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Аннотация
Сушко С. А. Нарративная и хронотопная структуры филиппик в  романе

Вильяма Гесса «The Tunnel».
Статья ставит целью исследование повествовательной структуры и

определение хронотопов в пределах отдельной филиппики романа как наиболее
крупного элемента его композиции. В романе проанализировано первую и чет-
вертую филиппики (из 12), ведущими методами исследования являются наблю-
дение, сравнение, индукция, аналогия, обобщение, метод анализа ключевых эпи-
зодов, К основным результатам работы относим ретро- и интроспективный
характер нарратива в рассмотренных филиппиках, его тематическую дивер-
сификацию, универсальный психологизм (новые возможности техники «потока
сознания»), уход (мнимый) автора из повествования с помощью приема «Ich-
Erzдhlung», определение отдельных хронотопов данного романа. Исследование
является как необходимым, так и перспективным в плане изучения проблема-
тики и жанровых разновидностей современного американского романа.

Ключевые слова: нарратив, хронотоп, протагонист, филиппика, рефлек-
сия, структура, предисловие, дневник, память, амбивалентный

Summary
Sushko S. A. The Narrative and Chronotope Structure of Philippics in W.

Gass’s «The Tunnel».
The article focuses on the research of the narrative structure and elucidation of

chronotopes within the novel’s separate philippic, the latter being the largest unit of the
book’s composition. Out of twelve philippics, the first and the fourth ones have been
analyzed. The main research methods are observation, comparison, induction, analogy,
summation/generalization, the method of key episode analysis. The major results of
research comprise retro- and introspective character of the narrative in the philippics
treated, the narrative’s thematic diversification, universal psychologism (new potential
of the «stream-of-consciousness»), seeming ‘escape’ of the author from the narration
with  the «Ich-Erzдhlung» device, elucidating some of the novel’s chronotopes. The
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given research is believed to be topical and its continuation useful and fruitful in
respect in respect of further studying the problematic issues and genre varieties of the
modern American novel.

Keywords:  narrative, chronotope, protagonist, philippic, reflection, structure,
foreword, diary, memory, ambivalent.

Виокремлення художньої структури конкретного тексту є результатом
цілої ланки аналітичних процесів – спостереження, рекомбінації, систе-
матизації, пошуку аналогій та відповідностей теоретичним конструктам,
формулювання припущень, умовиводів тощо. Прикметною особливістю
літературознавчого дослідження є варіативність вирішення окресленої
проблеми: один дослідник буде  виокремлювати у якості першорядних ті
чинники тексту, які не будуть визначальними для іншого фахівця. Тобто,
суб’єктивний чинник дослідження в літературознавстві є атрибутом,  який
неможливо уникнути.

Ці міркування підтверджують серії різних тлумачень відомих текстів,
починаючи від античності, і закінчуючи постмодерністськими творами та
новішими жанровими утвореннями сучасної літератури. Свою еволюцію –
від несприйняття, негативної оцінки до виваженої адекватної інтерпре-
тації – мають відомі постмодерністські романи, як в англійській, так і аме-
риканській літературах. В їх числі і роман В. Гесса «The Tunnel» (1995).
Закладені у романі однопорядковість, ‘одновартісність’ різнобічних тем –
суспільних і побутових, морально прийнятних і аморальних, високоесте-
тичних і спотворених, їх аксіологічний ізоморфізм, дискурсивна неоформ-
леність фігури автора, замаскованої під наратора-протагоніста, видатний
інтелектуальний та філологічний вимір дають підстави розглядати «Ту-
нель» з полярних позицій.   Полярність сприйняття роману з боку читачів
і фахівців безумовно свідчить про його різне сприйняття й розуміння, про
амбівалентність – маємо визнати –   авторської позиції. Інша річ, чи ця
амбівалентність є наслідком авторського задуму і плану, чи вона є не-
свідомою, чи справа у надмірній ускладненості тексту чи це данина декон-
структивному модусу постмодерністського письма. При всьому цьому має-
мо покладатися, перш за все, на текст твору, який, також маємо визнати,
дає далеко не всі ключі до декодування твору.

Таким чином, підставами до аналізу наративно-хронотопної структури
«Тунелю» (етапність якого в сучасній американській літературі ми нео-
дноразово акцентували в наших попередніх публікаціях про роман) є на-
ступні моменти:  краще, повніше з’ясування змісту оповідних фрагментів у
філіппіках, взятих окремо, автономно; встановлення провідних, лейтмо-
тивних тем роману; визначення особливостей переходу у окремій філіппіці
від однієї теми до іншої, іноді зовсім не узгодженої з попередньою; спроба
розмежування наративних голосів протагоніста й автора (одна з найбільш
пекучих дослідницьких проблем даного твору); пошук певних наративних
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констант у просторі суцільного тексту та аналіз їх художньої специфіки;
відстеження форм і засобів розбудови ключових дискурсів роману; на-
решті, встановлення першочергового месиджу (ідейного змісту) роману,
визначення його переваг та недоліків.

Перш ніж переходити до аналізу окресленої проблеми, визначимося
з поняттєвою базою категорій наративу і хронотопу. У наратології наратив
не ототожнюють ні з повіствуванням, розповіддю про певну «історію» (story),
ні з сюжетом як послідовністю подій у творі (plot), ні з дискурсом (discourse)
як множиною мовленнєвих увиразнень певної сторони людського буття
чи явища навколишнього світу. Наратив визначають як систему засобів та
форм  т е к с т у а л ь н о г о   у в и р а з н е н н я  розповіді, сюжету та дискурсу.
Прозоре, неускладнене розмежування цих термінів надає американсь-
кий дослідник Пол Коблі:

«…what is essential to the separation of all these terms is the recognition
that narratives consist of a presentation of something, which is always, in fact,
are – presentation. Alternatively, it might be said that story comprises “all the
events that take place in a narrative “; plot comprises the “underlying causality
that binds these events together and demands that some events be narrated
and not others”; and narrative is “how all these events with underlying causality
are narrated” – in what sequence, through which devices, and with what kind
of narratorial voice (Cobley)» [3] – …а наратив – це те, «як всі ці події з
причинно-наслідковими зв’язками розповідаються» – в якій послідов-
ності, за  допомогою яких засобів і яким наративним голосом (переклад
закінчення цитати).

При всій коректності цього розмежування зауважимо, що не менш
вживаним у фаховому дискурсі є розуміння наративу як певної тематичної
лінії – наратив спогадів, психологічний наратив, наратив безпорадності,
ненависті, травми, щастя, радощів, кохання, ревнощів, заздри, конспіро-
логічний, історіографічний, музичний наративи тощо. Як бачимо, цей пе-
релік відкритий і безмежний. Виходом з цієї полісемії терміну може бути
лише визнання двох тлумачень цього терміну як рівноцінних та взаємодо-
повнюючих. З одного боку, наратив – це свідомо розбудована система
засобів і способів ре-презентації оповіді, з іншого – це відносно само-
стійний масив текстуальних фрагментів на певну тему.

Вивчення категорії хронотопу набуває нового й могутнього імпульсу у
монографії М.М. Бахтіна «Формы времени и пространства в романе».  Ця
праця є яскравим прикладом парадигмальної зміни у науці про літерату-
ру, елементом наукової революції, про сутність і структуру якої писав Кун у
своїй славетній книзі «Структура наукових революцій». Бахтін встановлює
діалектичний зв’язок часопросторових координат у творі, виокремлює
форми хронотопу відповідно до літературних епох та напрямків, окреслює
перспективи подальших досліджень хронотопу.
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При тому, що бахтінські вектори дослідження хронотопу залишаються
фундаментальними, базовими, теорія хронотопу у наш час набуває нових
вимірів, розширюючи й поглиблюючи своє концептуальне поле 1 інстру-
ментарій. Бахтінська концепція хронотопу зазнала за останні десятиліття
істотної еволюції за рахунок обґрунтування універсального характеру хро-
нотопу, який здатний відображати й відтворювати не лише темпоральну
та спаціальну координати тексту, але й багато інших вимірів – психологіч-
ний, аксіологічний, авто/фікціональний, конфліктологічний.

У концентрованому вигляді нова дослідницька парадигма хронотопу
представлена у монографії Н. Копистяґнської «Час і простір у мистецтва
слова» (2012). Одна з найбільш авторитетних вчених у вивченні хронотопу,
Копистянська систематизує види і форми хронотопу у численні й розгалу-
жені схеми, які дають наочне уявлення нової парадигмальної палітри хро-
нотопу художнього твору [ див. 7, с. 312–325].

 Розглянемо систему наративів та окремі зронототп рубіжного для сучас-
ної американської літератури роману Вільяма Гесса «The Tunnel» (далі –
«Тунель»). Автор розподіляє текст на дванадцять філіппік. Як відомо,
філіппіка – це гнівна, викривальна промова, спрямована проти політич-
ного противника, суспільних вад тощо. Отже, суттєві концепти роману –
ГНІВ, НЕНАВИСТЬ, ЛЮТЬ, ВОРОЖІСТЬ – відтворюються, частково, в ком-
позиції роману. Ці концепти вербалізуються у формах інтелектуального,
витонченого письма протагоніста / автора. Слід відразу ж зазначити, що
при всій їх суттєвості ці концепти не можна вважати визначальними у творі.

Першій філіппіці роману «Тунелю» письменник дає назву LIFE IN A
СHAIR. ЇЇ відкриває очевидна спокута, відчуття вини протагоніста-нарато-
ра, .Вільяма Фредеріка Колера за щойно завершену працю «Guilt and
Innocence in Hitler’s Germany». Така критична самооцінка автора обумов-
лена низкою причин – і першою з них є розгубленість, сумнів, відчай від
неспроможності уявити, для кого ж – таки він щойно написав свою книгу:

And now, here, where I am writing still, still in this chair, hammering type
like tacks into the page, speaking without a listening ear, whose eye do I hope
to catch and charm and fill with tears and understanding, if not my own, my
own ordinary unforgiving and unfeeling eye [4, с. 4].

Не менш гострим є розпач Колера-автора від неминучого повторення
у своїй книзі того, що вже було написано про Німеччину раніше, але ще
більше – від неможливості пояснити те, чому не може бути раціонального
пояснення (where no reason exists and no cause is adequate).

Розгубленість і розпач Колера вкупі з його родоводом та історією
публікації його попередньої книги складають змістовий план першого
н а р а т и в н о г о    с е г м е н т у  першої філіппіки. У хронотопному вимірі
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роману цей сегмент, очевидно, є елементом   р е т р о с п е к т и в н о г о
х р о н о т о п у (ознаки якого висвітлені у монографії Н. Копистянської).
Множина текстових увиразнень цього хронотопу складає більшу частину
тексту твору та вагому частку художнього простору останнього.

Як буде показано далі у статті, перша філіппіка є розгалуженим на
велику кількість сегментів і тем масивом тексту. Повертаючись до першо-
го наративного сегменту, зазначимо, що його утворюють не лише названі
чинники, але і низка інших мотивів. Так, зовнішнім, нібито, приводом для
рефлексії Колера є необхідність написати традиційну передмову до своєї
нової книги, рукопис якої лежить на письмовому столі у кабінеті Колера
вдома. Але ця передмова чомусь ніяк не дається автору, і хоч він вдає, що
не розуміє, у чому тут справа, внутрішнім зором він добре бачить причину.
Це незбориме бажання написати історію власного життя, чи не більшу
частину якого проведено Колером за письмовим столом вдома. (But each
time I turned my pen to the task, it turned aside to strike me).

Кабінет Колера, його кабінетна праця є справжнім модусои його існу-
вання, як фізичного, так і інтелектуального, ментального, тут створена його
наукова праця (і тут пишеться, власне сам роман «Тунель»!) Це дає підстави
виокремити у творі  к а б і н е т н и й  х р о н о т о п. Останній є  визначальним
для першої філіппіки. Його актуалізує провідна ідея сприйняття життя,
історичних і сучасних подій, культурних надбань людства з позиції розгуб-
леності й розчарованості кабінетного вченого, яким позиціонує себе на-
ратор-протагоніст Вільям Фрідріх Колер. Історик, університетський про-
фесор втрачає віру в свою науку і в самого себе як в історика, спроможного
пояснити світ навколо.

Другий наративний сегмент утворює початковий (у низці наступних)
сегмент спогадів Колера про Магуса Табора, неординарного професора
історії  в одному з університетів Німеччини, де протагоністу довелося на-
вчатися у передвоєнні роки, на початку 30-х. Табор –кумир молодості Ко-
лера, його духовний та інтелектуальний наставник, якому Колер не зрад-
жує навіть, коли сам стає професором історії. Табор є своєрідним камер-
тоном уявлень і думок Колера про історію як наукову дисципліну. Колер
поділяє скептицизм Табора  («Скаженого Мега») до історії (for Mad Meg,
too, truth was the historian’s gift to history).

Третій наративний фрагмент – це суто постмодерністське ноу-хау, а
саме розташування тексту на сторінці у нелінійній, експериментальній
формі. У даному випадку маємо посередині текстового фрагменту пустий
квадрат, зовнішні поля якого з чотирьох боків заповнені текстом, що є
однією фразою. Незаповнений квадрат на папері – це пусте вікно, в яке,
як портрет у раму, вкладається світ.
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… except perhaps here, on this little  windless page, where I’m beseeched
by no one, heard by no one – unaffected, unaffecting  – and can point my own
direction if  I  any  longer have one;  live  as  though I have (and had )a  life;  let
this  vacant  paper window frame a world.  [4, с. 8].

Предметом четвертого наративного блоку є роздуми протагоніста про
доцільність ведення щоденника взагалі (Is writing to yourself  a healthier
insanity than talking to yourself?) та зневага до прожитого власного життя.
Він у полоні міркувань про «пустелю власного життя», самотність, до-
речність одкровень та настанов великих майстрів пера – Рільке, В. Вулф,
Конрада, Чехова.

I pick up my dropped life in this calamitous century’s sixty-seventh year; a
year windy with unreason, noisy with nonsense and     meaningless milling; …
Perhaps it is only a trampled package in the street – this life I pick up – and
maybe my writing is its furtive unwrapping [4, с. 9].

Наступним, п’ятим, наративним фрагментом першої філіппіки є спо-
гад-інтерлюдія, спогад-інтермецо про найдорожчу його серцю коханку з
минулого, Лу (Луїзу). Цей фрагмент є показовим стосовно характерного
для розбудови Гессом перебігу думок та відчуттів свого протагоніста. (Ко-
лер, звичайно, не alter ego письменника, але Гесс наділяє його великою
гамою власних роздумів та відчуттів, що є цілком природним для художни-
ка: головний герой не може бути фікціональним утворенням, зовсім чу-
жим для автора). Отже, у фрагменті на три чверті сторінки маємо наступ-
ний перебіг: крісло Колера, одне на кафедрі і власне вдома, натяки на
подробиці стосунків Лу і Колера, рефлексію з приводу виразу «Все, що
мені потрібно» (All I want), принадливість тіла, побачення з Лу в офісі Коле-
ра, значення слова ‘chair’ у французькій мові (flesh), міркування стосовно
очікуваної винагороди за написану книгу, місце роботи Лу, де Колер впер-
ше її побачив.

Тема Лу(їзи) та інших (очевидно, вигаданих жіночих персонажів) буде лей-
тмотивною далі у романі, формуючи один з аспектів п р о в о к а т и в н о г о
х р о н о т о п у. Провокативність забезпечує часопросторова невизна-
ченість цієї сюжетної лінії, дискурсивна форма зображення останньої (оче-
видний «плин розкутої свідомості»), завуальована мотивація рішення Лу
розірвати стосунки з Колером та ін.

Окресливши наративно-хронотопну структуру перших п’яти оповідних
фрагментів філіппіки, ми проаналізували менш ніж чверть її обсягу. У більш
стислому вигляді визначимо наступні оповідні сегменти філіппіки. Колер
знову повертається подумки до  «Щоденників» Андре Жіда, книга якого
лежить й нього на столі, але він її не відкриває, натомість пригадує один з
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її фрагментів. Далі Колер наводить поширену цитату зі своєї щойно напи-
саної книги.

Протагоніст «Тунелю» намагається зрозуміти, у чому ж криється доко-
рінна причина його гострого невдоволення власною книгою. Він продов-
жує аналізувати причини протилежного – від його власного бачення – тлу-
мачення своєї першої наукової праці про нацистську Німеччину, так само,
як не може зрозуміти, що так власно стримує його від, здавалося б, легко-
го, формального процесу написання передмови до нової книги. (Yes, why
hold back? The publisher is eager.) Він весь час повертається у своїх спога-
дах до Магуса Табора, який мав найбільший вплив на його бачення історії.

Всеосяжна рефлексія Колера захоплює у свою орбіту пам’ять минуло-
го (що він пам’ятає, а що – ні), вибірковість пам’яті, нещирість клішованих
виразів (I remember protesting), міркування про психологію Гітлера, знову
повернення до ступеню відвертості Андре Жіда. Наступні предмети реф-
лексії протагоніста (але, безумовно, й автора «Тунелю» також!) – емпі-
ризм, класицизм, сутність письменницької професії, цитовані уривки з
документів та преси Другого рейху.

В окремий наративний шар, множину текстових фрагментів, оформ-
лює письменник тему трагедії єврейства і євреїв за часів фашистського
режиму у Німеччині. Саме за дещо амбівалентне розкриття теми Голоко-
сту зазнав, на час виходу роману з друку (1995), Вільям Гесс найгострішої
критики. З того часу дослідниками зроблено чимало, щоб розкрити лабі-
ринти поетики В. Гесса та показати, що роман засуджує жахи Другої світо-
вої та Голокосту.

Художньо, стилістично, психологічно довершеною є у філіппіці інтер-
людія спогадів Вільяма Колера про своє дитинство. Яскраво увиразнюється
у першій філіппіці також філологічний наратив – літературна ерудиція ав-
тора, специфіка письменницького хисту, здатність ототожнення зі своїми
героями, унікальний ідіостиль Гесса-письменника.

З метою порівняння з першою, розглянемо одну з наступних філіппік
роману, четверту, яка має назву TODAY I BEGAN TO DIG. Її наратив утворю-
ють три макротеми. Предметом першої є початок роботи над риттям туне-
лю під власною будівлею. Ейфорія Вільяма Фредеріка Колера не знає
меж.

Друга макротема філіппіки оформлена в окремий розділ під назвою
CULP. Це нарис про університетського професора, колегу Колера. Його
наративна структура заслуговує аналізу як стосовно форм виокремлення
характеризації образу Колера, так і в площині співставлення з формами
розбудови інших характерів роману.

Третю провідну тему філіппіки формує феномен сварки, лайки, супро-
тиву (quarrel), який енциклопедично увиразнює вже не наратор, ідентич-
ний протагоністу, а інший голос  – а в т о ф і к ц і о н а л ь н и й (авторський
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голос, за Бахтіним).
Кожну з цих макротем розкриває розгалужена тематична сітка, по-

слідовність елементів у якій відтворює асоціативно-хаотичний перебіг ду-
мок наратора-протагоніста та голосу, який ми називаємо автофікціональ-
ним..

Тунель: 1.  ейфорія Колера з приводу початку роботи
2. підвальне приміщення, пошук виправдання на
випадок викриття з боку дружини
3. внутрішня мова: уявний діалог з Мартою , дружиною
4. внутрішня мова: зневага і сарказм Марти до ерудиції та
дотепних софізмів чоловіка
5. сентенція Колера у формі лімерику
6. нападки Колера на Цицерона за його самовикривальні
листи
7. знову повернення подумки до передмови до
написаної праці, сумніви в її чесності

CULP: 1. вичерпні знання Калпа про північноамериканських
індійців
2. Калп культивує у дітей зацікавленість етносом  п.а.
індійців
3. здатність Калпа ілюструвати  навколишні звуки
4. прикмети, в які вірить Калп
5. відхилення наратора на іншу тему – спогади про Лу,
коханку
6. паралельний спогад про огидливу лайку з дружиною
Мартою
7. сумніви у здатності розуміти історію як метанаратив
8. апологія лімериків

    Текстовий фрагмент свари є одним з сегментів фокалізації у романі.
Раніше ми аналізували його під кутом зору його змістово-концептуально-
го складу та постгуманістичної деструкції. Процитуємо фрагмент зі статті:
«Раблезіанський за обсягом фрагмент на 34 сторінки метафорично зістав-
ляє  сімейну лайку з безліччю явищ, у тому числі  з війною: “Well, class, we
were trying to make some sense of the quarrel the last time we met, you may
remember, and the reason for our doing that was my belief that war works in
history the way the quarrel works in a marriage or somewhat the way a feud
functions in a backward society.”» [3, с. 192] – Отже, шановні присутні, на
минулому занятті, як ви, можливо, пам’ятаєте, ми намагалися дійти сенсу
стосовно того, що таке сварка, а спонукало нас до цього вияснення моє
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переконання, що війна функціонує в історії точнісінько, як сварка у шлюбі,
або дещо на кшталт розбрату у відсталому суспільстві. [2, 387–388]

Наратив цього фрагменту суттєво моделює (за принципом шухляди в
шухляді) типову наративну організацію перших двох фрагментів філіппіки.
Схематично його можна представити наступним чином.

СВАРА (QUARREL)
третя макротема

експозиція, множина увираз-
нень свари

конфронтація з Ласеллі, коле-
гою-істориком

приводи до сімейних сварок

лекція про феномен свари:

сімейна свара як модель
війни

відхилення від теми: провал-
ля у низці переносних значень

Abyss, doom: етимологія та
семантика

відмінності свари від провал-
ля

ретроспективна інсценізація
зприводу розбитого посуду

«I have attended many a quarrel,
… as a contestant in most cases…; the
grocer quarrels…»

«A casus belli was little Lacelli.
Lacelli. Who betrayed me by being».

«… the one with Martha which
began that everlasting Sunday on the
stroke of breakfast when Martha
suddenly said, as she sliced the bread
lengthwise along the loaf, …»

«The quarrel has a structure and
destiny which are quite definable …»

«The students will never
understand my passionate and detailed
exposition of the origins of war or my
claim that they are to be found in the
domestic character of  quarreling, …»

«The abyss is the nothingness you
merely occupy when you are merely
seen, simply sensed; … when you
become a ghost that cannot haunt a
house or heart or thought».

«The abyss exists only in English.
… The abyss is not geographical like
Grand Canyon, …»

«The quarrel has, first of all (and
this makes it quite unlike abyss) . a
bottom, a base, its secret cause and
condition …»

«Well, I have broken one cutting
board … and a couple of ghastly plastic
bowls which were supposed to be
unbreakable. ...You said you liked them
when we bought them, I remember, and
I remember …»
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Дана схема лише частково ілюструє тематичну множину феномену
свари і незаповнених векторів у ній значно більше. Але вона певною мірою
формалізує та систематизує калейдоскопічний перебіг наративно-зобра-
жувальних фрагментів  дискурсу свари у четвертій філіппіці роману.

Доповнимо таблично-схематичну репрезентацію наративної
організації четвертої філіппіки переліком виокремлених нами різно-
видів текстових фрагментів. Комбінування цих різновидів у межах аб-
зацу, періоду, надфразової  єдності забезпечує єдине художнє й,
підкреслимо,  п с и х о л о г і ч н е   ц і л е.  До їх множини відносимо:

1) твердження у формі короткого речення (ex. I am enormously excited.
Culp is a calamity.);

2) розгорнута аргументація твердження;
3) асоціативно зумовлене відволікання на низку фактів, обставин, де-

талізованих описів;
4) неконтрольований наратором, але помітний навіть для нього са-

мого перебіг його думок з однієї на іншу тему – назвемо цей перебіг  п у н
к т и р н а   р е ф л е к с і я. Для останньої характерним є повернення до
теми-лейтмотиву. Для Колера такою є оформлена в романтичний флер
історія його  позашлюбного кохання/роману;

5) чергування реплік персонажів в межах одного абзацу без жодних
розділових знаків;

6) рефлексія в момент розмови, спілкування – л е к с и ч н а   р е ф л е к с і я;
7) фрагменти метанаративу, або літературна  рефлексія;
8) графічна організація тексту;
9) використання лімериків  як концептуально навантаженої  форми;
10) енциклопедично орієнтований опис явища, об’єкту, предмету (час-

тково нагадує описи та мегапереліки Ф. Раблє).
ВИСНОВКИ. Підсумовуючи наш перший аналіз наративно-хронотоп-

ної структури «Тунелю», сформулюємо аспекти, які ми відносимо до ре-
зультатів та висновків дослідження.

1. Аналіз наративно-хронотопної організації роману «Тунель» підтвер-
джує його надскладну архітектоніку й водночас надає аргументів на
підтримку поглядів на нього як на видатний, етапний твір сучасної амери-
канської літератури. «Тунель» синтезує велику гаму літературних технік,
чим позиціонує себе переважно як постмодерністський твір, але при цьо-
му роман актуалізує та демонструє також інші, індивідуально-новаторські
форми наративу, перш за все, філологічну спрямованість тексту.

2. Складна, нелінійна, пульсуюча, інноваційна структура першої
філіппіки роману є відбиттям свідомості та психологічного стану протагон-
іста твору, дуалізму його ставлення до суспільного та власного життя. З
одного боку, Вільям Фрідріх Колер вкрай розчарований, збентежений своїм
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інтелектуальним добутком, першою та другою книгою про нацистську
Німеччину, з іншого – він прикладає зусиль, щоб показати вади та недо-
мовки своїх книг, робить спроби, щоб розкрити ті істотні лакуни, які так
турбують його у цих працях.

3. Нелінійну структуру окремої філіппіки «Тунелю» обумовлює й фор-
мує розгалужена низка субепізодів, наративно-зображувальних фраг-
ментів, які групуються навколо певного предмету рефлексії, інтроспекції
протагоніста твору: шойно написана книга, передмова до неї, доцільність
щоденників як «регістраторів» людського життя, недостовірність історич-
ного дискурсу, ненадійність та вибірковість людської пам’яті, феномени
свари, фанатизму та велика кількість феноменів і ситуацій життя, суспіль-
ного й приватного.

4. Домінантою наративної структури окремої філіппіки, і роману в ціло-
му, є зовні неконтрольований, зовні хаотичний перебіг думок протагоні-
ста-наратора від однієї теми до іншої, але відразу ж цю хаотичність запе-
речує розгорнутий дискурс на обрану тему. Вбачаємо у такій діалектиці
наративу роману синкретизм провідних наративних голосів роману, про-
тагоніста й автора. Цей синкретизм є безумовним досягненням, але вод-
ночас і його проблемним аспектом. Проблему утворює складність розме-
жування авторського голосу й голосу наратора.

5. Малодослідженою проблемою (судячи з нашого оглялу наявної фа-
хової літератури) залишається хронотопна організація «Тунелю». Її подаль-
ший аналіз дозволить краще зрозуміти художній простір роману та струк-
туру образу (анти)героя. Нами окреслено такі важливі, сутнісні хронотопи
твору як кабінетний, ретроспективний, провокативний.

6. Розпочате дослідження наративно-хронотопної організації роману
В. Гесса «The Tunnel» має, на наш погляд, методологічні та дослідницькі
перспективи. До перших ми відносимо пріоритетну опору на текст худож-
нього твору, а наукова, фахова література про твір, що аналізується, може
бути опорою лише другого плану, а не навпаки. Така перспектива, звичай-
но, за умови володіння існуючим критичним дискурсом у певному дослід-
ницькому сегменті, забезпечує переконливість, самостійність і певну но-
визну дослідження.

Продовження відкритого нами дослідження «Тунелю» В. Гесса має
наступні напрямки і вектори. Це, перш за все, аналіз наративу як оповід-
ної лінії і як текстуальних форм увиразнення окремих об’єктів художнього
зображення у наступних десяти філіппіках роману, з залученням інстру-
ментарію наратології у більшому обсязі. По-друге, це пошук типології на-
ративних форм і увиразнень у романі в цілому, аналіз їх адекватності й
ефективності. По-третє, це вивчення роману під кутом зору його хронотоп-
ної структури, особливо з урахуванням нових досягнень хронотопної теорії
художнього тексту. По-четверте, це можливе продовження дослідження
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наративів і хронотопів в інших творах письменника з подальшим їх по-
рівнянням. Нарешті, це вивчення д и с к у р с у д і а л о г і ч н о с т і, який
виразно прослідковується у «Тунелі», через призму його наративів і хроно-
топів.
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