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ПРОЗОВА М ІН ІА ТЮ РА В К О Н ТЕК С ТІ ЄВРО П ЕЙ СЬКО Ї ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ
Ж А Н РО ЛО ГІЇ

Дзись Тарас 
Дзись Галина 

К атериняк Анатолій
Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка

У сучасному літературному процесі чітко окреслюється тенденція до пошуку нових 
аспектів у вже традиційних формах. Зокрема особливої уваги заслуговує жанр малих форм з 
його великими потенційними можливостями, властивою йому гнучкістю та пристосованістю 
до складних ідейних та творчих завдань. Сьогодні представники різних національних 
літератур дедалі частіше вдаються до жанру прозової мініатюри, пропонуючи увазі 
квапливих читачів калейдоскоп етюдів, миттєвих спогадів-фотознімків про дитинство, про 
сім'ю, про прикмети повсякденності, інші дрібні радощі життя, що наповнюють ці тексти 
особливим філософським сенсом. Першорядне місце у розвитку цього жанру займає 
письменство Великобританії та інших англомовних країн. Дедалі більше естетика 
лаконічності проникає і у франкомовну літературу. Жанр мікропрози не залишив байдужими 
і українських митців. Отож цілком закономірно можна говорити про те, що прозова 
мініатюра сьогодні активно функціонує, більше того -  переживає своє друге народження.

У літературних студіях XX ст. уже існують деякі напрацювання у сфері теорії жанру 
малих форм. В українському літературознавстві важливим фундаментом для вивчення 
жанру прозової мініатюри є дисертація О. Гінди, яка досліджувала становлення та 
функціонування жанру прозової мініатюри у східнослов’янських літературах. У своїй роботі 
дослідниця систематизувала поодинокі розвідки українських учених В. Фащенка,
І. Денисюка, Т. Заморій. «Окрім типологічних рис мініатюри, вчені аналізували її 
національну специфіку, хоча в їхніх монографіях не ставилася мета системного аналізу саме 
мініатюри, оскільки останню вони розглядали як різновид оповідання. Поза тим, саме у 
працях В. Фащенка та І. Денисюка зроблені цінні і важливі спостереження щодо специфіки 
малого епосу, окреслені перспективні шляхи розвитку малої прози і мініатюри зокрема. 
Вагомим і цінним внеском у теорію жанру була спроба І. Денисюка дати жанрове визначення 
мініатюри як максимально лаконічної прозової форми, змістовно наповненої, в якій 
синтезовані ліричне й епічне начала і яка є наскрізь філософічною. Вчений диференціював 
жанрові підвиди мініатюри, давши їм точні дефініції: шкіц, арабеска, силует, психограма, 
фотографія з життя, образок тощо» [2, с. 114].

Усі ці теоретичні здобутки потребують узагальнення та систематизації з позиції 
функціонування та подальшого розвитку прозової мініатюри у європейській літературі. 
Широкий текстовий матеріал, що охоплює період другої половини XX ст. -  початку XXI ст. 
вимагає створення інтеґральної теоретичної бази.

Отож, жанрова проблематика прозової мініатюри значно розширилася і ускладнилася. 
І тому для створення концептуальної теоретичної основи цього жанру необхідно 
проаналізувати дослідження прозової мініатюри вітчизняних та світових вчених; виявити 
закономірності розвитку та становлення сучасної прозової мініатюри у різних національних 
літературах; обґрунтувати поняття жанру прозової мініатюри та пов’язані з ним теоретичні 
аспекти (жанрові різновиди, жанрові модифікації, їх жанротвірні фактори, зміщення 
жанрових меж, феномен жанрового синтезу).

У різних національних літературах упродовж століть жанр прозової мініатюри не 
припиняв свого розвитку: у різні епохи він відроджувався, оновлювався, розгалужувався, 
поєднуючи константність (стійкість), повторюваність (репродуктивність) та новаторські 
здобутки, як його головні жанрові атрибути. У сучасній світовій літературі, а зокрема другої
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половини XX -  початку XXI століття активізувався жанр короткої прози. З’явилися нові 
митці, підвищився їх соціальний статус, їхній життєвий досвід часто використовується як 
матеріал художнього аналізу. Промовистим прикладом такого типу прози є оповідання 
сучасного французького письменника Філіпа Делерма -  невеликі тексти, в яких насправді 
нічого «не відбувається», точні моменти, але мінливі, короткі, якийсь погляд, якесь світло, 
якісь запахи, якісь відчуття, тремтливі штрихи, мозаїка психологічних деталей, котрі разом 
створюють цілісну картину. На думку критиків, успіх Делерма полягає в тому, що він зумів 
перетворити в літературу маленькі життєві дріб'язки, трансформувати у слова ті емоції, котрі 
відомі кожній людині. Денниками називає свої мініатюри український письменник Петро 
Сорока і окреслює їх як жанр, який народився із потреби сповіді. Його твори щирі, відверті, 
тяжіють радше до правди, ніж до вигадки.

В XIX ст. художні переваги дуже короткого оповідання почали використовувати 
багато авторів. Виникла техніка передачі сугестивних глибин змісту. Починаючи від Эдгара 
По, Гоголя, Мопассана коротке оповідання еволюціонувало до творів Франца Кафки, 
Ернеста Гемінґвея, Кетрін Енн Портер, Фленнері О Коннор і Дональда Бартелема. Відтак 
легкість контролю, концентрація ефекту, елегантність форми та гнучкість її можливостей 
дають змогу дуже короткому оповіданню бути самостійним жанром із власною естетикою. В 
60-х рр. XX ст. такі автори як Рассел Едсон і Енріке Андерсон Імберт почали складати 
оповідання розміром в декілька рядків, задаючи собі запитання: «Наскільки можна 
вкоротити коротке оповідання, щоби при цьому воно залишалося оповіданням?» [12, с. 8].

У 2001 р. в Іспанії вийшов збірник коротких оповідань уже відомих авторів і 
початківців на тему життя в еміґрації та багатокультурності сучасної Європи, серед яких 
мініатюри Бенжаміна Прадо, Давіда Торреса, Хав’єра Пуебли та багатьох інших.

Роблячи екскурс у зарубіжні літератури, І. Денисюк вказує на розмитість та 
невідповідність у системі жанрової теорії східнослов’янських, європейських та східних 
літератур [3, с. 28-37]. Так, «деякі жанри малої прози піддаються частковим модифікаціям, 
більшою мірою в залежності від особливостей національної генологічної системи» [3, с. 28]. 
Згідно англо-американської теорії початку XX ст. short short story є своєрідною 
мікроновелою, тоді як вчені кінця XX ст. називають її різновидом оповідання. Це 
пояснюється тим, що літературознавчий термін «tale» (оповідь) інколи сплутують з терміном 
«short story» (коротке оповідання), що приблизно співвідноситься зі східнослов’янським та 
німецьким визначенням «новели». Але ніхто з літературознавців не має жодних сумнівів, що 
така прозова мініатюра є самостійним жанром. Українські дослідники розглядали жанр 
прозової мініатюри як різновид оповідання, тоді як російські теоретики відштовхувалися від 
поезій у прозі.

У різних національних літературах існують розбіжності у дефініціях прозової 
мініатюри другої половини XX початку -  XXI ст., адже вичерпного визначення цього жанру 
в окреслений період немає навіть у межах однієї окремої літератури. Приміром, в українській 
літературі термін «мініатюра» довший час вживався як синонім до слова «етюд», «поезія у 
прозі», «новела», «коротке оповідання». Л. Левицький дав таке теоретичне визначення жанру 
прозової мініатюри: це твір «невеликий за обсягом, але композиційно і змістовно 
завершений, який містить у собі думку або образ широкого узагальнення» [7, с. 844]. 
Натомість О. Гінда стверджує, що «цю дефініцію не можна вважати вичерпною і точною, 
оскільки поза авторською увагою залишилися важливі ознаки жанру» [2, с. 111]. Дослідниця 
зауважує, що «прозова мініатюра, з огляду на її невеликий обсяг (від кількох рядків тексту 
до кількох сторінок), передбачає насамперед максимальну концентрацію життєвого 
матеріалу і морально-філософську наповненість змісту» [2, с. 113].

Важливим при дослідженні жанру прозової мініатюри постає питання вивчення її 
різновидів та жанрових модифікацій, а також їх жанротвірних чинників. У своїх наукових 
розвідках І. Денисюк намагався диференціювати жанрові підвиди мініатюри, розмежовуючи 
шкіц, арабеску, фотографію з життя, образок тощо, конкретизувавши їх жанровотвірні
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чинники серед яких: а) розміри, б) близькість характеру зображення із жанрами суміжних 
мистецтв, в) форма викладу матеріалу, г) тематика, д) психологізм оповіді.

У сучасному літературознавстві часто вживається термін «жанрова модифікація». Як 
стверджує Н.Копистянська, «поняття «різновид» і «модифікація» близькі за значенням, але 
не синонімічні» [5, с. 18]. Так модифікація може відбуватися в межах і жанру, і жанрового 
різновиду, а може бути і окремою генологічною категорією. Жанрові модифікації пов’язані з 
накладанням на відносно сталі жанрові форми нового жанрового змісту. Однак, варто також 
не забувати і про феномен жанрового синтезу, який часто спостерігається у сучасній 
літературі. «Лексикон загального та порівняльного літературознавства» подає таке 
визначення жанрового синтезу: «поняття, що відбиває загальну тенденцію жанрів до 
взаємотяжіння, яка реалізується в художньому творі як структурна єдність ознак різних 
жанрів, як поліжанризм» [7, с. 203]. Із певним наближенням можна розрізнити внутрішньо- 
родовий та міжродовий жанровий синтез, а також схрещення власне літературних та 
позалітературних жанрів. Прозова мініатюра максимально пристосована до синтезу епічного 
і ліричного начал.

Отже, жанр сучасної прозової мініатюри, будучи предметом зацікавлення 
письменників та літературознавців з різних національних літератур, відкриває нові 
перспективи у сучасній світовій жанрології.
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