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Summary 

The phenomenon of uncertainty in poetics of modernistic novel is considered in the paper. The 

author investigates the origins of this phenomenon and ideological and epistemological factors of its 

actualization in the literature at the turn of the XIX – XX centuries. The evidence and signs of the 

poetics of uncertainty are traced at different levels of literary form: plot, composition, chronotope, 

narrative structure. 
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Анотація 
У статті розглядається феномен невизначеності в поетиці модерністського роману. 

Вказується на витоки й світоглядно-епістемологічні чинники актуалізації даного феномена в 

літературі рубежу ХІХ – ХХ ст. Простежуються форми й ознаки невизначеності на різних рівнях 

романної поетики: у сюжетно-композиційній організації, хронотопі, наративній структурі. 

Ключові слова: поетика, невизначеність, модернізм, сюжет, композиція, хронотоп, 

наративна структура.  
 

Аннотация 

В статье рассматривается феномен неопределенности в поэтике модернистсткого 

романа. Выясняются его истоки и мировоззренчески-эпистемологические факторы актуализации 

данного феномена в литературе рубежа ХІХ – ХХ вв. Прослеживаются формы и признаки 

неопределенности на разных уровнях романной поэтики: в сюжетно-композиционной 

организации, хронотопе, нарративной структуре. 

Ключевые слова: поэтика, неопределенность, модернизм, сюжет, композиция, хронотоп, 

нарративная структура. 
 

Феномен невизначеності у тексті літературно-художнього твору останнім часом 

привертає пильну увагу дослідників. Спектр вивчення цього явища доволі широкий: 

«невизначеність» розглядається як у загально-естетичному форматі специфіки художньо-

вербального (порівн. тезу В. Шміда: «―Неопределенные места‖ – это неотъемлемое свойство 

любого словесного текста любой эпохи и культуры» [8], так і в доволі вузькому аспекті 

стилістичних проявів семантичної амбівалентності, що дефініюється як "співіснування 

взаємовиключних значень в одному й тому самому лінгвістичному виразі…" [16, с. 16]. Тому 

для початку зробимо декілька застережень. У цій розвідці залишаємо поза увагою феномен 

«безкінечного плюралізму», те, що за поетичною формулою Є. Гуро постає як «тысяча тысяч 

смыслов». Так само лише побіжно торкатимемося проблем рецептивної поетики, за якою будь-

який художній смисл може породжувати численні, почасти суттєво відмінні інтерпретації.  

Намагаючись дати найперше, найпростіше і найзагальніше «визначення невизначеності», 

слід констатувати, що таке явище зазвичай має місце в процесі сприйняття літературно-

художнього феномену, коли реципієнт (читач, критик, літературознавець) стикається з чимось 

незрозумілим у в тексті, відчуває чи то читацькою інтуїцією, чи то професіонально відточеним 

розумінням, що автор «не все сказав», щось «приховав», або ж сам автор не «визначився», не 

має однозначної позиції щодо зображуваного або свідомо формує її як невизначену.  

В історико-літературному плані формування подібного роду авторської позиції, коли 

здійснюється поетикальна систематизація невизначеності, складається свого роду парадигма 

форм невизначеності, відноситься до епохи переходу літератури і мистецтва від класичної до 

некласичної художньої поетики (в термінології школи Н.Д. Тамарченка і С.Н. Бройтмана – від 

ейдетичної (традиціоналістської) поетики до поетики модальності) [Див.: 7]. Вона починає 
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складатися «в систему» в добу романтизму, а найбільш виразно постає на етапі становлення 

модерністського мистецтва, тобто на межі ХІХ – ХХ ст. Тому видається цілком доречним 

зосередитися на особливостях художнього втілення феномену невизначеності саме на цьому 

етапі розвитку літератури.  

Підкреслимо, що йдеться саме про системні ознаки невизначеності, адже зрозуміло, що 

художньо-семантична невизначеність завжди були властивими літературі. Наприклад, можна 

говорити про невизначеність часу в «Гамлеті» Шекспіра, що неодноразово відзначалося 

дослідниками: ми не знаємо точно, скільки часу проходить, поки триває дія драми; натомість 

відомо, що на початку Гамлет — молодий студент, а в кінці йому тридцять років, але глядачам 

дія подається як неперервна. 

Слід враховувати також, що поняття «поетика невизначеності» існує в полі цілої низки 

синонімічних, точніше сурідних понять, у зіставленні з якими більш конкретним і скоордино-

ваним виглядатиме явище, що нас цікавить. Це такі поняття, як «поетика невпевненості» 

(виокремлюється найчастіше у зв‘язку з «епістемологічною невизначеністю» як специфічною 

ознакою постмодерністської концепції світу і людини); поетика ненадійної, або оманливої, хибної 

нарації, коли читач по ходу розповіді стикається з невідповідностями в отриманій від наратора 

інформації, або ж останній відверто зізнається у неповноті свого знання; вже згадувана вище 

поетика амбівалентності, коли самим текстом акцентується виразний взаємозв‘язок двох взаємо-

виключних версій художнього образу чи ситуації. Поняття «художньої невизначеності» явно 

корелює і з розробленою У. Еко «поетикою відкритого твору». Знаменно, що його книжка має 

підзаголовок, що прямо вказує на такий зв‘язок: «Форма і невизначеність у сучасній поетиці» [9]. 

Багато уваги подібним проблемам приділяє і такий відомий теоретик, як А. Компаньон. У праці 

"Демон теорії. Література і здоровий глузд " він, зокрема, посилаючись на Р. Інгардена, говорить 

про те, що роль читача і його активність зростають прямо пропорційно зростанню невизначеностей 

у тексті, і зазначає, що завершеність твору відбувається лише в процесі його читання [5, с. 176]. 

Отже, говорячи про поетику невизначеності в контексті модерністського роману, 

пам‘ятаймо в першу чергу, що йдеться про свідоме і системне авторське моделювання художнього 

тексту як простору, що містить на різних рівнях поетики певні «пустоти», «пробіли», «мінуси», 

«відсутності», що вимагає відповідної читацької рецепції. Як у випадку з широкоформатним 

підходом до феномену художньої невизначеності, так і конкретно-поетикальному її вимірі 

враховуємо, що одні пробіли заповнюються читачем інтуїтивно, автоматично чи в крайньому 

випадку без особливих зусиль, інші ж передбачають наявність включених автором у текст 

спеціальних ключів-кодів, за допомогою яких здійснюється розгерметизація художнього смислу. 

Множинність смислу створюється пробілами, котрі є в тому чи тому тексті стійкими, 

повторюваними, такими, що виникають як на рівні сюжету, так і на рівні словесно-вербальному; їх 

буває доволі складно заповнити, оскільки текст може містити різновекторні системи кодів. 

Цікавою і продуктивною є спроба охарактеризувати типологічні аспекти і чинники 

невизначеності у праці М. Ямпольського «Сквозь тусклое стекло: 20 глав о неопределенности», 

де автор наочно демонструє, як у творчих процесах культури і мистецтва працюють такі 

визначальні категорії невизначеності, як «безформеність», «хаос», «ніщо», «випадковість» [10]. 

Цілком слушним і закономірним є питання про те, чому поетика невизначеності 

«систематизується» саме в добу модернізму. По-перше, цьому безпосередньо сприяє стан 

перехідності, в якому перебуває література: звільнення від тотального детермінізму, тяжіння до 

умовних форм віддзеркалення дійсності, відмова автора від всезнання і всеприсутності в 

художньому світі, розхитування жанрових канонів, довільне поєднання сюжетно-компози-

ційних, хронотопних і наративних планів розповіді.  

У перехідну епоху зазнають кризи і переоформлюються всі категорії світу і людини, і 

неодмінним наслідком цього процесу стає його віддзеркалення у художній формі. Твердження 

М. Бахтіна про те, що зміст твору – це «дійсність пізнання і вчинку», де все має етичну оцінку і 

«підлягає художньому оформленню за допомогою матеріалу», вказує на безумовний зв‘язок між 

формою і епохою. Світоглядна, етична й естетична кризи на початковому етапі доби модерну 

спричинили руйнування класичної художньої цілісності і сприяли становленню нової цілісності, 

найбільш очевидною ознакою якої стала позірна архітектонічна незавершеність і смислова 
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невизначеність. В кінці ХІХ – на початку ХХ найбільш очевидно вони проявилися в таких творах, 

як «Навпаки» Ж. К. Гюїсманса, «безподійних» оповіданнях А. П. Чехова, інтроспективних 

романах Г. Джеймса, багатосуб‘єктних за наративною структурою творах Дж. Конрада та ін.  

У новому типі художньої цілісності зміщується співвідношення ―порядку‖ й ―хаосу‖ в 

структурі твору. Як приклад наведемо думку дослідника про усвідомлення цього процесу 

Г. Джеймсом, який настільки сильно відчуває багатство й розмаїття життя, що починає 

сумніватися в достатності власної індивідуальної позиції і одним із перших встановлює 

обмеження всевладдю автора-творця, зокрема через прийом «багатосуб‘єктного бачення», 

висвітлюючи події твору з різних точок зору — автора і героїв [6, с. 87-88]. 

Свого часу точилися неабиякі суперечки щодо "хаотичної" природи творів Джойса, 

Кафки, Пруста… Тепер здається очевидним, що в позірному хаосі їхніх творів є своя художня 

логіка й порядок. Невипадково такою популярною стала Джойсова амбівалентна контамінація 

"chaosmos", в якій підкреслюється складність і взаємопроникність «хаосу» і «порядку» як у 

самому світі, так і в його художньо-естетичних втіленнях. 

Так само закономірною виглядає реверсивна екстраполяція формули «епістемологічна 

невизначеність», що виникла на позначення явищ постмодерністського толку, і на модерністську 

художню практику. Саме тому «батько модернізму» Джеймс Джойс оголошується водночас і 

засновником постмодернізму (див.: [3, с. 29, 92]).  

Поетику невизначеності неодноразово намагалися прочитати крізь призму різних 

дотичних категорій. Так, Дж. Френк, автор терміну і теорії «просторової форми» зазначав, що 

труднощі й «нерозуміння» модерністських творів зумовлювалися кардинальною зміною в 

побудові тексту, коли він втрачав лінійність, причинно-наслідкову структуру, вимагав не 

«часового», а «просторового» сприйняття. Френк з метою осягнення нової цілісності і 

подолання «нерозуміння» висуває необхідність нового способу читацького сприйняття, який 

називає «принципом рефлективної референції». Останній передбачає активну читацьку 

інтерпретацію зв‘язку між роз‘єднаними фрагментами тексту, позбавленими причинно-

наслідкової логіки, побудованими на логіці «просторовій» [13]. 

Таким чином, у формуванні поетики невизначеності в добу модернізму бачимо два 

безумовно пов‘язаних між собою процеси: відмову літератури від мімезису (точніше, 

виникнення нового мімезису – "мімезису свідомості") і "дегуманізацію" літератури як наслідок 

кризи антропоцентричного світогляду. 

Теоретико-літературний відхід до феномену невизначеності передбачає розгляд його 

втілення на всіх рівнях структури художнього твору – від сюжету і композиції до 

характерології і мовно-стильових особливостей. Розглянемо почергово, як проявляються 

ознаки смислової невизначеності у різних компонентах поетики модерністського роману. 

Типологічною рисою структурування сюжету в модерністському романі стала 

дефабулізація, тобто відміна лінійної послідовності сюжету, зведення до мінімуму самої 

кількості подій і перенесення уваги не на події як такі, а на їх сприйняття, інтерпретацію, оцінку 

самими персонажами твору. Найбільш послідовно такі принципи сюжетобудови вже на самому 

початку ХХ ст. виразно проявилися в останніх романах Г. Джеймса («Посли», «Крила голубки», 

«Золота чаша») й у творчості його літературного «учня» Джозефа Конрада («Серце темряви», 

«Лорд Джім», «Секретний агент»). Зокрема, розповідь у романі «Лорд Джім» організовано таким 

чином, що ситуація і позиція головного героя, який припустився негідного вчинку, подається 

через розгорнуті розповіді цілої низки інших персонажів твору й опосередковано 

віддзеркалюється в їхніх долях. Невизначеність, загадковість характеру Джіма відкриває феномен 

плюралістичного "Я", що стає квінтесенцією концепції людини в модерністській літературі. 

Англійський літературознавець Д. Браун [11] стверджує, що модерністи першими почали 

осмислювати фрагментарні "Я" і в основу такої художньої концептуальності було покладено 

розуміння "самості" як відпочатково фрагментарної, "тонкого взаємозв‘язку" між відтворюваною 

реальністю і сконструйованим її описом. В центральному розділі своєї монографії ("Самообман 

"Я" і "Я" у конфлікті із самим собою") Д. Браун аналізує роман Конрада і називає лорда Джіма 

першим із такого ряду модерністських персонажів. 
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Орієнтація на вільну сюжетно-композиційну організацію модерністського твору спричи-

няла роз‘єднання елементів тексту, розрив каузальних зв‘язків між його фрагментами й 

актуалізацію асоціативних скріпів. Принципового смислу набувають прийоми мотивної організації 

твору, коли текст наскрізно пронизується повторюваними елементами різного типу – предметними, 

власне зображальними, словесно-стилістичними. Одним із перших таку послідовно витриману 

структуру створив Дж. Джойс в «Уліссі», залишивши, однак, значимим і сюжетно-подієвий план 

твору. Його послідовниця В. Вулф романом «Хвилі» довела до nec plus ultra творення так званого 

«ліричного роману», в якому асоціативне поєднання епізодів життя шести персонажів твору крізь 

призму їхнього сприйняття створює ефект мінливого і невпинного плину життя.  

Специфіка модерністського сюжету і хронотопу значною мірою зумовлюється і 

прийомом «симультанної дії», коли часові пласти твору вільно накладаються один на один без 

відповідних, традиційних для класичного роману авторських вторгнень на кшталт «А в цей 

час…». Симультанний сюжет вимагає і симультанного сприйняття. Воно рятує читача в 

ситуаціях невизначеності, в умовах «неповної інформації». Схоплюючи образ цілком, весь «за 

один захід», читач неминуче випускає з поля зору якісь деталі. Але коли він внаслідок 

симультанного сприйняття спершу отримує цілісний образ, то в процесі перечитування, без 

якого глибинне осягнення такого тексту просто неможливе, зможе збагатити його численними 

деталями, які залишилися недекодованими в ході сукцесивного, послідовного сприйняття. 

Невизначеність, «незрозумілість», що неминуче виникає в такого типу романі, долається 

читацькою активністю, спрямованою на дефрагментацію тексту, відтак цілісний сюжет стає 

наслідком «збирання» докупи його фрагментів саме в процесі читання і перечитування твору. В 

ході цього процесу сприйняття неминуче переростає в інтерпретацію.  

На рівні структури образу персонажа невизначеність виникає на ґрунті авторської 

відмови від соціальної типізації. У модерністському романі герой перестає бути «соціальним 

типом», перетворюючись на «внутрішню людину». Свідомість при цьому стає самоцінною 

реальністю, а соціально-історичний хронотоп замінюється на хронотоп свідомості. Водночас 

спостерігається парадоксальне поєднання заглибленості у внутрішній світ людини й відкриття 

феномену деперсоналізації особистості. З одного боку, автори-модерністи намагаються 

універсуалізувати людину (саме тому Джойсів Леопольд Блум — Улісс, «вічна» людина, 

«найбагатший», за словами автора, тип у світовій літературі); з іншого боку, виявляється 

небезпека втрати ―особистості‖, внутрішнього стрижня (порівн. у Джойса «Every man or Noman» 

— «Всяка людина» або «Ніхто»); у Р. Музіля «Людина без властивостей»; у А. Платонова 

«Черты его личности стерлись о революцию…»).  

Чинником невизначеності стає авторська орієнтація на творення «хронотопу свідомості», 

тобто переведення фізично-географічних і соціально-історичних часопросторових координат у 

формат «внутрішнього часу», часу пам‘яті і уяви, мимовільно-асоціативного зв‘язку планів 

сьогодення, минулого й гіпотетичного майбутнього. Згаданий вище Дж. Френк у Праці 

«Просторова форма через 30 років» вказує, що «зусилля авторів потоку свідомості, таких як 

Джойс, Пруст, Віржинія Вулф, спрямовані на те, щоб зруйнувати послідовність розповіді заради 

відтворення руху свідомості на рефлективному і передрефлективному рівні. Це висуває на 

перший план різницю між фізичним і психологічним часом…» [12, с. 228]. Одним із перших цим 

шляхом ішов Генрі Джеймс: По суті, головним його відкриттям стала не «точка зору», не 

«центральна свідомість», як дотепер було прийнято вважати, а дифузія свідомостей. Саме про це 

пише французький знавець творчості автора «»Золотої чаші» Жорж Пулє: «Для більшості 

французьких романістів XIX століття центральна свідомість стає вихідною точкою для занурення 

в потаєні глибини внутрішнього життя. У Генрі Джеймса все інакше. Свідомість у нього має 

розсіяну (дифузну) природу… Свідомість у Джеймса ніколи не буває, сказати б, своїм власним 

центром…» [15, с. 310]. 

Що стосується власне хронотопу, то й тут можемо говорити про творення умовно-

символічного, універсального часопростору дії. Це яскраво демонструють твори Ф. Кафки і 

А. Платонова. Невизначеність просторових сфер, відсутність топографічної точності, плутанина 

людина в просторі, що має місце в романах «Замок», «Чевенгур» (детальніше див. [4]), 

очевидно, має на меті акцентувати смутність і непевне становище людини в світі, її 
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екзистенціальну «закинутість» (С. Кіркегор), втрату смислу й мети існування і відчуття 

болісної, драматичної неможливості трансцедентуватися за межі емпіричного світу. 

На наративному рівні художнього тексту поетику невизначеності формувала стратегія 

«точки зору». Це поняття, запропоноване й художньо апробоване Генрі Джеймсом, а згодом 

всебічно обґрунтоване П. Лаббоком, стало центральною категорією наратології ХХ ст. 

Ставлячи перед собою завдання створити максимально об'єктивну розповідь, Г. Джеймс і його 

послідовники прагнули до того, щоб замість всезнаючого автора "центральною свідомістю" 

оповіді був персонаж, через сприйняття якого читач отримував би уявлення про будь-який 

зображуваний предмет. Саме складна конфігурація точок зору оповідача і персонажів-

оповідачів, що поперемінно змінюють один одного, створюють в творах Г. Джеймса 

поліфонічну розповідь. Прикметно, що Г. Джеймс уважав такий підхід найважливішим засобом 

досягнення найважливішої мети мистецтва – єдності етичного й естетичного. В есе "Мистецтво 

прози" він наголошує: «Існує одна точка, у якій моральна ідея й ідея художня сходяться – або 

майже сходяться; вона висвітлюється світлом тієї очевидної істини, що найглибша гідність 

твору мистецтва завжди є гідність свідомості художника. Якщо вона на висоті, роман, картина, 

скульптура долучаться до глибин істини й краси…» [2, с. 143].  

На відміну від самого Г. Джеймса П. Лаббок надає принципу «точки зору» ще більш 

універсального значення, зводить до нього всю художню систему літературного твору. «Усю 

заплутану проблему методу в майстерності створення роману я ставлю, — пише Лаббок, — у 

пряму залежність від проблеми точки зору – проблеми відношення розповідача до подій, що 

викладаються…». Даючи у своїй книжці докладну класифікацію різних типів оповідачів, автор 

«The Craft of Fiction» підкреслює, що художній твір — це насамперед структура (structure), на 

основі якої читач створює свій текст. Читач ототожнюється із самим романістом: «The reader of  

a novel – by which I mean the critical reader – is himself a novelist; he is the maker of a book...» [14]. 

Завдяки зусиллям модерністів передати складність світу і неможливість його однозначного 

потрактування у ХХ ст. кардинально змінилося уявлення про так звану «художню об‘єктивність»; 

вона стала пов‘язуватися не з прямим словом автора/розповідача, а з таким його дискурсом, яке 

органічно включає слово персонажа. Внаслідок цього долається авторський диктат, і картина світу 

подається у змінних фокусних перспективах героїв, що у крайньому своєму вираженні переростає 

в потік свідомості. І як формальний прийом, і як певна світоглядна установка, що його зумовлює, 

потік свідомості у різних варіантах проявився в романах М. Пруста, Дж. Джойса, А. Дьобліна, 

В. Фолкнера, Дж. Дос Пассоса, В. Вулф та ін. Водночас переосмислюються і уявлення про 

емпіричного автора як певного самототожного феномена, що існує «до» художнього світу, 

передує цьому світу як його готовий і незмінний творець. Натомість автор постає «невизначеним», 

ймовірносно-множинним суб‘єктом, породжуваний самим творчим процесом. Так, про роман 

В. Вулф «До маяка» Е. Ауербах пише, що в ньому немає «ніякої позиції поза романом, з якої 

письменник слідкував би за своїми героями і подіями роману…», немає в ньому «і дійсності, 

відмінної від тієї, що міститься у свідомості персонажів» [1, с. 447]. Очевидно, що за таких умов 

змінюється і статус героя, який наближається за своєю функцією до суб‘єкта творимого 

художнього світу, і статус читача, що перетворюється на співавтора цього світу.  

Взірцем наративно-смислової невизначеності може слугувати роман В. Фолкнера 

«Авессаломе, Авессаломе!», в якому блискуче реалізовано стратегії суб‘єктно-множинної 

розповіді, конгеніальної щодо соціально-історичної, епістемологічної й екзистенціальної 

неоднозначності проблематики даного роману. Твір починається розлогим фрагментом (два 

речення, що є з лінгвістичної точки зору складним синтаксичним цілим на півтори сторінки 

книжкового тексту), в якому ембріонально присутні, по-перше, всі основні суб‘єкти розповіді; 

по-друге, дається вказівка на часові рамки наративної історії; по-третє, концентровано 

виражена центральна смислова колізія твору; по-четверте, акцентована наративна ситуація 

перманентної комунікативності і повторюваності; по-шосте, у "згорнутому" виді криптогра-

фується світоглядна установка автора. Основним принципом подальшого розгортання своєрідної 

сімейно-історичної саги про «Великий проект» (Grand Design) Томаса Сатпена зі створення нової 

«південської» аристократичної династії, є фрагментарність, що підкріплюється ніби "незапрогра-
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мованим" підключенням до наративу все нових і нових розповідачів. У романі створюється 

специфічна багатоплановість: головний персонаж весь час потрапляє в рамку, текст включає в 

себе численні субтексти-розповіді, внаслідок чого рамковість наративу стає основою його 

художньої структури. Глибинний смисл такої структури полягає в тому, щоб виразити ідею 

нескінченої багатозначності, принципової "невизначуваності" людини як екзистенційного 

феномену та відносності будь-якої істини про світ.  

Таким чином, поетика невизначеності як типологічна ознака модерністського роману 

оприявнює на новому, черговому колі стосунків мистецтва і дійсності спроби художнього 

осягнення феномену множинної реальності, її перманентного вислизання; плюралістичності і 

фрагментарності "Я", відносності життєвого досвіду людини, епістемологічної й аксіологічної 

розмитості позиції автора, його відмову від всезнання і всеприсутності в тексті. 

Авторська «невпевненість» щодо сутності буття і призначення людини, сумніви щодо 

абсолютних істин і остаточних відповідей на «прокляті» запитання зумовлюють і типологічні 

риси в поетиці невизначеності, що проявляються в структурі образу персонажа (недетермінізм 

поведінки, відсутність традиційних засобів характеризації), в особливостях сюжету й 

архітектоніки творів (ослабленість дії, символізація хронотопу, фрагментація елементів тексту); 

в наративній структурі тексту (дифузія голосів наратора і персонажів, багатосуб‘єктна 

розповідь, мотивний принцип організації розповіді). 
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