Лотман вважав курсив
«змістовим елементом оповідного викладу» [5, с. 19]. Серед проаналізованих понад 700 графічно виділених у тексті слів 50 % припадає на займенники – особові
(я, він, вона, ми), присвійні (моє, її, наші), вказівні (цей, ці), артиклі як ознаки персонального, які виконують функцію розмежування образів персонажів всередині
авторського голосу, мають визначати границі між «я» й «іншим», який вважається
оповідачем такою самою мірою суверенним, як і він сам, – порівняймо вчення
М. Бубера про існування «я» – під знаком життя всередині спільноти [1, с. 24].
Об’єкт оповіді вимальовується в оточенні численних портретів сучасників,
серед яких не тільки постаті європейського і світового масштабу, а й пересічні,
що теж залишили слід і особистісні відбиття в лінії життя героя. В оповіді часто
звучить чужа мова, подана як цитата; модус сприйняття інших, за рідким винятком, знаходиться у площині співчутливого розуміння, оповідачу взагалі властива
тональність тверезої і свідомої толерантності. В епізодах особливого емоційного
переживання, пов’язаних з подіями соціально-історичного змісту, спостерігаємо
перехід «я-оповіді» до безособового для Ich-Form, дистантного наративу, що утворений тут за допомогою займенника «er»: «Aber wenn diese Schuld wie ein eigener
Äther alles durchdrang, …blieben die Menschen im Übrigen genau die, die sie waren.
Alles was er dazu tat, war, daß er ihnen eine Richtung gab…» («Але якщо ця провина
й пронизувала їх як власний високий ефір, то в іншому вони залишалися точно
такими, якими були. І все, що було ним зроблено, це було надання їм певного напряму…») [10, с. 10]. Подібна об’єктивізація, погляд ззовні утворюють своєрідну
раму дзеркального множення, що значно сприяє подоланню затісних рамок тільки
індивідуального світосприйняття.
У своєму автобіографічному досвіді Е. Канетті культивує презентацію людей через їх голоси, переосмислюючи явище «звук» у напрямку його валоризації.
Творчість Канетті пов’язана з розробленням «акустичного» образу людини, що
набуло концептуального значення у понятті «акустична маска». З погляду культурологічної ситуації мова йде про актуалізацію в австрійській літературі майстерності усної оповіді, що відображає сучасні потреби «живого слова» в людському
суспільстві і свідчить про доленосні зміни у комунікативній парадигмі в ХХ ст.
«Особлива, на думку експертів, чутливість до звучання та структури мови проявляється в усіх мовних жанрах Австрії, починаючи від літератури та закінчуючи
журналістикою» [16, с. 60]. З іншого боку, тема орієнтування на гіпотетичного
слухача на сторінках трилогії перегукується з новітніми дослідженнями французького літературознавця Ф. Лежена, який під час систематизації численних сучасних автобіографічних текстів прийшов до висновку про визначальну для їхніх
авторів потребу «бути почутими», що, на думку вченого, може бути теоретично
конституйованим як «поворот у розвитку жанру – в напряму спрямованості на
усну форму» [15, с. 259].
Вирішальним моментом для художнього відкриття австрійським автобіографом сфери акустичної магії уявляються епізоди відвідування героєм лекцій володаря думок віденської публіки Карла Крауса. Оповідач зосереджує увагу на акустичних ефектах виступу оратора: «…die Stimme, die etwas unnatürlich Vibriеrendes
hatte, wie ein verlangsamtes Krähen» («…голос з дещо ненатуральним вібруванням,
як забарливе кукурікання») [9, с. 69]. Акустичний експеримент значно розширю117
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ється, коли оповідач звертається до образу маси, що лунає: звуки зі стадіону, які
доносилися через вікно кімнати героя, «свист», «постріли», «крики» як акустична характеристика натовпу демонстрантів, пісні, що горланили завсідники пивної
неподалік від дому письменника. Експерименти героя із занурюванням у гомінке життя віденських кав’ярень з метою підслуховувати «чисті», «неспотворені»
акустичні образи їх відвідувачів створюють уявлення про новий вимір (Dimension) світу, який визначається «варіативністю голосів у ньому» [10, с. 208]. Чітко окреслений акустичний мотивно-образний план супроводжується рефлексіями автора щодо нових можливостей осягнення, опанування та зображення світу інших.
Висновок. Простежені на різних системних рівнях принципи побудови оповідної площини та утілення концепції автора-оповідача свідчать про утворення
унікальної авторської версії картини світу, що визначається плідним симбіозом
численних літературно-філософських традицій, зосереджених у відкритому до
діалогу життєвому просторі авторської інстанції. Самовизначення «я» можливе,
на думку автобіографа Е. Канетті, в самоусвідомленні себе в єдиному могутньому
русі життя за умов переваги процесуальної свідомості над стаціонарною, проблематизації однозначного підходу до багатовимірного сенсу життя, використання
знання про який зумовлює глибоку доцільність і гідність власного існування.
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