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ІСТОРІЯ ТА ЛІНГВОПОЕТИКА НІМЕЦЬКОМОВНОГО 

СТИСЛОГО ОПОВІДАННЯ 

 

В статті лінгвопоетично аналізується найновітніший жанр сучасної малої прози – стисле оповідання, 

надається історія його виникнення та шляхи й типи еволюції, а також характеризуються його відміності 

від романних жанрів. 
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В статье лингвопоэтически анализируется самый современный жанр малой прозы – концентрированный 

рассказ, описывается история его возникновения, пути и типы эволюции, а также характеризуются его 

отличия от романных жанров. 
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эволюция жанра. 

 

The article analyzes the peculiarities of political satire in the context of the Austrian folk-drama’s development. 
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Об’єктом наступного дослідження не випадково вибрано один з найновітніших й найскладніших жанрів 

німецькомовної художньої словесності (точніше: сучасної світової літератури на прикладі німецькомовної) 

– стисле оповідання (так не зовсім адекватно можна перекласти відповідний німецький термін 

«Kürzestgeschichte», тобто дослівно – «найкоротша історія»). Найновітнішим типом художнього тексту 

стисле оповідання є тому, що його активне життя нараховує не більше 2-3 десятиріч (не змішувати з часом 

виникнення,
1
 який втрачається оком десь у темряві середньовічного німецького шванку або давньогрецьких 

байки, афоризму, епітафії!), а найскладнішим воно є тому, що і сьогодні його теорія не розроблена навіть 

літературознавцями, а лінгвісти взагалі його ще не торкалися, хоч інші малі типи художнього тексту 

(епіграма, афоризм, байка і т. ін.) вже почали розроблюватись.
2
 Детальніше про теорію та історію цього типу 

тексту мова піде трохи пізніше, а зараз можна заради наочності аргументації навести лише два приклади – 

літературознавчий і лінгвістичний. 

У 1993 році в Німеччині вийшло з друку друге видання антології сучасного німецькомовного стислого 

оповідання за редакцією відомого теоретика нових малих форм прози Ханса-Крістофа графа фон Найхаусса. 

В своїй передмові,
3
 а потім і в післямові до цієї антології, в розділі, присвяченому саме теорії стислого 

оповідання,
4
 провідний літературознавець дає своє визначення жанру, яке має три вагомих недоліки: воно 

надмірно узагальнене (тобто відноситься до будь-якого типу художнього тексту), занадто формалізоване 

(тобто враховує лише жанрову форму і навіть не торкається жанрового змісту) і є суто літературознавчим 

(тобто спирається на одні екстралінгвістичні ознаки, не маючи на увазі лінгвістичних рис). 

Усе це означає, що теорія стислого оповідання ще не склалася навіть на початку 1990-х років, коли його 

ще змішували з іншими типами тексту (зокрема з ліричною прозою, відмежовуючи її та його від інших 

малих епічних форм
5
), хоча почала ця теорія розроблятися значно раніше, про що мова піде нижче. 

Другий приклад стосується відношення лінгвістів до художнього тексту. Так, у 1996 році в Одеському 

державному університеті була захищена кандидатська дисертація за спеціальністю «германські мови» Ю.Г. 

Перліної про стилістику німецькомовної епіграми.
6
 В ній, «першій ластівці» нового, функціонального 

підходу до художньої стилістики, значно вищій за рівень традиційних лінгвістичних наукових праць, по-перше, 

не завжди вдало розмежовуються споріднені малі епічні форми (епіграма, анекдот, стисле оповідання тощо), 

а по-друге, аналізуються частіше не мовленнєві, а позамовні (тобто логічні та інші екстралінгвістичні) ознаки 

тексту: назва, двочастинність, напруженість, пуантованість тощо. 

А це означає, що навіть і напівтрадиційна лінгвістика (авторка вище названої дисертації заявила про себе 

як про прибічницю «лінгвостилістичного ракурсу»
7
) ще не розробила своєї теорії художньої стилістики 

взагалі і для малих типів тексту зокрема. 

Дане дослідження і спробує визначити головні постулати такої теорії на матеріалі німецькомовного 

стислого оповідання. 

Якось Вольфганг Вайраух, видавший у 1949 році антологію сучасного (для його, зрозуміло, доби) 

німецькомовного оповідання і назвавший її «Тисяча грамів. Збірка нових німецьких оповідань», так 

написав у післямові до цієї антології про сутність зібраних ним нових форм малої прози (в тому числі і 

короткого та стислого оповідання): «Як стверджують, постійно і повсюди існувало дві літератури: одна 

для пересічного читача, яка, коли виявлялася трохи гіршою, ніж найкраща, вважалась за погану, і друга, 

яка була літературою експерименту,
8
 сміливості й інакомислення і котра запліднювала наступну 

літературу для пересічного читача».
9 
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Ось такою літературою експерименту, суттю якого була полісемантизація художнього мовлення з наслідком 

символізації семантики та стислості, ущільнення форми, і треба назвати німецькомовне стисле оповідання, 

або ж, як той же В. Вайраух визначив, щоправда, коротке, а не стисле оповідання, але це визначення 

підходить і до останнього, воно було «просікою в нашому глухому лісі».
10

 

Він мав на увазі спробу німецькомовних авторів найменших за обсягом типів художнього тексту втілити 

відразу ж після Другої світової війни реальні людські проблеми в нову (вже не націонал-соціалістичну) 

словесну форму. 

Як і будь-який інший експеримент, стисле оповідання давало або успішний синтез нового жанрового 

змісту й нової жанрової форми, що плідно впливало на подальший розвиток літературного процесу, або 

лише нову, ще жанрово недозрілу форму (тобто лише малий обсяг без його полісемантичної функції), яка 

залишалася свідком «глухого кута» в літературних новаціях.
11

 

Помилкою В. Вайрауха було те, що він народження короткого оповідання (а, отже, і стислого як 

«дитину» короткого) відносив до наслідків нацистського минулого Німеччини (як потім Х.-К. Найхаусс – до 

доби створення двох післявоєнних німецьких країн
12

), тоді як воно (національне минуле) насправді лише 

активізувало мовну тенденцію в світовій белетристиці початку ХХ ст. взагалі, про що мова піде пізніше. 

Зовсім не випадково Елізабет Ланггессер у статті 1949 року, немов би дискутуючи з В. Вайраухом, а 

насправді маючи на увазі саме «глухо-кутову» гілку нового жанру, стверджувала про бездарність будь-якого 

німецькомовного автора короткого оповідання: «Те, що його оповідання є в своїх загальних рисах шаблоном, 

що наповнення шаблонних постатей є нічим більшим, як кліше, стає зрозумілим та страхітливо ясним 

лише тоді, коли ці клішовані шаблони стоять поруч один одного»
13

 (тобто в одній антології). 

Звичайно, Е. Ланггессер помилялася, вбачаючи весь літературний експеримент щодо короткого та 

стислого оповідання лише в одній його прояві – пощуці формалізованої новації. Саме через це, незважаючи 

перш за все на сірість змісту й форми сучасного їй німецькомовного короткого оповідання («... першим 

симптомом хвороби такого типу коротких оповідань є їх замінність. Другим, не менш помітним та майже 

ще страшнішим за перший, є відсутність у них мови»
14

), Е. Ланггессер не помітила, як сама точно 

визначила основну мовленнєву домінанту найменшого типу художнього тексту – символізацію (або, за 

моєю термінологією, полісемантизацію): «Безглуздий чоловік, безглузда дружина і дитина, яка не має до них 

ніякого відношення, є саме символом їх часу, – ось що бажає сказати письменник своїм твором; усі вони є 

лише функцією суспільства, а суспільство є функцією часу, і таким чином замикається коло».
15 

Перші стислі оповідання, котрі і самі їх автори і укладачі їх антологій вважали за такі, нагадують більше 

нотатку в блокноті письменника, тобто крихітний нарис з життя, який записується на згадку, щоб потім 

розгорнутися цілим епічним полотном та чомусь так і залишається нерозгорнутим (наприклад, «Облиш 

це!» Ф. Кафки, 1922; «Сцена в Берліні» М. Фріша, 1945;
16

 «Домашні завдання» В. Вондрачека, 1969
17

 та 

ін.). В таких нарисах ще тріпоче схоплена автором конкретна реальна ситуація, у змісті напівзавершеної 

композиційномовленнєвої форми (повідомлення, опис, міркування тощо) ще немає ніякої притчевості та 

символізації (полісемії), але з урахуванням усього цього не можна не запитати себе: «Чому ж тоді автор 

залишив цей нарис нерозгорнутим? чому оцінив його як завершений літопис?» 

Звичайно, можна відповідь на подібні запитання звести на принцип фрагментарності в експресіоністів, у 

час котрих і починається активний рух стислого оповідання, як це робить Х.-К. Найхаусс,
18

 але точнішою 

буде паралель до універсальної поезії у романтиків, які теж реалізували узагальненість часто-густо у формі 

фрагментарного твору чи суми епізодів або ж окремого конкретно обмеженого опису і через це вплинули на 

прийдешні літературні покоління. 

Відповісти так можливо, але не треба при цьому забувати, що фрагментарність романтиків була 

наслідком їх трагічного розуміння дійсності і бачення універсальної семантики в слові, без чого цей 

принцип незавершеності вилився через сторіччя у фарсову (навіть графоманську) форму «цидулкових 

шедеврів» символістів та їх посередніх послідовників, які, будучи вже порожніми за суттю і тому 

неспроможними на універсальну узагальненість (хоч і залишаються в працях їх деяких сьогоденних 

безталанних адептів і фанатів визначеними як «генії форми та змісту»), могли лише «прорікати» 

напівбанальні, але скоріше напівтемні, думки у формі цидулок, котрі за своїм обмеженим та напівпорожнім 

змістом не могли бути ані розгорнутими, ані завершеними.
19 

Такі «цидулкові шедеври» зовнішньо нагадують стислі оповідання, але принципово відрізняються від 

них своєю функціональністю, бо не мають полісемантичного характеру. 

Але й у перших паростках майбутнього жанру стислого оповідання проблема символізації змісту й мови 

поки що все ж таки вирішується не за рахунок полісемії мови, як це буде мати місце виключно у «зрілому» 

стислому оповіданні. В перших експериментах з цим новим типом художнього тексту, коли пануючим 

чинником виступав обсяг (мінімум обсягу – стисле оповідання, оптимум – коротке, максимум – новела), 

«лакмусовим папірцем» діяла його мова: замість прізвища використовуються невизначено-особові 

займенники («eine Frau kommt aus Berlin», «jemand berichtet» тощо), замість конкретної часової форми 

дієслова (тобто: «був», «є», «буде») – узагальнений теперішній час («man sagt», «jemand geht», «es 

geschieht») тощо. 

Отже, символізація змісту й мови вирішується в них за рахунок сюжету, в якому ситуація, що породжена 

конкретною дійсністю, змальовується так, що історично, географічно і т. ін. «прописаними» в ній 

залишаються декілька компонентів предметної деталізації (місце дії, соціальний статус героя, його 
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національність тощо), а її сутність наповнюється загальнолюдським сенсом (наприклад, милосердя й 

жорстокість як дві іпостасі єдиної людської душі у Фріша). Такі коротенькі твори, залишаючись 

«відкритими» за змістом (тобто логічно їх можна ще продовжити до більшої картини), виступають вже 

«закритими», завершеними за формою (тобто їх можна сприймати як іносказання) і тому можуть бути 

віднесеними до витоків стислого оповідання.
20 

Тому і відповідь на запитання, чому перші стислі оповідання нагадують крихітний нарис з життя (тобто 

не сприймаються ще завершеними художніми текстами), треба шукати в іншій сфері: автор не розгорнув 

свій нарис тому, що несподівано для себе побачив у ньому натяк на загальнолюдську семантику; такий 

нарис і не вимагав завершення, бо виявився синонімом іносказання. 

І якщо для деяких письменників шлях до стислого оповідання був випадковим наслідком «переростання» 

семантики нарису у зміст стислого іносказання, то для багатьох інших це був усвідомлений вибір: 

створювати з самого початку максимум змісту у мінімумі мовної та екстралінгвістичної форми (ці два 

шляхи можна знайти вже у Ф. Кафки у 1920-ті роки).
21

 І йшло це від загальноєвропейської літературної 

традиції кінця ХХ ст., бо роман як індивідуальний соціальний епос вже у ХVIII ст. (Фільдінг і Смоллетт у 

Англії, Руссо та Дідро у Франції, Ґете в Німеччині та ін.) менш акцентував індивідуальність в епосі, більш – 

її суспільне оточення і вже через це накопичував свій обсяг, а з прокламацією Бальзаком романіста як 

«секретаря історії» роман взагалі почав досліджувати, які громадські тенденції впливають на індивіда, 

формують його, роблять маріонеткою на своїх дротах. 

Така концепція людини вимагала вже не просто неймовірного збільшення обсягу роману, а його 

циклізації, тобто створювання системи романів (наприклад, «Людська комедія» у того ж Бальзака) або 

роману-епопеї (наприклад, «Ругон-Маккари» Золя, цикл романів про родину Форсайтів у Голсуорсі, 

«Тихий Дон» Шолохова, трилогія про Сноупсів у Фолкнера як і його сага Йокнапатофи, подібна – за 

формою – до «Людської комедії» Бальзака, та ін.). 

Безперечно, що в основі безмежного збільшення обсягу роману лежало дві магістральні закономірності: 

ускладнена концепція людини (екстралінгвістичний чинник) та девальвація слова суспільством, втрата 

словом своєї загальноконвенціональної семантики (мовленнєвий чинник). Зовсім не випадково якраз на цей час 

припадає боротьба літераторів й філософів за повернення слову його первісної прозорості й точності 

номінації (сумніви Меріме, що перекладати: сюжет чи мовлення; пошук Мопассаном одного єдиного слова 

для точного зображення речі, ознаки, дії; становлення філософської неолінгвістики у теорії парадоксів 

Кьєркегора, під час переоцінки цінностей у Ніцше, в культурологічній критиці К. Крауса, в незліченній 

варіативності мовних одиниць у Віттгенштейна тощо). 

Тому спроможність у такій великій епічній формі торкнутися, поставити та й часто-густо вирішити 

епохальні соціальні проблеми могла задовольнити лише письменників і критиків, а не читача, бо збільшення 

обсягу твору вимагало від адресата збільшення часу й енергії на сприйняття роману, а прискорений темп 

соціального життя не дозволяв йому цього. 

Отже, романи-цикли, романи-епопеї, романи-системи, коротко кажучи, романи-монстри (як, до речі, 

твори-монстри в інших літературних родах
22

) перестали користуватися попитом читача, бо – і це саме головне! 

– занадто повільно вводили його до пекучої соціальної справи. Життя вимагало нового жанру, який би 

зберіг панорамність й глибину суспільної проблематики, але придбав би ємність малого жанру. Іншими 

словами, треба було згустити значний громадський зміст до незначної за обсягом, лапідарної форми.
23 

Не випадково ж Г. Белль, будучи вже видатним романістом Німеччини (тобто автором великих за 

обсягом епічних форм) бажав у 1967 році зробити малий художній текст (у даному випадку – коротке 

оповідання) центром літературного процесу, хоч і передбачав тут багато перешкод.
24 

Цю функцію можна було виконати декількома засобами: зменшувати обсяг роману до стислої новели, 

ущільнювати зміст малого жанру (анекдоту, афоризму, байки тощо) або ж породжувати новий тип тексту зі 

змістом цих обох завдань. 

Літературний процес пішов третім шляхом, і часом зустрічі              (= «кохання») «батька» (зменшений 

зміст) та «матері» (ущільнена сутність) можна вважати період між двома світовими війнами, коли 

міфотворчість (або її різновид – алегоричність) полонить літературу (твори Ф. Кафки, ранні п’єси Б. Брехта, 

«Поминки по Фіннегану» Дж. Джойса, «Візок з яблуками» Б. Шоу тощо), бо автор пряму, безпосередню, 

загальноконвенціональну, словникову семантику лексеми не бажає і не може донести до читача, який вже 

навчений символістами, футуристами, сюрреалістами та іншими «-істами» шукати в будь-якому слові 

формальну неологічність, змістовну багатозначність, штучну герметичність. 

Отже, справедлива думка про те, що стисле оповідання не тільки розквітає у 1960-70-ті роки, а майже й 

виникає після другої світової війни (навіть з урахуванням паростків малої прози у письменників початку ХХ 

ст.), потребує деякої суттєвої корекції. 

Дійсно, «сухе» експліцитно беземоційне й безекспресивне стисле оповідання (хоч психологізм у ньому є, 

але, по-перше, імпліцитний, а по-друге, не чуттєвий, а розсудливий) немов би підтверджувало своїм 

існуванням поширений у повоєнні роки далеко не безперечний вислів Теодора Адорно, провідного 

німецького філософа, соціолога, культуролога та мистецтвознавця, що «після Освенциму неможливо писати 

вірші», і сприяло тим самим закріпленню твердження про виникнення стислого оповідання після другої 

світової війни. 
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Насправді ж такий підхід до літературного процесу може лише об’єктивно оцінити стан стислого 

оповідання в Німеччині та Австрії, але аж ніяк його розквіт у всьому світі.
25

 А він (розквіт) обумовлений був 

зовсім іншими чинниками: масова література своєю безпроблемністю виховала нового читача, який вже не 

міг і не бажав читати серйозні книги, котрі, за традицією, завжди були обсяжними. Бажання зрілих авторів 

дати «високу літературу» в «масоїдній» формі і було ще одним з чинників, що породжували стисле 

оповідання в середині ХХ ст.  

Не випадково ж одна з перших значних праць щодо нового типу художнього тексту з’явилася саме в 

Німеччині в 1936 році (тобто до початку Другої світової війни),
26

 та й перші світові збірки короткого 

оповідання, яке згодом перетвориться на стисле, публікуються теж у 1930-ті роки (В. Сароян, «Молодий 

сміливець на літаючій трапеції», 1934; Е. Хемінгуей, «49 історій», 1938 та ін.). А одна з перших збірок 

німецькомовного короткого оповідання вийшла з друку в 1947 році, хоч самі твори були написані значно 

раніше.
27 

Інша справа, що теорія нового типу художнього тексту була краще сформульована в повоєнній 

Німеччині, а не в інших країнах і не в інші часи,
28

 і тому німецькомовна соціальна й літературна ситуація 

мимоволі оцінювалась як типова для всього світу. 

Якщо стати на визначену вище платформу, тоді буде зрозумілим, що попередні «явлення» стислого 

оповідання (деякі новели ХІХ ст.: Г. Клейст та ін.) повинні цілком природно сприйматися як випадковий 

збіг, як прорив до майбуття, а не його джерелом, не його відкриттям, бо вони не виконували головного 

завдання стислого оповідання: успішне поєднання глибини змісту при лапідарності форми. 

Таке завдання і виконав жанр стислого оповідання за рахунок майже безмежної полісемії художнього 

мовлення, яка породжувала притчеїзацію, символізацію змісту. Це означало, що перший (словниковий) 

прошарок лексичної семантики перестав тут відігравати не тільки значну, а взагалі будь-яку роль, був 

витиснутий другим прошарком (контекстним) і – значною мірою – третім (авторським, підтекстним, 

натякуючим на щось, що майже неможливо дешифрувати). 

З цього боку (прошарки семантики слова в художньому тексті) стисле оповідання цілком підпало під 

пануючу тоді узагальнену тенденцію прагмалінгвістики: задум адресанта породжував і тип тексту для 

адресата. Про це, підсумовуючи семантику й структуру прикладних текстів, вдало висловився Роберт Хіппе, 

значний дослідник малих епічних текстів, у самий розквіт стислого оповідання: «Від задуму мовця 

(наприклад, інформувати, погрожувати, агітувати) залежить і його стратегія, тобто вибір визначених 

мовних засобів, які зумовлюють особливий мовний контур певного типу тексту».
29 

Аналогічної думки дотримуються й інші філологи.
30 

Ось чому спір дослідників нового жанру оповідання про його сутність не може бути плідним на терені 

кількісних чинників: з якого обсягу починати встановлювати жанр стислого оповідання, з якого – короткого, 

а з якого – «нормального», як це робить, наприклад,         Х.-К. Найхаусс, вважаючи, що «стисле оповідання 

все ще досі не схоплено ситом визначень літературознавства»,
31

 але може мати обсяг «від двох рядків до 

максимуму трьох сторінок, бо зверх цього кажуть вже про оповідання коротке».
32 

Він спирається при цьому на своїх попередників, які теж йшли кількісним шляхом оцінки жанру: Пауля 

Фехтера (1949: «коротше, ніж довжина перерізу волосини»
33

), Вальтера Хьоллерера (1962: «дрібна худоба 

прози»
34

), Венделіна Шмідт-Денглера (1972: «карликова проза», «дрібниця»
35

) та ін. 

Взагалі історія теорії стислого оповідання, його відмежовування від короткого і малого оповідання та від 

інших малих епічних типів художнього тексту ще не написана. Але не викликає сумніву його походження 

від короткого оповідання, бо навіть у 1980-90-ті роки, як вже було відмічено вище, ці два жанри або 

змішують дослідники, або розмежовують лише за обсягом. Так, помітний рух творців цієї теорії впадає в очі 

в 1980 роки, коли Мюнхенське видавництво «Deutscher Taschenbuch Verlag» стало друкувати двомовну 

серію світового короткого оповідання (в оригіналі та в перекладі німецькою мовою). В цій серії, що 

нараховує два десятки антологій, коротке та стисле оповідання все ще змішуються, хоч інколи і з’являються 

розмежовування між ними (наприклад, антологія «Zweiundzwanzig kurze Kurzgeschichten; Twenty Short 

Shortstories: Englisch – Deutsch. – München: DTV, 1983), але навіть замість німецького терміну 

«Kürzestgeschichte» («стисле оповідання») ще використовується калька з англійської – «Short Shortstory» 

(«kurze Kurzgeschichte» – «мале коротке оповідання»). 

Мало за своєю суттю змінилася ситуація і наприкінці 1990-х років. Так, провідний німецькомовний 

бібліографічний словник «Schlagwort – Bibliographie», який щорічно надає повного звіту про новини 

поліграфічного ринку німецькомовних країн, ще в 1997 році не мав рубрики «Стисле оповідання», а 

об’єднував усі малі епічні форми (мале, коротке, стисле оповідання) під однією (але двомовною: німецько-

англійською) назвою «Kurzgeschichte – Short Story» («коротке оповідання»).
36 

Аналогічно вів себе тоді й 

інший бібліографічний довідник такого ж складу.
37 

І хоч витоки теорії стислого оповідання встановити через це важко, як, до речі, і джерела теорії 

оповідання короткого, з якого і виникло стисле, не можна не вказати на те, що сам термін «стисле 

оповідання» з’явився значно раніше його теорії
38

 і що про його «батька» – коротке оповідання – як явище 

художньої практики і теорії 1930-х років активно заговорив Ханс-Адольф Ебінг ще в 1936 році.
39 

Щоправда, після нього було багато спроб віднести появу цього жанру до значно раніших часів (так, 

Хельга-Мален Дамрау, 1967, знайшла його в ХІХ ст.
40

), але для теорії короткого та стислого оповідання це не 

мало великого значення, бо мова тут йшла про позачасову жанрову форму, а не про прикутий до конкретної 
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хронологічної дійсності жанровий зміст. Саме в такому напрямі вирішували проблеми поетики короткого 

оповідання «батьки» його теорії: Елізабет Ланггессер (1949),
41

 Карлхайнц Ціротт (1952)
42

 та ін. 

Якраз у 1950-ті роки коротке оповідання, накопичивши досить своєї теорії, почало сприймати себе як 

особливий серед інших малих епічних форм тип художнього тексту. Так, у 1955 році газета «Die Welt» 

організувала конкурс короткого оповідання, першу премію в якому одержав Херберт Малеха за твір 

«Випробування» («Die Probe»). Але повні права «громадянства» в літературному житті воно отримало 

значно пізніше, коли, як було визначено вище, почали з’являтися його антології, підготовлюючи ґрунт для 

«висіву» та проростання нового типу художнього тексту – стислого оповідання. 

А в 1950-60-ті роки таке накопичення йде паралельними шляхами: автономні праці про коротке 

оповідання і синкретичні про всі малі епічні форми. І лише в 1970-80-ті роки та пізніше активно виходять з 

друку антології та науково-методичні дослідження стислого оповідання,
43

 хоч і сам німецький термін 

«Kürzestgeschichte», і його перша збірка з’явилися в Німеччині, як вже повідомлялося, значно раніше 

(1955).
44 

Першим шляхом йдуть, хоч і трохи повільно, боязливо, насамперед автори-практики: Зігфрід Ленц 

друкує збірки своїх новел під двома назвами – змістовний заголовок і жанровий підзаголовок («Мисливець 

насмішки: короткі оповідання», 1958; «Плавучий маяк: короткі оповідання», 1960 тощо
45

), аналогічно 

робить і Йозеф Редінг, значний практик і непоганий теоретик не лише короткого, а й стислого оповідання,
46

 

одним з перших визначивший його домінантою символізацію (тобто, за моєю термінологією, 

полісемантизацію) мовлення;
47

 так само діє і Арно Шмідт (1966),
48

 і багато інших. 

За практиками прямують і теоретики, підсумовуючи в монографіях 1970-х років наслідки нових 

тенденцій у художньому мовленні: Ян Кніперс,
49

 Пауль-Отто Гутманн,
50

 Райнер Фрідрікс,
51

 Людвіг Ронер,
52

 

Ханс-Крістоф Найхаусс,
53

 Клаус Любберс
54

 та ін. 

Другий шлях використовували більшою часткою укладачі антологій та деякі письменники й дослідники. 

В 1950-60-ті роки вони ще не розмежовували малі епічні жанри і почали це робити (та й то не повністю) 

лише в 1970-80-ті роки.
55

 Багато авторів навіть після появи і активного використання іншими терміна 

«Kurzgeschichte» («коротке оповідання») продовжували брати інші означення: «Kurzprosa» («мала проза»), 

«kurze Prosa» («коротка проза»), «kleine Prosa» («невеличка проза»), не відрізняючи тим самим коротке 

оповідання від інших, зовнішньо подібних типів художнього тексту. Так, Гюнтер Кунерт, провідний творець 

короткого та стислого оповідання, називає збірку своїх невеличких новел (де є і класичні короткі 

оповідання) «невеличка проза».
56 

Мимоволі виникає припущення, що теорія малих епічних текстів взагалі і короткого та стислого 

оповідання, зокрема на початку 1970-х років, (час виходу названої вище збірки новел Г. Кунерта) якщо і 

розроблюється, то не для широкого кола читачів та фахівців, а лише для вузько обмеженого та прагматично 

орієнтованого. Мається на увазі той факт, що саме у цю добу декілька німецькомовних видавництв 

розпочинають друкувати серії антологій та науково-методичних книжок для середньої школи під різними 

назвами: «Робочі тексти для навчальних занять»,
57

 «Інтерпретації»
58

 тощо, не кажучи вже про твори 

окремих авторів та укладачів.
59

 Виходить, що теорія короткого, а потім і стислого оповідання виникла через 

конче актуальні потреби шкільного навчання літератури: «товсті тексти» використовувати було незручно 

(бо вони вимагали для свого вивчення багато часу та уваги, яких у учнів не було), а малі тексти ще не мали 

своєї теорії, хоч і здавалися немов би спеціально виготовленими для середньої школи. 

Сказане вище про початок розмежування малих епічних форм лише в 1970-80-ті роки не означає, що 

раніше таких спроб не було, і не суперечить фактам про теоретичні праці щодо короткого оповідання Х.А. 

Ебінга (1936),
60 

Е. Ланггессер (1949),
61

 К. Ціротта (1952),
62

 К. Додерера (1953),
63

 Х. Бендера (1962),
64

 В. 

Хьоллерера (1962),
65

 Р. Кільхенманн (1967)
66

 та ін. Мова йде про те, що до фіксації в 1980-ті роки 

«найновітнішого» типу художнього тексту (стислого оповідання) його «батько» (коротке оповідання) був 

напівлегальним текстовим явищем, як потім стане напівлегальним і його породження – оповідання стисле. 

Симптоматично, що у першій значній праці про нього – збірнику X.-К. Найхаусса «Стислі оповідання» 

(1982) в розділі «Бібліографія до теорії жанру» перераховуються публікації про будь-які малі епічні форми 

(коротка проза, коротке оповідання, анекдот, історія, байка, притча, повчання) і не наводиться жодної про 

стисле оповідання!
67

 А одну з перших антологій американського стислого оповідання, виданій у Німеччині, 

її укладач називає англійським терміном «Short-Shortstories» («Мале коротке оповідання») та надає йому 

поетичного перекладу німецькою мовою, зовсім не відповідного до вже давно існуючого німецького терміна 

«Kürzestgeschichte» («стисле оповідання») – «plötzliche Geschichten» («Раптові оповідання»).
68 

Навіть формальні теоретичні «батьки» стислого оповідання, які використовували цей термін, та його 

фактичні теоретичні «батьки», які застосовували більш узагальнений термін «коротке оповідання», 

помилялись щодо визначення його суті, бо вбачали в новому типу художнього тексту лише жанрову форму 

(обсяг), забуваючи про жанровий зміст (соціальне узагальнення) та жанрову функцію художнього мовлення 

(полісемантизацію). Так, Х.-К. Найхаусс серед його 13 ознак, які, з об’єктивної точки зору, по-перше, 

притаманні будь-якому притчовому малому епічному тексту (афоризму, байці, анекдоту тощо), а по-друге, 

навіть і для них є факультативними, не називає жодної мовної,
69

 хоча три з цих 13 ознак об’єктивно і можуть 

таку імплікувати (а саме – полісемантизацію слова): «брак повноти дії» («Verknappung»), «освітлення 

реальності магічним світлом» («…läßt das Reale magisch leuchten»), «поява гротеску»         («... öffnet dem 

Grotesken Raum»).
70 
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Щоправда, про відношення стислого оповідання до мови              Х.-К. Найхаусс каже в своій праці, але 

лише про онто- та культурологічну критику ним мови.
71

 Дослідник забуває при цьому, що така критика 

розпочалась не стислим оповіданням і не після Другої світової війни, а «великими» жанрами на початку ХХ 

ст.: Карл Краус, Егон Фріделль, Еден Хорват, Еліас Канетті та ін. 

Не краще обстоїть справа з головними ознаками стислого оповідання і в інших теоретичних працях щодо 

малих епічних текстів, де зернятко істини майже втрачається серед накопичень неплідних речей. Так, 

Херберт Айзенрайх, провідний автор малих жанрів, писав у своїй статті 1957 року, яка не втратила свого 

аналітичного сенсу і сьогодні, що, хоча сутність оповідання малого формату і важко встановити,
72

 він вбачає 

його домінанту в місці точки зору автора на предмет зображення: найбільша віддаленість – у романіста, 

находження усередині – у лірика, найбільша близькість – у творця малих оповідань,
73

 який «використовує 

його лише як можливість для розповіді».
74 

Якщо під цим означенням розуміти намір Х. Айзенрайха висунути в оповіданні малого формату на 

перший план не прямий зміст слова (тобто не загальноконвенціональний прошарок семантики лексеми), а 

переносний (контекстний та підтекстний як натяк на іншу ситуацію, або, говорячи словами Х. Айзенрайха, 

«як можливість для розповіді»), то можна заявити, що X. Айзенрайх одним з перших, як і його попередниця 

на цьому шляху Е. Ланггессер,
75

 об’єктивно акцентує полісемантизацію художнього мовлення як основу 

стислого оповідання. 

Про справедливість такого висновку свідчить і подальше твердження Х. Айзенрайха про те, що стисле 

оповідання (він називає його просто «оповідання») на відміну від інших малих епічних жанрів змальовує не 

«щось точне, щось реально визначене», а «саме себе».
76 

Аналогічні думки про функцію художнього мовлення в стислому оповіданні висловлювали (зрозуміло, не у 

вище наведеній термінології, а за її суттю) і деякі інші дослідники, стверджуючи, що мовленнєві засоби 

малих епічних форм (а, отже, і стислого оповідання) «більш натякають, ніж висловлюють».
77 

Отже, об’єктивна відповідь на питання, яке оповідання треба вважати за стисле, може народитися лише 

на якісних засадах: там, де мала епічна форма підпадає під панування полісемантизації мови (і через це – 

символізації змісту) і виникає жанр стислого оповідання. І тоді він дійсно може мати обсяг, як каже Х.-К. 

Найхаусс, від двох рядків до трьох сторінок,
78

 тільки треба сприймати ці цифри як літоту та гіперболу, як 

вказівку на можливо малий та можливо невеликий обсяг тексту, а не як реальність (як це помилково робить 

сам                  Х.-К. Найхаусс), бо два рядки у прямому розумінні можуть означати афоризм або анекдот, але 

аж ніяк не стисле оповідання (як про це свідчить антологія Дітріха Круше, яка видана після збірки                     

Х.-К. Найхаусса
79

). 

З іншого боку, не будь-які «два рядки» (у переносному розумінні, про що сказано вище) або «три 

сторінки» стають стислим оповіданням. Так, твір Хайміто фон Додерера «Шанобливість до старості»
80

 з 

11 рядками є стислим оповіданням, навіть не дивлячись на його нарисний характер, бо має зерно 

типологічної полісемантичної ситуації; так, «Лист з Америки» Йоганна Боровського
81

 з 80 рядками теж є 

стислим оповіданням, хоч і має, на поверховий погляд, побутовий сюжет, який поступово переростає в 

іносказання. А от твір Гюнтера Айха «Петер – поштовик»,
82

 що нараховує 23 рядки, не може бути 

віднесеним до цього нового типу художнього тексту не через те, що не має сюжету та що є скоріше 

роздумами про персонажі дитячих казок, а тому, що йому бракує полісемії, притчеїзації мовлення! 

І звичайно (зовсім протилежний приклад), не може бути оповідання стислим, якщо притча (або навіть 

символ) виникає не за рахунок полісемії слова, а через систему натяків, ремінісценцій, алюзій тощо, які 

можуть так і залишитися сумою позатекстових посилань,
83

 а можуть скластися в нову систему – міфологізацію, 

що потребує значного обсягу тексту, більшого, ніж повинно мати стисле оповідання.
84 

Інша справа (тобто: незважаючи на обсяг), що деякі прості історії стають стислим оповіданням лише за 

рахунок узагальненого сюжету (Й. Бобровський, «Інтер’єр»
85

), є такі, котрі сприймаються як іносказання 

тільки після останнього речення (наприклад, «Отак, Пінеллі» Хорста Бінгеля
86

), але зустрічаються і такі, 

що символічні вже з першого слова (наприклад, Саід, «Ця тварина, яка не існує»;
87

 Х. фон Додерер, 

«Залякування»
88

). 

Останні приклади цікаві з лінгвістичного боку: якщо у Саіда іносказання виникає за рахунок тропеїзації 

нісенітниці, то у Додерера – через деталізацію того, що принципово, за своєю суттю, не може бути 

деталізованим (ретельний опис злочину та покарання чайника за те, що він укусив господаря). 

Отже, вкрай необхідно визначити ступінь та шляхи і форми полісемантизації мовлення у стислому 

оповіданні, розуміючи під ступенем рівень насиченості, варіативності полісемії (тобто багато чи мало її, бо є 

такі стислі оповідання, які тотожні символу, а є і такі, котрі дорівнюються звичайнісінькій історії, а між 

ними – море ущільнення змісту), під шляхом – швидкість полісемантизації (тобто коли вона починається: з 

самого початку чи лише з якогось конкретного моменту або ж тільки наприкінці твору, як це має місце в 

анекдоті), а під формою – методику наповнення лексеми багатозначністю (тобто нашарування семантичних 

верств, гра слів, тропеїзація тощо). 

Так, стисле оповідання Юргена Беккера «Раніше все це було зовсім інакше»
89

 – це відвертий символ, 

який зростає з самого початку тексту шляхом накопичення, а «Молодий чоловік» Томаса Бернарда
90

 – суто 

побутова історія, яка стає іносказанням лише у своєму фіналі, тоді як – «Службовці» Петера Бікселя
91

 – це 

щось зовсім не визначене, не усталене. 
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Можливо, що оповідання останнього типу є ще генетичною пуповиною до короткого оповідання, з якого 

і відбрунькувалось оповідання стисле: зовсім не випадково вони мають і найбільший обсяг, тоді як 

оповідання першого типу (тобто такі, що творяться суб’єктивно, за задумом самих авторів як іносказання) 

втілюються у самий малий об’єм (наприклад, цикл Б. Брехта «Оповідання про пана Койнера»
92

). 

Не можна не бачити і того, що стислі оповідання «неусталеного» типу інколи використовують для 

раптової полісемантизації найпростішу гру слів (точніше: словоформ), і це функціонально нагадує колишній 

футуристичний заум, який лише через аналогію з класичним стислим оповіданням сприймається як 

іносказання, бо побудований на тому ж принципі полісемії, але без його художньої функції символізації 

змісту, що панує в класичному стислому оповіданні. Так, твір Саіда «Ця тварина, яка не існує» є лише 

сумою метафористичних речень, які не складають сюжету і можуть бути продовженими будь-якими 

додатковими словосполученнями. 

І хоч такі твори вже межують з літературою абсурду, бо суб’єктивно, за задумом свого автора, будують 

не естетичну модель реального світу (тобто не пізнають його художньо), а випадкове за формою та за 

змістом узагальнення нісенітниці (тобто спробують скласти з уламків реального світу будь-яку конструкцію 

несподіваної форми та безсенсного змісту), саме останнє і виступає тут як натяк на можливу полісемію, яку 

читач сам доведе до свого особистого «іносказання», що і дозволяє віднести їх до жанру стислого 

оповідання (як до одного з дискусійних підвидів). 

Класичні ж стислі оповідання втілюють такий натяк як обов’язкову полісемію, як авторське іносказання, 

котре, як вже було сказано вище, може починатися з першого слова твору, а може виникати лише після 

фінального слова, як в анекдоті, але на відміну від останнього, який створюється заради красного словця, у 

стислому оповіданні таке слівце перегортає всю попередню «нормальну» ситуацію і робить її іносказанням. 

Так, у вже названому вище стислому оповіданні Х. Бінгеля «Отак, Пінеллі»
93

 сама назва насторожує 

можливістю полісемантичного тлумачення, бо французьке «allez» помітно й відчутно нагадує своєю 

формою німецьке «alles», хоча семантика в них зовсім різна, майже протилежна: експресивне спонукання до 

дії (в цирковій виставі) в першому випадку та нейтральне узагальнення у другому. Отже, з урахуванням 

опису зовнішності та дій Пінеллі (косметична маска на обличчі, ризикований номер з велосипедом тощо) ця 

французька лексема створює семантику цирку, комедії масок, Арлекіна й П’єро. 

Але все оповідання не «працює» на таку атмосферу, бо в ній немає нічого італійського (крім прізвища 

персонажа), а є проста, немудра, безпосередня історія бідного долею велосипедиста. Навіть не історія, з 

першого погляду, а лише один з її епізодів, бо читач може уявити собі, що поїздки вулицями на велосипеді є 

хобі Пінеллі. І тільки дві вказівки на те, що йому подобаються «виступи» перед дітьми
94

 і що господарка 

квартири, яку орендує Пінеллі, не поділяє його захоплення,
95

 наводять перш за все на роздуми, що 

велосипедні поїздки – це не хобі, а сенс його життя. 

Події, що підштовхують читача до такого узагальнення звичайної історії, нарощуються в цій новелці 

лавиною після другої вказівки: через два тижні хвороби Пінеллі встає, хоч ще не вилікувався, а господарка 

лає його; однак він не просто захоплюється катанням, він готується до поїздки як до виходу на арену 

життя,
96

 навіть накладає на обличчя маску, хоч раніше автор оповідання не робив і малого натяку на 

ретельність підготовки до поїздки, а тепер пише, що Пінеллі робить і сьогодні все, як завжди. Тому вцілому 

персонаж виступає як справжня діюча особа італійської комедії масок, але виступає у подвійній ролі, як і 

сам цей комедійний жанр: то як розважальна, нікчемна істота, яким і був вказаний жанр до великого 

італійського драматурга-просвітителя Карло Гоцці (1720-1806), то як пізнавальноповчальна, філософічна постать, 

якою цей жанр став у К. Гоцці і після нього у багатьох його прихильників. 

Тепер автор постійно й активно звертає увагу читача на ті риси характеру персонажа, які перетворюють 

Пінеллі з простої пересічної людини-істоти на гідну людську постать, хай ще поки не на особистість, але на 

homo sapiens, який вже усвідомлює відповідальність за свої вчинки та за довкілля.
97 

Але навіть і зараз, після третього нашарування полісемії, можна ще сприйняти все як психологізацію, а 

не символізацію дії. Не випадково ж з’являється тут уперше і монолог персонажа у формі, щоправда, 

непрямої мови
98

 і виникають безпосередні вказівки на психологізм ситуації.
99

 Та ось виписується кінцеве 

речення («Він завжди робить лише одне і теж – стійку на руках»
100

) – і вся побутова історія Пінеллі 

висвітлюється полісемантичним світлом, бо в цьому реченні все багатозначно до символу: і 

словосполучення (в оригіналі – одна складна лексема) «стійка на руках» як еквівалент незвичайності 

існування (тобто велосипедні поїздки як сенс життя), і словосполучення «одне і теж» (в оригіналі – 

неозначений артикль у функції кількісного числівника) як репрезентант єдиного заняття людини у цьому 

світі, і модальна частка «лише» як підсилення цієї трагічної обмеженості життя, і прислівник часу «завжди» 

з тією ж функцією, що і частка, і дієслово-присудок у конотативному значенні «жити», і навіть займенник-

підмет «він» як означення будь-якої людини. 

Лише тепер французьке циркове «allez» (у значенні «починай») стає узагальненим німецьким «alles» (з 

семантикою «що ж далі?» або «от і все!»), а вся «звичайна», побутова історія перевертається на 

загальнолюдське іносказання. 

Накреслена вище систематизація стислого оповідання за рахунок не обсягу (і навіть не прямого змісту!), а 

полісемантизації лінгвістичних засобів об’єктивно відрізняється від традиційних формальних класифікацій, 

бо виділяє цей тип художнього тексту з інших белетристичних як оригінальне, неповторне і функціонально 
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відмежене від них естетичне явище і не розчинює його в типологічних витворах, як це роблять автори 

літературознавчих концепцій. 

Так, Роберт Хіппе в своїй антології «Байка» (1981) дає в розділі про методичні вказівки до роботи над 

зібраними ним текстами розподіл епічних жанрів лише за зовнішним, формальним, обсяговим чинником: 

великі епічні твори, куди він відносить епос (фольклорний та куртуазний) і роман (з виділенням таких його 

підвидів, як біографічний, родинний, соціальний, роман інтриги) та малі епічні твори, до яких, на його 

думку, належать оповідання, новела, казка, сказання, легенда, байка, історія, коротке оповідання, анекдот.
101 

Р. Хіппе, хоч і не використовує терміна «стисле оповідання» (а лише його «джерело» – «коротке 

оповідання»), розмежовує, за логікою своєї думки, байку та коротке оповідання як різні типи тексту. Але в 

бібліографії і – головне! – в самій антології він до байки (так зветься його збірка!) відносить і власне байку 

(Езоп, Федр та ін.), і історію (Лівій), і притчу (Лютер), і коротке оповідання (Турбер), і навіть стисле 

оповідання (Брехт), і багато чогось ще. Отже, він розпоширює байку до універсального малого типу 

художнього тексту. І це є його методологічною помилкою, типовою для багатьох дослідників малих епічних 

жанрів взагалі та стислого оповідання зокрема.
102 

Помилковим (як наслідок суперечливої методології) виступає і його визначення байки: «оповідання, в 

якому провідну роль відіграють тварини, рослини та речі і в якому обов’язково роз’яснюється яке-небудь 

певне повчання».
103

 Таке визначення підходить до багатьох малих жанрів, тоді як запропоноване в цьому 

дослідженні (полісемантизація мовлення, яка веде до символізації змісту та ущільнення форми) може 

стосуватися лише стислого оповідання. 

Інша справа, що Р. Хіппе міг зробити, але так і не зробив, гіпотетичний висновок про те, що зміст 

німецького терміну «Fabel», який застосовують до байки, був з самого початку його запозиченням з 

латинської мови значно ширшим, ніж зміст жанру «байка», бо означав у латині, як потім і в німецькій мові, 

«сюжет» і, отже, міг використовуватися для визначення двох типів байок: з повчанням (і тоді це вело до 

класичного типу байки) і без нього (і це могло породжувати стисле оповідання). 

Але такий висновок є занадто гіпотетичним, бо робить стисле оповідання, майже як і байку, вічним 

типом художнього тексту, тоді як у дійсності воно є «позашлюбною» дитиною роману-епопеї ХХ ст. 

Значно об’єктивнішим буде інший висновок: стисле оповідання, народившись з потреби втілити значну 

соціальну проблематику в мінімальну словесну форму і тим самим художньо «заперечити» (тобто 

перемогти) обсяжний жанр роману-епопеї, роману-циклу, роману-системи, з одного боку, та порожню 

тривіальну (масову) прозу, з другого, цілком логічно еволюціонувало до «мінімуму» своїх формальних та 

змістовних можливостей (згадаємо про «два рядки», які Х.-К. Найхаусс приписував нормі стислого 

оповідання) і не менш логічно почало розвивати себе до нової жанрової форми – циклічного стислого 

оповідання (тобто до низки стислих оповідань, поєднаних логікою задуму). 

Першою ластівкою тут можна назвати «Оповідання про пана Койнера» німця Бертольта Брехта (1930-

ті роки), проміжною стадією – роман швейцарця Петера Бікселя «Пори року» (1967), побудований, за 

ствердженням Вернера Бухера та Жоржа Амманна, «як зібрання багатьох шматочків малої прози, 

розподілених, часто-густо навіть дуже вдало, на обсяги в дві сторінки, в півсторінки»,
104

 а класикою 

нового «малого-великого» типу художнього тексту – цикл стислих оповідань австрійця Хайміто фон 

Додерера (написаний у 1960-ті роки, а надрукований у 1970-ті), майстра цього жанру,
105

 іронічно 

протиставленого ним, як справедливо вважає Венделін Шмідт-Денглер,
106

 традиційному роману як 

соціальному епосу. 

Цикл стислих оповідань (або, як робочий термін для цього нового піджанру, «циклічне стисле 

оповідання») виникає, на перший погляд, якось хаотично, а три його різновиди (сума оповідань, роман 

оповідань, цикл оповідань) з’являються майже одночасово, хоч за логікою жанрової форми повинні були 

йти лише у названій черзі, але як наслідок літературної еволюції циклічне стисле оповідання було цілком 

закономірним явищем: його народження передбачав ще в 1957 році майстер малих форм оповідань Херберт 

Айзенрайх, коли стверджував, що малі епічні тексти при всій своїй стислості й фрагментарності «є 

частиною великого епічного задуму»;
107

 його народження теоретично спробували осмислити автори 

колективної праці 1973 року про нові тенденції в сучасній німецькомовній літературі, коли заявляли, що 

стисле оповідання як будівельний матеріал перетворилося на різновид попереднього етапу на шляху 

оновлення романної форми, ставшої дискусійною, і що літературний процес у 1970-ті роки характеризується 

«нахилом до об’єднання й оцінки колишніх спроб створити більш значні, більш комплексні форми».
108 

Означати появу нового типу художнього тексту (циклічного стислого оповідання) могло лише одне: 

панування другого та третього семантичних прошарків слова в тексті (контекстне та авторське-підтекстне), 

проти якого виступали навіть деякі його колишні прихильники,
109

 закінчується. Художнє мовлення знову, як 

і в далеку античну післяалександрійську добу з її «темною поезіею», і в недалеку європейську після барочну 

з її «темним стилем», і в близьку загальносвітову після символічну з її темною грою семантикою, складами 

та літерами, вимагає віддати поетичну владу першому прошарку (денотативному-конотативному, тобто 

загальноконвенціональному), щоб зміг відбутися (точніше: повернутися!) конче потрібний європейській 

цивілізації арістотелівський акт мімезісу, зміг вершитися загальнолюдський процес лінгвістично-когнітивної 

комунікації, змогла встановитися (через закриття «озонової дірки» словоблуддя постмодерністів) нормальна 

атмосфера соціального існування.
110 
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ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ 

 
1. А багато дослідників часто-густо змішують ці дві ситуації (час виникнення та добу розквіту), через що помиляються і в джерелах 

цього жанру, вбачаючи їх лише в історії англомовних літератур, а не кожної національної. Так, оцінюючи стислі оповідання німця 
Йозефа Редінга, газета «Deutsche Allgemeine Sonntagszeitung» стверджувала: «Цей літературний жанр має мало традицій в 

Німеччині і, власне кажучи, народився, скоріше за все, в англосаксонських країнах» («Diese Literaturgattung hat hierzulande wenig 

Tradition, ist eigentlich eher in den angelsächsischen Ländern beheimatet» // Josef Reding. Nennt mich nicht Nigger. – Würzburg: 
Arena,1991. – S. 2). 

2. Так, у 1996 році Перліна Ю.Г. захистила кандидатську дисертацію про стилістику німецької епіграми (Перліна Ю.Г. 

Композиційно-стилістична структура епіграми як типу тексту. – Одеса: ОДУ, 1996. – 16 с.), а в 1999 році вийшла з друку 
монографія майбутньої докторської дисертації Піхтовнікової Л.С. про німецьку байку (Піхтовнікова Л.С. Синергія стилю байки. – 

Харків: Бізнес-Інформ, 1999. – 220 с.). 

3. Hans-Christoph Graf von Nayhauss. Vorwort // Kürzestgeschichten / hrsg. von H. – Ch. Nayhauss. – Stuttgart: Reclam, 1993. – S. 8: «Die 
Kürzestgeschichte kann also einerseits als Ausdruck einer noch über die Kurzgeschichte hinausgehenden, radikalen Atomisierung des 

Weltverständnisses gelten, ist andererseits zugleich als – vielleicht nostalgischer – Versuch anzusehen, über die Erprobung von sprachlichen 

Miniaturen zu neuen, komplexen Formen, zu einem größeren, wieder sinnhaften Ganzen, wie es der Roman gewesen ist, vorzudringen». 
4. Там само, с. 66, розділ «Zur Problematik der Gattungspoetik von Kürzestgeschichten»: «Gattungsetikette sind Wegweiser, die auf 

Schwerpunkte, auf hervorstehende Merkmale eines Textes hinweisen und Lesererwartungen aufbauen und strukturieren». 

5. Lyrik, Kurzgeschichten: Texte und Interpretationen. – Padeborn: Schöning, 1984. – 120 S.; Einmischungen: Anregungen zu einem 

produktiven Umgang mit Lyrik und kurzer Prosa / bearbeitet von Bolke Bullerdick. – Stuttgart: Klett, o.J.; Wie interpretiere ich Gedichte 

und Kurzgeschichten? Methoden und Beispiele / hrsg. von Edgar Neis. – Hollfeld: Bange, 1995. – 188 S. 

6. Див. пос. 2. 
7. Там само, с. 3-4. 

8. Історичний комізм визначення В. Вайраухом у 1949 році короткого й стислого оповідання як «літератури експерименту» полягає в 

тому, що через два десятиріччя другий дослідник (Бодо Хайманн) знову назве їх поширення в 70-ті роки «літературою 
експерименту». Цей комізм може означати лише одне: теорії короткого (і тим більше стислого) оповідання не було ані за часів В. 

Вайрауха, ані за часів Бодо Хайманна (Bodo Heimann. Experimentelle Prosa // Die deutsche Literatur der Gegenwart / hrsg. von 

Manfred Durzak. – Stuttgart: Reclam, 197l. – S. 230-256). 
9. Wolfgang Weyrauch. Tausend Gramm: Sammlung neuer deutscher Geschichten. – Hamburg: Rowohlt, 1949. – S. 209: «Es sollte, stets und 

überall, zwei Literaturen geben: eine Literatur für jedermann, die, wenn sie weniger gut als am besten ist, schlecht ist, und eine Literatur des 

Versuchs, der Kühnheit und des Ausgesetztseins, welche die kommende Literatur für jedermann vorbereitet». 
10. Там само, с. 210: «Kahlschlag in unseren Dickicht». 

11. Іносказання інколи перетворюється у деяких творців нового типу художнього тексту на самоціль, тобто на нісенітницю, на 

формальний літературний експеримент, на ті самі бодлерівські «квіти зла», які символізують «красу» неестетичного, описування 
того, що не може бути відображено художньо. Класичний приклад цього – стисле оповідання Вольфдітріха Шнурре «Принцеса» 

(1968), в якому змальована неестетична ситуація (смердюча гієна як красуня саме у своїй смердючості та непривабливості), а 

фантазія читача повинна дешифрувати цю сюжетну форму, котрій бракує логічного і соціального сенсу. 

12. Див. посилання 3, с. 6, 9. 

13. Еlіsаbеth Langgässer. Das Kreuz der Kurzgeschichte // Süddeutsche Zeitung. – München, 9.12.1949. – S. 9: «Daß der Umriß seiner 

Erzählung Schablone, daß die Füllung der schablonisierten Figuren nichts weiter als Klischee ist, kommt mit grausamer Deutlichkeit erst 
zutage, wenn diese klischierten Schablonen nebeneinanderstehen». 

14. Там сам: «das erste Symptom dieser Art Kurzgeschichten ist ihre Vertauschbarkeit. Das zweite, nicht weniger deutlich und fast noch 

schrecklicher als das erste, ist ihre Sprachlosigkeit». 
15. Там само: «Der kopflose Mann, die kopflose Frau und das nichtzugehörige Kind sind nämlich ein Symbol ihrer Zeit, will der Schriftsteller 

damit sagen; sie sind nur eine Funktion der Gesellschaft, die Gesellschaft ist eine Funktion der Zeit und so im Kreis». 

16. Ці два приклади, хоч вони і типові для дослідженої проблеми, вибрані зовсім не випадково: вони занадто яскраво свідчать про те, 
що перші стислі оповідання дійсно не планувались їх авторами як такі. І якщо М. Фріш не став розгортати свою «нотатку на 

згадку» з 1945 року і надрукував її лише в 1976 році вже як новий жанр стислого оповідання (хоч – і це теж значуще! – в розділі 

«Щоденник»), то Ф. Кафка взагалі не хотів друкувати свою «нотатку – сировину» з 1922 року, яка була і залишилась у спадщині 
Кафки без назви, і лише Макс Брод надрукував її через 12 років після смерті автора під своїм власним заголовком як коротку 

новелу. – Max Frisch. Gesammelte Werke 1944-1949. – Bd. 2.2. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1976; Franz Kafka. Beschreibung eines 
Kampfes. – Berlin: Schocken, 1936. 

17. Wolf Wondratschek. Hausaufgaben. Навіть назва цього коротенького твору (14 рядків прозового тексту) симптоматична для жанру 

стислого оповідання: чи то мова буде йти про завдання, які виконуються людьми вдома як проблеми повсякденного побуту, чи то 
– про розумові завдання для читача, щоб він зміг впоратися із задумом автора. Ще цікавішою є жанрова форма твору, бо його 

обсяг складають три коротенькі історії, дві з яких є сюжетними, але не розгорнутими, а третя виступає як добір побутових 

афоризмів, кожний з яких є лише заявкою на майбутній сюжет. Але в усіх трьох історіях вже народилось іносказання. 
18. Див пос. 3, с. 5: «Man denke nur (...) an die Hervorhebung von Einzelheiten und Splittertechnik in den Texten des Expressionismus». 

19. Ця негативна оцінка «цидулкових шедеврів» відноситься не лише до графоманів або письменників, неспроможних звести окремі 

камінця думок до цілісної мозаїки-системи (наприклад, В.В. Розанов, «Обпалі листя»), але й значних талантів, які теж не змогли 
розрізнені свої споглядання поєднати до цілокупності жанрової форми й жанрового змісту (наприклад, І. Бунін, «Окаянні дні»). 

20. Див. пос. 16. 

21. Два коротеньких твори Ф. Кафки з двадцятих років («Про притчі» – «Von den Gleichnissen» та «Облиш це» – «Gibs auf!»), 
надрукованих – відповідно – в 1931 та 1936 роках, можна вважати витоками двох напрямів розвитку стислого оповідання: 

«реалістичного» (життєподібного) та «міфологічного» (символічного). У першому випадку («Облиш це!») змальовується вельми 

конкретна, майже буденна ситуація, котра сприймається спочатку як нарис із життя, як зерно майбутнього великого твору і лише 
потім розуміється як паросток іносказання. У другому випадку («Про притчі») все із самого початку зображується як 

нереальність, як натяк на міф. Але в обох випадках присутня неймовірна полісемія від простої розмитості моносемантики в слові 

до його складної багатозначності. Тільки у першому випадку до цього висновку доходиш лише у фіналі, а в другому – вже після 
першого речення. Той же полісемантичний підхід до художнього мовлення можна знайти і в ранньому оповіданні Кафки 

«Розглядання» («Betrachtung», 1912), але тут ще забагато плинного, неусталеного. 

22. Аналогічна ситуація відбувалася і в області драми, де теж з’являлися свої «монстри», які не можна було не тільки зіграти на сцені 

протягом традиційних          2-3-х годин, але й поставити взагалі, бо вони були принципово несценічними, були епічними, тобто 

розповідальними: «Трагедія людини» угорця Імре Мадача (1861), «Розкутий Прометей» австрійця Зігфріда Ліпінера (1876), 

«Останні дні людства» австрійця Карла Крауса (1918), «Назад, до Мафусаіла» англійця Бернарда Шоу (1920) та ін. 
23. Не можна погодитись (бо практика літературного процесу свідчить про інше) з твердженням, що специфікою проблематики 

стислого оповідання є камерність, витончений психологізм, вагомість швидкоплинності (див. посилання 3, с. 7: «in der 

momentanen Beobachtung, der flüchtigen Stimmung und Darstellung dieser «kostbaren Nichtigkeiten» scheint (...) gegenwärtig der 
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«Extrakt des Lebens» zu liegen»). Не можна погодитись, по-перше, тому, що така специфіка була притамана прозі давно минулого 

імпресіонізму, якій бракувало саме полісемантизації мовлення (а історія літературного процесу, як звісно, не признає повторень, 

вона їх відкидає як плагіат), а по-друге, тому, що стисле оповідання акцентувало вагомість не швидкоплинності, а 
загальнолюдської вічності. 

24. Цитується за: Ludwig Rohner. Theorie der Kurzgeschichte. – Frankfurt am Main: Fischer, 1973. – S. 15 («Ich möchte die Kurzgeschichte 

gern wieder zum «Mittelpunkt» machen. Aber wenn ich es versuche, gerate ich immer wieder ins eigene Strickmuster»). 
25. Так, у німецькомовному регіоні лише в 1970-90-ті роки вийшло з друку багато антологій короткого та стислого оповідання різних 

країн світу: Австралії (1993), Англії (1978), Аргентини, Естонії (1996), Ірландії (1994), Іспанії (1994), Канади (1980), США (1972) 

та ін. 
26. Hans-Adolf Ebing. Die deutsche Kurzgeschichte: Wurzeln und Wesen einer neuen literarischen Kunstform. – Bochum, 1936. 

27. Elisabeth Langgässer. Der Torso: Kurzgeschichten. – Düssseldorf: Сlaаssen, 1947. 

28. Про вагомість німецької теорії нового жанру для світового літературного процесу свідчить той факт, що стаття німця Ханса 
Бендера про сутність німецького короткого оповідання (Hans Bender. Ortsbestimmung der Kurzgeschichte // Akzente, Jg.9, Hf. 3, 

1962. – S. 205-225) була через 10 років після її надрукування знову використана як загальна теорія нового типу художнього тексту 

в світовій белетристиці (в антології американського короткого оповідання) (Die amerikanische Short Story / hrsg. von Hans Bungert. 
– Darmstadt: Wissenschftliche Buchgesellschaft, 1972). 

29. Robert Hippe. Der Gebrauchstext. – Hol1feld: Bange, 1981. – S. 6  «Von der Sprecherabsicht (z.B. zu informieren, zu drohen, zu werben) 

hängt die Sprecherstrategie ab, d.h. die Wahl bestimmter sprachlicher Mittel, die die besondere Sprachgestalt einer Textsorte prägen». 
30. Uta Wernicke. Sachіnformation, Sprachanalyse, Textdiskussion. – Hamburg 1979. – S. 4. 

31. Див. пос. 3, с. 5: «so ist die Kürzestgeschichte bisher durch alle Definitionsraster der Literaturwissenschaft hindurchgefallen». 

32. Там само: «im Umfang zwischen zwei Zeilen und höchstens drei Seiten, denn darüber hinaus redet man von der Kurzgeschichte». 
33. Paul Fechter. Kleines Wörterbuch für literarische Gespräche. – Gütersloh, 1949: «Kürzer als ein Haaarschnitt lang». 

34. Walter Höllerer. Die kurze Form der Prosa // Akzente, Jg. 9, Hf. 3, 1962. – S. 237: «Kleinvieh der Prosa». 

35. Wendelin Schmidt-Dengler. Nachwort // Heimito von Doderer. Die Erzählungen / hrsg. von W. Schmidt-Dengler. – München, 1972. – S. 
493: «Zwergprosa», «Bagatelle». 

36. Schlagwort-Bibliographie. – Hamburg: Georg Lingenbrink, 1977. – Bde. 1-6. – 9984 S.  

37. Schlagwort-Katalog.-Stuttgart: Koehler, 1996. – Bde. 1-4. – 9696 S. + Ergänzungsbände: 1997, 1. – 1060 S.; 1997, 2. – 1067 S.; 1998, 3. – 
1160 S. 

38. Так, у 1955 році з’явилась одна з перших праць про стисле оповідання, де використано і сам цей термін: Gisella Elsner. 

Kürzestgeschichten um Triboll // Akzente, Jg. 2, Hf.6, l955. – S. 513-519. 
39. Див пос. 26. 

40. Helga-Maleen Damrau. Studien zum Gattungsbegriff der deutschen Kurzgeschichte im l9.und 20. Jahrhundert. – Bonn, 1967. 

41. У 1947 році вона надрукувала збірку своїх коротких оповідань (див. пос. 27), а через два роки видала теоретичну статтю щодо 
цього жанру під експресивною назвою «Хрест короткого оповідання» (див. пос. 13). 

42. В цій монографії-дисертації він дав майже першу дійсно наукову спробу глибокого аналізу короткого оповідання, але поєднав під 

однією назвою два різні типи текстів: художнє коротке оповідання і публіцистичне мале сюжетне повідомлення. Він також не 
помітив і тому не визначив їх протилежні мовні функції: естетично-світомоделюючу у першого та морально-політичного впливу у 

другого (Karlheinz Zierott. Die Kurzgeschichte in Literatur und Presse. – München, 1952). 

43. Див., наприклад: Hundert mal zwei Minuten: Kürzestgeschichten der europäischen Literatur. – Emsdetten: Langewiesche, 1976; Plötzliche 
Geschichten: Amerikanische Short-Shortstories. – Frankfurt am Main: Fischer, 1978; Kürzestgeschichten / hrsg. von Hans-Christoph Graf 

von Nayhauss. – Stuttgart: Reclam, 1982; Fünfundzwanzig gewöhnliche und ungewöhnliche, auf jeden Fall aber kurze und 

Kürzestgeschichten. – Stuttgart: Klett, 1995. 
44. Gisela Elsner. Kürzestgeschichten um Tribol // Akzente, Jg. 2, Hf. 6. – 1955. – S. 518-519. 

45. Siegfried Lenz. Jäger des Spotts: Kurzgeschichten; Das Feuerschiff: Kurzgeschichten. 

46. Надрукував 9 збірок з підзаголовком «короткі оповідання»: Josef Reding: Nennt mich nicht Nigger (l957), Wer betet für Judas? (l958), 
Allein in Ваbуllon (l960), Papierschiffe gegen den Strom (l963), Ein Scharfmacher kommt (1967), Schonzeit für Pappkameraden (l977), 

Nennt mich nicht Nigger: Kurzgeschichten aus zwei Jahrzehnten (1978), Und die Taube jagt den Greif (1985), Neue Not braucht neue 

Namen (1986). Як теоретик він виступає в передмовах до своїх оповідань. Значними його зауваженнями виступають твердження 
про тематичну необмеженість та різнорідність жанру (J. Reding. Nennt mich nicht Nigger: Kurzgeschichten aus zwei Jahrzehnten. – 2. 

Aufl. – Würzburg: Arena, 1991. – S. 7), про його вічну актуальність (там само, с. 8), що можна зрозуміти як натяк на ту саму 

символічність та полісемію, які пропагуються мною в даній праці. Щоправда, Редінг вбачає ще одну рису у короткому та 
стислому оповіданні (він їх не розмежовує), яка, на мій погляд, є не обов’язковою, а факультативною: дидактичну спрямованість, 

що примушує читача замислюватись (там само, с. 8). 
47. Josef Reding. Mein Bekenntnis zur Kurzgeschichte // J. Reding. Nennt mich nicht Nigger. – Würzburg: Arena, 1991. – S. 6: «Mich 

begeisterte die Ökonomie der Kurzgeschichte, die Einfachheit, die Klarheit der Sprache. Mich faszinierte der Anspruch, dem Leser nur zwei 

Daten zu überlassen in der Zuversicht, daß er genug Kreativität besitzt, um selbst zum Datum drei bis neun zu kommen». І трохи далі він 
надає чудові рядки про вплив оточення на його стислі оповідання (сам він їх називає короткими), рядки, які не можна не оцінити 

як вислів про символізацію, полісемантизацію мовлення в цьому жанрі взагалі: «Heute bin ich sicher, daß mein spontaner Angriff der 

Kurzgeschichte auch mit der Ausdrucksweise der Menschen zu tun hat, unter denen ich aufgewachsen bin: den Menschen des Ruhrgebiets. 
In dieser Landschaft herrscht im sprachlichen Umgang das Knappe vor, eine anziehende Sprödigkeit des Ausdrucks. Der Gesprächspartner, 

der Kumpel, bekommt nur weniges mitgeteilt und muß sich auf manche karge Anspielung seinen «eigenen Reim» machen, muß also 

mitdenken, mitdichten». До речі, цей принцип полісемії (ним, щоправда, експліцитно не вимовлений) використовується 
письменником і в назвах творів. Так, про назву своєї збірки «Не звіть мене ніггером» він пише: «Vor dem Hintergrund dieser 

Solidarität mit den Farbigen ist der Titel (...) konkrett gemeint. Aber es wäre ein Mißverständnis, wollte man ihn nur auf die Situation der 

rassistischen Minderheiten in den USA beziehen. Der Titel steht auch für andere Mitmenschen, die um ihrer Rasse, ihres politischen 
Bekenntnisses, ihrer Herkunft, ihrer Religion willen verfolgt werden» (там само, с. 7). 

48. Arno Schmidt. Sommermeteor: 25 Kurzgeschichten. – Frankfurt am Main: Fischer, 1966. 

49. Jan Knipers. Zeitlose Zeit: Die Geschichte der deutschen Kurzgeschichtsforschung. – Gröningen, 1970. 
50. Paul-Otto Gutmann. Erzählweisen in der deutschen Kurzgeschichten // Germanische Studien. – Bd. 2. – Braunschweig, 1970. – S. 73-160. 

51. Reiner Friedrichs. Unterrichtsmodelle moderner Kurzgeschichten in der Sekundarstufe I. – München, 1973. 

52. Ludwig Rohner. Theorie der Kurzgeschichte. – Frankfurt am Main: Fischer, 1973. 
53. Theorie der Kurzgeschichte / hrsg. von Hans-Christoph Graf von Nayhauss. – Stuttgart: Reclam, 1977. – 96 S. (2. Aufl. 1992). 

54. Typologie der Short Story / hrsg. von Klaus Lubbers. – Darmstadt: Wissenschaffliche Buchgesellschaft, 1977. 

55. Так, Пayль Хюнерфельд видав у 1955 році збірку новел, в котрій знаходилось оповідання Херберта Малехи «Випробування», яке 
потім, у 1973 році, перейшло до збірки «Німецькі короткі оповідання». Аналогічна ситуація і з коротким оповіданням Рудольфа 

Отто Вімера «Батько», надрукованим спочатку Доротеєю Зьолле в загальній антології новел (1967), а після (1973) взятим 

Вінфрідом Ульріхом до його збірника «Німецькі короткі оповідання». Теж саме стосується і оповідання Мартіна Роди Бехера 
«Смерть на стадіоні», оповідання Вернера Клозе «У червоному гаї» і багатьох інших. Дивись джерела: Herbert Malecha. Die Probe 
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// Die Probe / hrsg. von Paul Hühnnerfeld. – Hamburg: Schröder, 1955. – S. 21-27; Deutsche Kurzgeschichten / hrsg. von Winfried Ulrich. 

– Stuttgart: Reclam, 1973. – S. 46-53.  

– Rudolf Otto Wiemer. Der Vater // Almanach für Literatur und Theologie. Bd.1 / hrsg. von Dorothee Sölle u.a. – Wuppertal: Hammer, 
1967. – S. 35-39; Deutsche Kurzgeschichten / hrsg. von Winfried Ulrich. – Stuttgart: Reclam, 1973. – S. 70-75. 

– Martin Roda Becher. Tod im Stadion // Außerdem: Deutsche Literatur minus Gruppe 47 = wieviel? / hrsg. von Hans Dollinger. – 

München: Scherz, 1967. – S. 447-449; Deutsche Kurzgeschichten / hrsg. von Winfried Ulrich. – Stuttgart: Reclam, 1973. –             S. 5-7.  
– Werner Klose. Am roten Forst // Erzählungen der Gegenwart. – Bd. 6 / hrsg. von Fritz Bachmann u.a. – Frankfurt am Main: 

Hirschgraben, 1972. – S. 42-49; Deutsche Kurzgeschichten / hrsg. von Winfried Ulrich. – Stuttgart: Reclam, 1973. – S. 38-46. 

56. Günter Kunert. Tagträume in Berlin und anderorts: kleine Prosa, Erzählumgen, Aufsätze. – München: Hanser, 1972. 
57. Цю серію друкувало видавництво «Reclam»: 11 книжок з текстами та науковими передмовами і методичними післямовами. 

Наприклад: Deutsche Kurzgeschichte: 7-8. Schuljahr / hrsg. von Winfried Ulrich. – Stuttgart: Reclam, 1973. – 80 S. 

58. Цю серію випускало видавництво «Bange»: біля 15 книжок з текстами та науково-методичними вказівками до них. Наприклад: 
Interpretationen zeitgenossischer deutscher Kurzgeschichten / hrsg. von Karl Brinkmann. – Hollfeld: Bange, 1971. – 80 S. 

59. Див., наприклад: Wozu Literatur in der Schule? Beiträge zum literarischen Unterricht / hrsg. von Alfred Clemens Baumgärtner und Malte 

Dahredorf. – Braunschweig 1970; Bernhard Schulz. Die moderne Kurzgeschichte // Taschenbuch des Deutschunterrichts / hrsg. von E. 
Wolfrun. – Esslingen 1972. – S. 296-311; Reiner Friedrichs. Unterrichtsmodelle moderner Kurzgeschichten in der Sekundarstufe I. – 

München, 1973. 

60. Див. пос. 26. 
61. Див. пос. 13. 

62. Див. пос. 42. 

63. Klaus Doderer. Die Kurzgeschichte in Deutschland. – Darmstadt, 1953. 
64. Див. пос. 28 

65. Див. пос. 34. 

66. Ruht Kilchenmann. Die Kurzgeschichte: Formen und Entwicklung. – Stuttgart, 1967. 
67. Hans-Christoph Graf von Nayhauss. Literaturhinweise zur Gattungstheorie // Kürzestgeschichten / hrsg. von H.-Ch.Nayhauss. – Stuttgart: 

Reclam, 1982. – S. 79. Ніщо не змінилося i через 11 років, коли вийшло друге видання цієї збірки (І993). 

68. Plötzliche Geschichten: Amerikanische Short-Shortstories. – Frankfurt am Main: Fischer, 1978. 
69. Щоправда, в іншому місці своєї значної праці про стисле оповідання (див. пос. 67, с. 66-68) Найхаусс назива декілька зовнішньо 

мовних ознак (побутове мовлення, використання гри слів, порівняння, прихованого наказового способу тощо), але якому 

художньому тексту вони не притаманні?! 
70. Див. пос. 67 («Передмова»), с. 8-9. Цифри в дужках виставлені мною. «Der Leser der vorliegenden Anthologie steht vor einem 

Kaleidoskop mehr oder weniger skizzierter Zuständlichkeiten (l), sketchartiger Impressionen (2) ohne feste örtliche (3) oder zeitliche (4) 

Bestimmung und auch häufig ohne eine abschließende Pointe (5), wie etwa bei der Anekdote. Nur die Verknappung (6) springt ins Auge. 
Sie führt zur Dramatisierung im Dialog (7) oder fast lyrischen Andeutung (8), die Abwendung vom offenen Schluß der Kurzgeschichte zur 

Anrundung, die selten überrascht und nicht über sich hinausweist (9), und die Großaufnahme des unscheinbaren Details (10) läßt durch die 

Verzarrung der Proportionen (11) das Reale magisch leuchten (l2) und öffnet dem Grotesken Raum (13). 
71. Там само, с. 6: «Um der Verunsicherung der Ausdrucksformen zu begegnen, begann man wieder am überschaubaren Detail. Man prüfte 

die Sicherheit des Wortes, weniger Sätze, kleiner Texte». 

72. Herbert Eisenreich. Eine Geschichte erzählt sich selbst: Vorläufige Erfahrungen eines Autors // H. Eisenreich. Böse schöne Welt: 
Erzählungen. – Stuttgart: Scherz, 1957. – S. 166: «Ich darf sagen, daß ich bisher einen nicht geringen Teil meines Fleißes an die kleine 

epische Form gewendet habe, oder eigentlich an das, was ich eine Geschichte nenne. Trotzdem, ich bin nicht imstande, das, was ich eine 

Geschichte nenne, zu differenzieren, und ich will es auch gar nicht versuchen». 
73. Там само, с. 170-171: «Der Romancier überblickt seinen Gegenstand, als säße er, mit Fernrohren bewaffnet, in einem Aeroplan; der 

Lyriker aber vermag sich aus der Identifikation mit seinem Gegenstand gerade soweit loszureißen, (...) indem wir (Autoren der kleinen 

epischen Formen – A. N.) einen vertrauten Gegenstand (...) auf weniger denn Handesbreite dem Auge nähern».  
74. Там само, с. l71: «Der Gegenstand ist ihm (dem Autor – A.N.) ein läßlicher, durch das Erzählen soweit als möglich zu tilgender Vorwand, 

den er überhaupt nur mehr benutzt, um sprechen zu können». 

75. Див. пос. 15. 
76. Див. пос.72, с. 172: «Roman und Erzählung, auch die dem Drama sich nähernden Formen Novelle und Anekdote – sie alle erzählen etwas, 

etwas Bestimmtes, etwas gegenständlich Bestimmbares. Die Geschichte aber setzt sich selber an die Stelle dieses Etwas, sie macht die 

Methode zum Thema, sie erzählt sich selbst». 
77. Winfried Ulrich. Sequenz-Vorschläge // Deutsche Kurzgeschichten: 7-8. Schuljahr / hrsg. von W. Ulrich. – Stuttgart: Reclam, 1973. – S. 

75: «... Stimmungen, wie sie in der Sprache mehr angedeutet als ausgesprochen werden». 
78. Див. пос. 32 . 

79. Dietrich Krusche. Aufschluß: kurze deutsche Prosa im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. – Bonn: IN, 1987. – 248 S. До своєї антології 

він дійсно включив твори обсягом від одного рядка до чотирьох сторінок, але за жанром це виявилось афоризмом, стислим 
оповіданням, коротким оповіданням, класичною новелою тощо.  

80. Heimito von Doderer. Ehrfurcht vor dem Alter (1966). 

81. Johannes Bobrowski. Brief aus Amerika (l965). 
82. Günter Eich. Peter Posthorn (l970). 

83. Так, у 1966 році Отто Гольдман видав збірку «Оповідь підлітка» (Otto Goldmann. Teenegerbeichte.– Limburg: Lahn, 1966. – 46 S.), 

яку складають тематично поєднані роздуми, історії, молитви щодо життя молоді та її шляхів до Бога. За своєю формою (від 10 до 
100 рядків) вони нагадують стислі оповідання, але не є такими за суттю, бо залишаються нарисами з буденного життя, які лише 

натякують на свою іносказаність, але породжують її не за рахунок полісемії слова, а через натяки на вже відомі історії літератури 

притчі. Так, у нарисі «Чудотвірна історія» розповідається про доньку, яка забажала покинути свою добру родину заради 
блискучого світла далекого Парижу, але, занурившись там у гріх та страждання, повернулась до родини і зажила щасливо. Про 

явну паралель до новозавітньої притчі про блудного сина нагадує і сам автор, але головне тут у тому, що без цієї паралелі історія 

про доньку залишилась би побутовою новелою, яка для свого об’єктивного розуміння потребує деталізації і через це 
розростається до 50 рядків, хоч її сутність – за законами полісемантизації справжнього стислого оповідання – могла би бути 

змальованою і в п’яти рядках. 

84. Так, Х.-К. Найхаусс відніс до стислого оповідання новелу Вальтера Йенса «Звіт про Хаттінгтона» (Walter Jens. Bericht über 
Hattington // Kürzestgeschichten / hrsg. von Hans-Christoph Graf von Nауhauss. – Stuttgart: Reclam, 1982. – S. 36-40), яка не тільки 

нараховує п’ять друкованих сторінок (тобто перебільшує «нормативний» обсяг жанру), але й за функціональними особливостями 

художніх засобів (зокрема мовлення) втілює жанр майже традиційної новели напівміфологічного складу, бо ані лексика, ані її 
сумарний зміст у тексті (тобто його сюжет) не мають нічого притчевого, воно виникає лише за рахунок тих лексем, які натякують 

на позатекстові (історичні, соціальні, національні та інші реалії): «фанатики лінчували групу негрів» (натяк на расизм у США), 

«погромили лікарню єврея» (натяк на антисемітські погроми в ХХ ст.), «хто чинив опір, тому на дверях його хати малювали 
крейдою знак ворога» (натяк на антиєврейську практику гітлерівських нацистів) тощо. Саме через такі засоби позатекстового 

ущільнення змісту «звичайний» сюжет починає походити спочатку на притчу, а потім швидко перетворюється на міф, розтягуючи 
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тим самим обсяг твору до розмірів малої новели, тоді як стисле оповідання ущільнює і зміст і обсяг за рахунок полісемантизації 

лексики. 

85. Johannes Bobrowski. Interieur (1965). 
86. Horst Bingel. Allez, Pinelli (l967). 
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