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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

У XX ст. в арабській літературі, дещо пізніше, ніж в західних літературах, 

розвивається жанр новели, який поступово завойовує всі країни арабського світу 

від Єгипту та країн Леванту1 до країн Перської затоки та Магрибу. Література країн 

Перської затоки стає органічною частиною сучасної арабської літератури, попри 

те, що культурне відродження в них відбувалося значно пізніше, ніж в Єгипті та 

країнах Леванту. Проте за досить короткий час література країн Перської затоки 

зайняла своє місце на арабській літературній арені. Швидкий розвиток новели в 

Кувейті, Бахрейні, Саудівській Аравії, ОАЕ, Омані, Катарі корелюється з 

економічним розвитком цих країн. Каталізатором культурних процесів стало 

отримання ними незалежності та надходження значних прибутків від видобутку 

нафти в ІІ пол. XX ст. Результатом чого стали суспільно-політичні зміни, розвиток 

освіти й преси, індустріалізація, модернізація суспільства Кількість освіченого 

населення швидко зросла завдяки відкриттю середніх та вищих навчальних 

закладів європейського зразка. Отримали доступ до освіти й долучилися до участі 

в суспільному та культурному житті регіону жінки. Їх з’являється дедалі більше 

серед письменників, які пробували свої сили в новелістиці. Ще одним фактором, 

який сприяв розвитку прози є увага урядів до питань розвитку культури й 

літератури. В цих країнах набуло поширення відкриття культурних і літературних 

клубів, які заохочували творчу молодь до письма, запровадження літературних 

премій, проведення літературних конкурсів.  

Актуальність теми дисертаційної роботи зумовлена необхідністю вивчення 

новітньої літератури арабських країн Перської затоки, а особливо новелістики, яка 

практично не вивчена на Заході. Ця тема становить лакуну і в українському 

літературознавстві, передусім через те, що література країн Перської затоки ще 

доволі молода, проте розвивається швидкими темпами: письменники регіону 

здобувають визнання у світі, все частіше отримують престижні арабські та 

міжнародні премії. Дослідження новелістики арабських країн Перської затоки 

також є ключем до розуміння ментальної та культурної своєрідності цього регіону, 

з країнами якого Україна активно розвиває відносини. 

Першим внеском у дослідження літератури арабських країн Перської затоки 

стала дисертація Ахмеда Аббаса Мухаммеда,2 в якій він дослідив проблематику та 

художні особливості новели в деяких країнах Перської затоки. Втім у дисертації 

зовсім не досліджено новелу Оману й нешироке висвітлення отримала новела 

Катару, оскільки в цих країнах формування і розвиток жанру новели відбувалися в 

останній чверті XX ст.  

Значний внесок в дослідження історії літератури арабських країн Перської 

затоки зробила польська дослідниця Барбара Міхалак-Пікулска. Кувейтській 

новелі присвячена дисертація Барбари Міхалак-Пікулскої «The contemporary 

Kuwaiti short story in peace time and war, 1929–1995», 1997 р. У працях «Modern 

                                                           
1 Загальна назва країн, розташованих у східній частині Середземномор’я. У дисертації під цією 

назвою ми маємо  на увазі Сирію, Ліван, Палестину. 
2Мухаммед, А. А. Новеллистика стран Персидского залива в XX веке. Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Моска, 1992. 20 с. 
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Poetry and Prose of Oman»3 та «Modern Poetry and Prose of Bahrain»4 Б. Міхалак-

Пікулска розглядає тенденції розвитку поезії, становлення та розвиток жанрів 

новели та роману в Омані та Бахрейні. У монографії «Modern literature of the United 

Arab Emirates»5 дослідниця висвітлює розвиток поезії, новели та театру в ОАЕ.  

Прозу арабських країн Перської затоки досліджує шведська арабістка Гейл 

Рамсі. У своїх статтях дослідниця розглянула: творчість вибраних письменниць 

країн Перської затоки;6 літературні стилі деяких бахрейнських прозаїків;7 поширені 

персонажі в новелістиці Оману та ОАЕ,8 тему становища трудових емігрантів у 

літературі арабських країн Перської затоки9.  

Корейська дослідниця Ан Чі Хо Діану у статті «Contemporary Short Stories by 

Kuwaiti Women: A Study of Their Social Context and Characteristics»10 дослідила 

становлення жіночого руху в Кувейті та розвиток жіночої новели, визначила 

основні постаті кувейтської жіночої прози, проаналізувала проблематику їхніх 

творів.  

Значну увагу кувейтській жіночій прозі приділив еміратський дослідник 

Ісхак Тіджані у праці «Male domination, female revolt: race, class, and gender in 

Kuwaiti women’s fiction»,11 в якій вивчив становлення прози в Кувейті та розвиток 

жіночої прози, її проблематику. 

Російський дослідник М. Н. Суворов опублікував статті, присвячені 

літературі країн Перської затоки.12 В них автор висвітлив специфіку 

                                                           
3 Michalak-Pikulska B. Modern Poetry and Prose of Oman, 1970–2000. Krakow, 2002. 440 p. 
4 Michalak-Pikulska, B. Modern Poetry and Prose of Bahrain. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, 2006. 302 р. 
5 Michalak-Pikulska B. Modern literature of the United Arab Emirates. Kraków, 2012. 187 р. 
6 Ramsay G. Styles of expression in women’s literature in the Gulf. Orientalia Suecana. Vol. LI–LII. 

Uppsala: Uppsala University, 2003. P. 371–390. 
7 Ramsay G. Symbolism and Surrealism in Literature from Bahrain. Orientalia Suecana. Uppsala: 

Uppsala University, Department of Linguistics and Philology, Section for Asian and African Languages 

and Literature, 2005. Vol. LIV, P. 133–150. 
8 Ramsay G. Global heroes and local characters in short stories from the United Arab Emirates and the 

Sultanate of Oman. Middle Eastern Literatures. Great Britain, 2006. Vol 9, No. 2. Р. 211–216.  
9 Ramsay G. Confining the Guest-Laborers to the Realm of the Subaltern in Modern Literature from the 

Persian Gulf. Orientalia Suecana. Uppsala: Uppsala University, Department of Linguistics and 

Philology, Section for Asian and African Languages and Literature, 2004. Vol. LIII. Р. 133–142. 
10 An-Chi Hoh Dianu. Contemporary Short Stories by Kuwaiti Women: A Study of Their Social Context 

and Characteristics. MELA Notes. 2002-2003. № 75–76. 69–84. 
11 Tijani І. Male Domination, Female Revolt. Race, Class, and Gender in Kuwaity Women’s Fiction. 

Leiden-Boston. 2009. 180 р. 
12Суворов М. Н. Специфика просветительского этапа в развитии современной художественной 

прозы стран Аравии. Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 13. Востоковедение. 

Африканистика. 2012. Вып. 3. С. 63–71 

Суворов М. Н. Религиозная цензура литературной продукции в арабских странах (XX – начало 

XXІ в.). Санкт-Петербургского университета. Сер. 13. Востоковедение и африканистика. 2015. 

Вып. 4. С. 115–123. 

Суворов М. Н. Реализм и модернизм в художественной прозе стран Аравии. Вестник Санкт-

Петербургского университета. Сер. 13. Востоковедение. Африканистика. 2012. Вып. 4. С. 61–

68. 
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просвітницького етапу у розвитку художньої прози та функціонування реалізму і 

модернізму у літературі арабських країн Аравії й дослідив малу прозу ОАЕ від її 

зародження до зрілого періоду розвитку. 

Однак вище названі праці лише фрагментарно розкривають деякі аспекти 

розвитку новели в окремих країнах досліджуваного нами регіону й не дають 

повного уявлення про еволюцію новели в літературі арабських країн Перської 

затоки у ХХ – поч. ХХІ ст. 

Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження виконане на кафедрі мов і літератур Близького та Середнього Сходу 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

в межах наукової теми Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка «Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний 

діалог» (номер державної реєстрації – 16 БФ 044-01).  

Мета дослідження полягає у з’ясуванні еволюції жанру новели у країнах 

Перської затоки у XX–XXI ст., визначенні її ідейно-тематичних та стильових 

особливостей на різних етапах розвитку.  
Поставлена мета зумовила необхідність розв’язання таких завдань:  

- висвітлити основні підходи до вивчення жанру новели в українському та 

арабському літературознавстві та визначити ознаки жанру новели, які 

відрізняють його від інших малих прозових форм;  

- з’ясувати специфіку оповідної традиції в арабській літературі як підґрунтя, 

на якому виникла сучасна арабська новела; 

- проаналізувати особливості зародження арабської новели та розглянути її 

стильову типологію; 

- окреслити передумови становлення та розвитку нової літератури в 

арабських країнах Перської затоки; 

- дослідити становлення та функціонування жанру новели в арабських 

країнах Перської затоки в еволюційному аспекті;  

- визначити місце жіночої новелістики в літературному процесі арабських 

країн Перської затоки; 

- визначити еволюцію проблематики новели в арабських країнах Перської 

затоки; 

- простежити стильові тенденції розвитку новели на етапах становлення і 

художньої зрілості. 

Об’єктом дослідження є новелістика країн Перської затоки у XX–XXI ст. 

Предмет дослідження становить еволюція жанру новели в країнах Перської 

затоки, проблематика та стильові особливості новелістики в еволюційному аспекті. 

Матеріалом дослідження стали антології та новелістичні збірки Лейли 

аль-’Усман, Сурайї аль-Баксамі, Даляль Халіфи, Мухаммада ‘Абд аль-Маліка, 

                                                           

Суворов М. Н. Творчество представителей первого поколения новеллистов ОАЭ (1970 – 1990-е 

годы). Часть 1. Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 13. Востоковедение и 

африканистика. 2018. Т. 10. Вып. 2. С. 230–245. 

Суворов М. Н. Творчество представителей первого поколения новеллистов ОАЭ (1970–1990-е 

годы). Часть 2. Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 13. Востоковедение. 

Африканистика. 2018. Т. 10. Вып. 3. С. 340–357. 
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Фавзії Рашід, Су‘ад ’Аль Халіфи, Нури ’Аль Са‘ад, Сулеймана аш-Шатті, Юніса 

аль-Ахзамі, Нумейїра бен Саліма ас-Са‘іда та ін. 

Методи дослідження зумовлені його метою й завданнями. У процесі аналізу 

еволюції новели в літературі арабських країн Перської затоки використано як 

загальнонаукові, так і спеціальні літературознавчі методи. Дослідження базоване 

на загальнонауковій методиці спостереження, аналізу, узагальнення та застосовано 

описовий метод – із метою окреслення тематично-стильових ознак прозових 

текстів; культурно-історичний метод – для окреслення чинників літературного 

процесу; біографічний метод – для виокремлення біографічних елементів; 

компаративний метод – для вивчення процесів взаємозв’язку, взаємодії та 

взаємовпливів арабських національних літератур; метод наратологічного аналізу – 

для диференціації означених типів нарації.  

Теоретико-методологічним підґрунтям дослідження є праці українських 

та закордонних науковців. Загальнотеоретичні засади роботи ґрунтуються на 

працях І.А. Бехти, Т. Ваді, Ф. М. Білецького, І. В. Бурлакової, І. Денисюка, О. П. 

Колінько, К.М. Кісліцина, К. Коваленко, Т.В. Коноваленко, С. В. Ленської, Е. М. 

Мелетинского, І. Могілея, О. А. Росстальної, В. П. Скобелева, Б.В. Томашевського, 

В. В. Фащенко, Н. С. Ференц, В. В. Хоміченко, О. О. Юрчука, Дж. Хамдаві, Х.А. 

аль-Юсуфа.  

Дослідження становлення і розвитку арабської новели проведені у працях 

Е. А. Алі-заде, Р. Алена, А. А. Долініної, Дж. Бругмана, В. Н. Кірпіченко, В. В. 

Сафронова, Н. А. Успенської, М. Міннуно, С. Хафеза, І. Харрата, Ю. аш-Шаруні та 

ін. 

Література арабських країн Перської затоки висвітлюється у працях Т. А. 

Вавічкіної, Ю. Е. Власової, Є. В. Кухаревої, В. А. Шагаля, Р. Ашур, Ф. Дж. Газуля, 

Р. Л. Торстріка, В. С. Хассана та ін. 

Новелістика арабських країн Перської затоки стала об’єктом уваги таких 

дослідників, як А. А. Мухаммед, Х. аль-Санусі, Ан-Чі Хо Діану, І. Тіджані, І. М. 

аль-Хазімі, І.А Хаттаб, Б. Міхалак-Пікулска, Г. Рамсі, М. Н.Суворов.  

При виявленні стильових особливостей новелістики письменників Перської 

затоки важливе значення мали праці Н. Аль Саад, І. Абдалли, Х. аль-Хазімі, М. Ф. 

аль-Аджамі, М. аль-Атаві, К. А. ан-Надаві, С. аш-Шатті, Бу Ш. ар-Рашіда, Н. ар-

Румі, І. А. Гулюма, А. Халіфа, М. Мурушійя, С. Хафеза, М. М. Саліма, І. Ф. Хусейна 

та ін.  

Наукова новизна дослідження визначається тим, що вперше здійснене 

комплексне дослідження новелістики арабських країн Перської затоки: 1) 
схарактеризовано процес культурного ренесансу в країнах Перської затоки; 2) 

запропоновано періодизацію розвитку жанру новели в літературі арабських країн 

Перської затоки; 3) окреслено тенденції становлення та еволюції новели в 

літературі арабських країнах Перської затоки; 4) визначено роль жінки в розвитку 

новели в літературі арабських країн Перської затоки та схарактеризовано здобутки 

жіночої новелістики; 5) проаналізовано репрезентативні твори новелістів 

арабських країн Перської затоки ХХ – поч. ХХІ ст.; 6) встановлено ідейно-

тематичні та стильові особливості новелістики в арабських країнах Перської затоки 

в еволюційному аспекті. 
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Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що запроваджений у 

ньому вперше до наукового обігу матеріал становить значний внесок у вивчення 

проблематики формування і розвитку сучасних літературних процесів у країнах 

Арабського Сходу; запропонований в дослідженні підхід до аналізу еволюції жанру 

новели в різних країнах Перської затоки може послужити основою для подальшого 

комплексного дослідження окремих жанрів у сучасній літературі інших арабських 

країн. 

Практичне значення роботи зумовлене тим, що впроваджений новий 

фактаж для дослідження арабської новелістики в арабських країнах Перської 

затоки може бути використаний у викладанні обов’язкових дисциплін і спецкурсів 

з арабської літератури, при написанні підручників і навчальних посібників, 

профільних видань та у розробці навчальних програм. 

Особистий внесок здобувача полягає у здійсненні комплексного аналізу 

новелістики письменників країн Перської затоки з позиції проблематики та 

стильових особливостей. Усі теоретичні та практичні результати, що виносяться на 

захист, отримані авторкою самостійно. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

наукової праці представлено в доповідях на таких конференціях міжнародного 

рівня: 

1) Міжнародний літературно-критичний онлайн-проєкт культурної 

організації «Катарський форум для авторів» при Міністерстві культури і спорту 

Катару під назвою «Читай мене. Я – книга» (21.06.2020); 2) Міжнародний 

близькосхідний конгрес (мова, історія та література) (Анкара, Туреччина 2017); 3) 

Перша міжнародна конференція з історії арабської літератури (Київ, 2015 р.); 4) 

Друга міжнародна конференція з історії арабської літератури (Київ, 2016 р.); 5) 

Третя міжнародна конференція з історії арабської літератури (Київ, 2017 р.); 6) 

Четверта міжнародна конференція з історії арабської літератури (Київ, 2019 р.); 7) 

Міжнародна наукова конференція “XXІI Сходознавчі читання А. Кримського” 

(Київ, 2018 р.); 8) І Міжнародна науково-методична конференція “Сходознавство. 

Актуальність та перспективи” (Харків, 2020 р.); 9) Міжнародна наукова 

конференція «Історична пам’ять і сучасність: дискурсивні проєкції (до 100-річчя 

Акту злуки)» (Київ, 2019 р.); 10) Міжнародна наукова конференція «Мовно-

культурна ідентичність у контексті філологічних студій (Київ, 2017 р.); 11) 

Міжнародна наукова конференція Україна – Європа – Схід: Проблеми та 

перспективи сучасної гуманітаристики (до 90-річчя від дня народження Ярослава 

Дашкевича) (Львів, 2016 р.); 12) Міжнародна наукова конференція «Україна і 

сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог» (Київ, 2016 р.); 13) 

Міжнародна конференція «Мови та літератури в глобалізованому світі: взаємодія 

та самобутність» (Київ, 2012 р.); 14) Міжнародна наукова 

конференція «XV сходознавчі читання А. Кримського» (Київ 2011 р.);  

Також основні положення та результати наукової праці представлено в 

доповідях на таких конференціях всеукраїнського рівня: 1) Всеукраїнська наукова 

конференція «Ярослав Дашкевич та українське сходознавство» (Львів, 2011 р.); 2) 

ІІI Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених «Філологія початку 

XXІ сторіччя: традиції та новаторство» (Київ, 2019 р.); 3) ІІ Всеукраїнські наукові 
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читання за участю молодих учених «Філологія початку XXІ сторіччя: традиції та 

новаторство» (Київ, 2018 р.); 4) І Всеукраїнські наукові читання за участю молодих 

вчених «Філологія початку XXІ сторіччя: традиції та новаторство» (Київ, 2017 р.); 

5) Всеукраїнські наукові читання за участі молодих учених «Дух нового часу у 

дзеркалі слова і тексту» (Київ, 2015 р.); 6) Всеукраїнська наукова конференція за 

участю молодих учених «Людина і соціум у контексті проблем сучасної 

філологічної науки» (Київ, 2012 р.) та ін. 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 21 наукову працю 

загальним обсягом 6,76 д.а. – 13 одноосібних наукових статей, у тому числі 8 у 

фахових виданнях і 1 – в іноземному науковому виданні, 2 – в інших виданнях, 2 – 

у збірниках за матеріалами конференцій та 8 тез доповідей на наукових 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається із вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, який налічує 203 позиції, з них 136 – 

іноземними мовами, додатку А. Обсяг основного тексту дисертації складає 194 

сторінки, загальний обсяг роботи – 233 сторінки. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі проаналізовано стан дослідження обраної теми, сформульовано 

наукову проблему, викладено мету й завдання дисертації, визначено об’єкт і 

предмет дослідження, обґрунтовано актуальність, новизну, теоретичне та 

практичне значення праці, окреслено теоретико-методологічну базу.  

Перший розділ «Жанр новели як об’єкт наукового дослідження у західному 

й арабському літературознавстві» складається з трьох підрозділів і присвячений 

дослідженню жанру новели як літературного явища в західній та арабській 

літературознавчій науці, арабській оповідній традиції та її впливу на формування 

новели як жанру на Арабському Сході, а також становленню та розвитку жанру 

новели в Єгипті та країнах Леванту.  

Однією з теоретичних проблем у галузі малих епічних форм є розмежування 

новели та оповідання. Важливими ознаками новели, на відміну від оповідання, 

вважають лаконізм, ліричне начало, психологічну складову, заглиблення автора у 

світ внутрішніх рефлексій героя. Якщо в новелі увага письменника концентрується 

навколо якогось нестандартного, екстраординарного випадку чи явища дійсності, 

то в оповіданні, навпаки, змальовується буденне життя, звичайна ситуація, яка 

певним своїм аспектом привернула увагу автора і стала об’єктом його рефлексії. 

Однією з важливих жанровизначальних ознак новели О. Білецький вважає 

психологізм: «У психологічних новелах потоку свідомості чи близьких до них 

творах з викладовою формою внутрішнього монологу витіснений образ 

об’єктивного оповідача, відсутнє й обрамування, немає експозиції, усунені навіть і 

персонажі – залишено одного ліричного героя: його душа, надмірно 

розростаючись, неначе завойовує всю площу новели» 13. 

                                                           
13 Цит.за: Денисюк І. Розвиток української малої прози XIX – поч. XX ст. Львів: Науково-

видавниче товариство «Академічний Експрес», 1999. С. 17 



7 
 

В англомовному літературознавчому просторі на позначення творів малої 

епічної форми використовують термін short story – англійський еквівалент 

українських термінів «новела» і «оповідання». Обов’язковими складовими цього 

жанру вважають динамічний сюжет, стислість та лаконізм поетики, цілісність 

враження, яке досягається завдяки зображенню автором тільки однієї події, одного 

характеру чи одного почуття. 

В арабському літературознавстві англійському терміну short story відповідає 

словосполучення al-qiṣṣah al-qaṣīrah «القصة القصيرة» (досл. «коротке оповідання»), 

що, очевидно, є калькою з англійської мови, адже арабська новела значною мірою 

формувалася під впливом західної літературно-критичної думки. Формування 

терміна відбулося на поч. XX ст. Менш поширеним є термін al-’uqṣūṣah «األقصوصة» 

(«коротке оповідання»). Цей термін новий в арабському літературознавстві й не є 

усталеним на відміну від терміна al-qiṣṣah al-qaṣīrah. Розглянувши визначення 

жанру al-qiṣṣah al-qaṣīrah, яке дають арабські літературознавці, пересвідчуємося, 

що йому притаманні ті самі ознаки, що і жанрам short story в англійському та новела 

в українському літературознавстві. Слід зауважити, що арабські літератори, даючи 

визначення жанру новели, спираються на праці західних дослідників. Так, 

наприклад, єгипетський письменник і літературознавець Юсуф аш-Шаруні у праці, 

присвяченій еволюції жанру новели в єгипетській літературі, в розділі, в якому 

розкриває художні особливості новели, наводить вимоги до написання новели, 

визначені Едгаром По, серед яких: невеликий обсяг твору, «єдність враження», 

обмежена кількість персонажів. Щодо часу в новелі, то аш-Шаруні зазначає, що 

новела – «це точка зустрічі теперішнього, минулого й майбутнього». Письменник 

наголошує, що предметом зображення новели є «не успіх, а навпаки: пригнічення, 

поразка, розгубленість, страх», тому, підтверджуючи тезу Франка О’Коннора, він 

стверджує, що новела – це «мистецтво про самотність і відстороненість»14. 

Необхідно зауважити, що в арабській літературі у 90-х роках XX ст. виник 

новий малий епічний жанр – al-qiṣṣah al-qaṣīrah ğiddan («القصة القصيرة جدا» – досл. 

«дуже коротке оповідання»), який слід відрізняти від жанру новели, попри певну 

подібність їхніх ознак. Творам цього жанру характерний вкрай малий обсяг, що 

становить декілька речень. За визначенням Джаміля аль-Хамдаві, «al-qiṣṣah al-

qaṣīrah ğiddan – це «новий літературний жанр, для якого властивий малий обсяг та 

інтенсивне навіювання, прямий та опосередкований символізм, застосування 

натяків, експериментаторство, динамічність, напруження, критичність ситуацій і 

подій, а також лаконічність вираження думки та використанням еліпсисів. Це нове 

художнє письмо характеризується відходом від прямої оповіді до оповіді 

метафоричної…»15. Такі дослідники, як Юсуф Хатіні, Джасім Хальф Ільяс 

вважають, що цей жанр виник на плідному ґрунті народної оповідної традиції, 

зокрема таких жанрів як ḫabar «خبر», ḥikma «حكمة», nādira «نادرة» та ін. Джаміль 

Хамдаві поділяє їх думку, вважаючи, що al-qiṣṣahal-qaṣīr ah ğiddan – це новий 

                                                           
14 [Al-Sharūnī 2010, 34-35]  240 .2010 ،الشروني، يوسف. القصة: تطورا وتمردا. القاهرة: الهيأة المصرية العامة للكتاب

.ص  
15 [Ḥamdāwī] حمداوي، جميل. القصة القصيرة جدا جنس أدبي جديد. ندوة مجلة إلكتروتية 

URL:https://www.arabicnadwah.com/articles/veryshortstory-hamadaoui.htm (дата звернення: 

25.07.2020) 
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літературний жанр, що виник в сучасному арабському культурному середовищі 

при взаємодії з західною культурою, та черпаючи натхнення з давньої арабської 

оповіді.  

Дослідивши арабську оповідну традицію, ми дійшли висновку про те, що 

новела в сучасній арабській літературі розвивалася на багатому підґрунті. 

Оповідання як форма словесності існувало з давніх часів у фольклорній та 

літературній традиції народів арабського світу. Хоча довгий час найпопулярнішим 

видом словесної творчості арабів залишалася поезія, знаходимо в середньовічній 

арабській літературі цілу низку прозових жанрів, які могли стати предтечею жанру 

новели: мусамара ( مسامرةال ) – бесіда у формі оповідання, казка ( حكايةال ), анекдот 

) життєпис ,(النادرة) سيرةال ), відомий як народний роман, оповідання ( قصةال ), макама 

( قامةمال ) – жанр оповідок (новел) про хитру, дотепну, крутійську витівку героя, 

написаних ритмізованою римованою прозою.  

Деякі з середньовічних арабських прозових творів (зокрема «Оповідання про 

Сіндбада», «Повість про Варлаама та Юсуфа», «Повість про Хаййа ібн Йакзана», 

«Оповідання про невільницю Таваддуд» та ін.) були перекладені європейськими 

мовами, що могло посприяти формуванню новели в Європі. За свідченням 

іспанських дослідників, макама як жанр середньовічної арабської літератури та 

найвідоміший твір арабської словесності «Тисяча й одна ніч» мали значний вплив 

на розвиток в іспанській літературі такого жанру, як пікарески, героями яких, як і 

класичних макам, були авантюристи, вихідці з низів. Тому, слідом за деякими 

арабськими літературознавцями, можемо припустити, що арабська оповідна 

традиція могла вплинути на зародження європейської новели (прикладом чого 

служить «Декамерон» Дж. Боккаччо), а пізніше – вже європейська новела, набувши 

своїх характерних жанрових ознак, сприяла становленню сучасної арабської 

новели завдяки культурним зв’язкам між Європою та Арабським Сходом, що 

активізувалися в кінці XIX – на початку XX ст. 

Щоб зрозуміти, під якими впливами формувався і розвивався жанр новели в 

арабських країнах Перської затоки, ми розглянули еволюцію цього жанру в інших 

країнах арабського світу, зокрема Єгипті та країнах Леванту, оскільки там цей 

процес відбувався значно раніше й проаналізували розвиток новели від самого 

зародження під впливом маками та перших спроб авторів на початку XX ст. під 

впливом західної та російської літератури до модерністської новели, яка почала 

зароджуватися у 1950-х рр. і досягла зрілості у 1970-х рр.  

Огляд типологічної палітри жанру арабської новели засвідчив засвоєння 

арабськими авторами досвіду і здобутків європейської літератури. Найбільше 

позначилися на розвитку арабської новелістики такі художньо-стильові напрями, 

як романтизм, реалізм та модернізм. При цьому у творчості окремих авторів на 

ранньому етапі розвитку жанру можна спостерігати як романтичні, так і 

реалістичні новели, а надалі – як реалістичні, так і модерністські. Таким чином, 

спочатку в арабській новелістиці йшли поряд романтична і реалістична течії, а 

потім – реалістична та модерністська. Піднімаючи ті самі гостросоціальні питання, 

що й реалісти, модерністи застосовували експериментальні методи оповіді: 

поліфонічну мову, внутрішній монолог, потік свідомості, монтаж тощо. 
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Другий розділ «Становлення і розвиток жанру новели в арабських 

країнах Перської затоки» складається з чотирьох підрозділів, в яких розглянуто 
процес культурного ренесансу в арабських країнах Перської затоки, що створив 

передумови для зародження жанру новели, запропоновано періодизацію розвитку 

жанру новели, з’ясовано її тематичні та стильові особливості на етапах становлення 

та художньої зрілості, в окремому підрозділі досліджено еволюцію жіночої 

новелістики, визначено роль письменниць в розбудові й удосконаленні жанру, 

окреслено здобутки жіночої новелістики.  

Розглянувши історико-політичні фактори культурного піднесення, 

соціально-культурні та економічні чинники розвитку літературного процесу, а 

також релігійний фактор та вплив цензури на розвиток сучасної літератури, ми 

переконалися в тому, що література арабських країн Перської затоки є продуктом 

одного культурного середовища. Населення арабських країн Перської затоки 

ментально однорідне, його об’єднує схоже історичне минуле та теперішнє, народні 

традиції та звичаї. Письменники цих країн висвітлюють соціальні проблеми спільні 

для населення всього регіону. Єдності літератури регіону сприяють близькі 

контакти та культурна співпраця творчих людей з різних країн. Завдяки численним 

культурним фестивалям та літературним конкурсам, які відбуваються по всьому 

регіону, митці отримують можливість змагатися між собою і збагачувати свій 

творчий досвід. 

Засвоєння світової культурної спадщини в країнах Перської затоки почалося 

пізніше, ніж в інших арабських країнах, і відбувалося воно переважно через 

творчість арабських літераторів з-за кордону. Знайомлячись з їхніми працями, 

письменники країн Аравійського півострова збагачували свої ідейні та художні 

погляди, розширювали свій культурний світогляд. Вони надолужували втрачене за 

рекордно короткий час. Таким чином, нова арабська література Перської затоки, з 

одного боку, розвивалася під впливом літератури інших арабських країн, яка вже 

пройшла певний шлях розвитку і засвоїла ідеї західної культури, а з іншого – під 

безпосереднім впливом європейської літератури, що стало можливим завдяки 

зміцненню економічних і культурних відносин із західними країнами, в результаті 

чого студенти з країн Затоки почали отримувати вищу освіту у європейських та 

американських вищих навчальних закладах. 

Становлення жанру новели в країнах Перської затоки було пов’язане з 

виникненням просвітницького руху в Саудівській Аравії, Кувейті, Бахрейні, який 

позначився на розвитку сучасної літератури в цілому. Письменники усвідомили 

придатність нового жанру для поширення просвітницьких ідей, тому у новелі того 

часу підіймають переважно питання панування застарілих традицій й пригніченого 

становища жінки, соціальні питання. Першим новелістичним спробам бракувало 

багатьох жанрових ознак, зокрема в них чітко проглядалася позиція автора. 

Художньо зріла новела, якій притаманні всі ознаки жанру з’явилася у 60-х–70-х рр. 

У 1940–1950-х рр. у Кувейті, Бахрейні, Саудівській Аравії набуває поширення 

романтизм, що залишається провідним напрямом до 1970-х рр., а в 1960–1970-х рр. 

письменники звертаються до реалізму та у кінці 1970-х – 1980-х рр. – до 

модернізму. Разом з тим в Саудівській Аравії спостерігалася тенденція до того, що 

письменники, перші збірки яких мали риси, притаманні естетиці модернізму, у 
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наступних своїх збірках зверталися до реалізму. Прикметною ознакою новели 80–

90-х рр. є співіснування реалістичного та модерністичного напрямів. Новели цього 

часу характеризувалися заглибленням у внутрішній світ особистості, зображенням 

втрати нею ідентичності, відчуттів розгубленості, тривоги та відчуження. 

Новелісти звертаються до естетики художніх методів магічного реалізму, 

символізму, сюрреалізму, експресіонізму, імпресіонізму, екзистенціалізму, 

простежується схильність нехтування традиційною наративною структурою, а 

натомість схильність до використання художніх прийомів монтажу, потоку 

свідомості, ретроспекції тощо. 

В Об’єднаних Арабських Еміратах, Катарі та Омані, де розвиток журналістики 

та модернізації освіти відбувається дещо пізніше, у зв’язку з історико-політичними 

умовами розвитку цих країн, жанр новели виникає у 60–70-х рр., коли розвивається 

романтичний напрямок, і сягає художньої зрілості у 80–90-х рр. – в цей час 

утверджуються напрями реалізму та модернізму. Такий стрімкий розвиток 

літератури, зокрема новелістики відбувається завдяки підтримці урядів цих країн, 

які фінансують діяльність літературних клубів, спілок письменників, засновують 

літературні премії тощо, а також завдяки існуванню міцних культурних зв’язків з 

сусідніми країнами регіону, в яких новела зазнала значного поступу. Оскільки 

зародження новели в ОАЕ, Катарі та Омані відбувається в час стрімкого 

економічного розвитку, коли література вже не була єдиним впливом на свідомість 

людей, то не знаходимо просвітницької проблематики на етапі становлення новели, 

як це було у новелістиці Кувейту, Бахрейну, Саудівської Аравії. Суспільства цих 

країн фактично зробили крок із середньовіччя у сучасну індустріальну, 

урбанізовану реальність, що, звісно, не могло не позначитися на свідомості людей. 

Новела в цей час стає для письменників найпридатнішим жанром для того, щоб 

зобразити реальність, яка швидко змінюється, і осмислити своє місце у ній. 

Новелісти показали як змінюються традиції в результаті переходу від племінного 

способу життя до урбаністичного, результати взаємодії з іноземною робочою 

силою, конфлікт традиційного та сучасного міського світосприйняттів.  

Жіноча новелістика була розглянута в окремому підрозділі з огляду на велику 

кількість письменниць та їх значну роль у розвитку літературного процесу цих 

країн. Письменниці значно розширили проблематику творів, заглиблюючись у 

внутрішній світ персонажів. На ранньому етапі розвитку новели помітне 

переважання соціальних та сімейних проблем, передусім пов’язаних з 

принизливим становищем жінки в арабському маскулінному суспільстві. З 

суспільно-політичним розвитком країн Перської затоки, новелістки звертаються до 

нових проблем: вплив чужоземної робочої сили на місцеву культуру, вплив 

традицій на життя і поведінку людей, індивідуальні проблеми особистості, 

політичні питання, суспільні проблеми, які стали результатом вестернізації, 

зображення політичного тиску та соціальної несправедливості тощо. Варте уваги 

те, що арабські дослідники віддають належне творчій манері письменниць, 

відзначаючи їхню більшу відкритість як порівняти з чоловіками – колегами по 

перу, до експериментаторства і пошуку нових технік подання матеріалу. У 

творчості новелісток спостерігається інтерес до людської психіки, використання 

незвичайних асоціацій, схильність до модернізму.  
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У третьому розділі «Ідейно-тематичні та стильові особливості новелістики 

арабських країн Перської затоки в еволюційному аспекті» досліджено 

еволюцію проблематики в новелістиці країн Перської затоки, визначено теми 

спільні для новелістики всіх країн регіону, відповідно до часових рамок, коли ці 

теми порушувалися, а також розглянуто стильові особливості новели в літературі 

арабських країн Перської затоки на прикладі характерних творів, починаючи від 

романтичних, закінчуючи модерністськими 

Однією з найпоширеніших тем новелістики країн Перської затоки є критика 

закостенілих традицій, а особливо тих, які обмежують права жінки. Ця тема є 

актуальною на всіх етапах розвитку новели й переважає у жіночій новелістиці. 

Здавалося б, «зовні» країни Перської затоки зазнали швидкої модернізації, однак 

вона не торкнулася сімейних стосунків і ставлення до жінки. Це призвело до того, 

що жінки, які отримували гарну освіту, часто в європейських університетах, почали 

звертатися до написання новел як засобу боротьби за свої права. Літературна 

творчість стає для них своєрідною терапією від психологічного пригнічення, якого 

вони зазнають у консервативному суспільстві. У своїх творах вони розкривають 

проблеми безправ’я жінки та її об’єктивізації, раннього та примусового шлюбів, 

незахищеності після смерті чоловіка або розлучення, висвітлюють трагедію 

безпліддя жінки, яке може бути причиною розлучення з нею, негаразди полігамних 

шлюбів, засуджують безмежну владу батька над дочкою, для якого її дівоча 

невинність є ціннішою за її життя тощо. Героїні у творах новелісток постають 

переважно слабкими й підкореними жінками, хоча з’являється дедалі більше 

творів, в яких письменниці зображають сильних, емансипованих особистостей. 

Новели чоловіків-письменників, які зображають традиції, що сковують свободу 

жінки, відрізняються меншою емоційністю як порівняти з жіночими новелами, 

присвяченими цій проблемі. Новелістки звертаються до зображення внутрішнього 

світу жінки, використовуючи внутрішній монолог та поетичну мову, і цим 

досягають сильного впливу на читача. 

У зв’язку зі швидкими темпами індустріалізації, модернізації, вестернізації 

аравійського суспільства, значного поширення у новелах письменників країн 

Перської затоки набула тема ностальгії. Персонажі, створені письменниками, 

намагаються осмислити своє місце в реальності, яка швидко змінюється, 

протиставляючи їй минуле. Важливе місце у творах відводиться образу моря, яке 

виступає символом минулого. Воно стає для персонажів місцем втечі від буденної 

реальності. Водночас представники «нафтового покоління», які виросли вже в 

новій дійсності, втрачають зв’язок із минулим та його цінностями, мають інший, 

«глобалізований» світогляд. Звідси значна увага письменників до минулого життя 

своїх країн: до давніх вірувань, традицій, суспільного устрою, теплих відносин між 

людьми. Звертаючись до зображення минулого, вони намагаються зберегти свою 

культурну пам’ять та ідентичність у сучасному глобалізованому світі. 

В результаті змін у суспільстві та переходу до стосунків «громадянин-

держава», в яких значення сім’ї послаблюється, виникають явища, які знаходять 

своє відображення у творчості новелістів, зокрема: зміна сімейних цінностей, 

абсолютизація грошей, зменшення влади батька, конфлікт поколінь, взаємодія з 

емігрантами, які привносять свої традиції, опис важкого життя заробітчан. 
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Персонажі новел роблять нечувані раніше для арабського суспільства речі: 

віддають своїх кволих батьків у притулки для літніх, винаймають окремі будинки 

та персонал для догляду за ними тощо. Ще однією спільною темою для новелістики 

країн Перської затоки є звернення до загальнолюдських тем, таких, як зміна 

системи цінностей у капіталістичному суспільстві, осмислення сенсу існування в 

глобалізованому світі.  

Необхідно зауважити, що оскільки сучасна література в цьому регіоні 

розвивалася в дуже стислий проміжок часу, важко виокремити ідейно-естетичні 

групи письменників, які б застосовували одні й ті ж художні методи, мали схожі 

індивідуальні стилі й творили в однаковий проміжок часу. Навпаки, переважає 

тенденція одночасного співіснування різних художніх методів у певний період та 

часом навіть в одній збірці. Тому не доводиться говорити про превалювання у 

доробку письменника якогось одного художнього методу в чистому вигляді.  

Характерною особливістю новелістики арабських країн Перської затоки є 

використання міфологічних і фольклорних образів для зображення різних аспектів 

сучасної дійсності. Широкого поширення у творчості письменників набуває 

магічний реалізм.  

Починаючи з 70–80-х років XX ст., новелісти починають переосмислювали 

наслідки впливу на особистість суспільно-економічних змін, модернізації та 

глобалізації. З’являється тенденція до психологізації новели, що супроводжується 

пошуками ефективних засобів художнього зображення. Зі зростанням уваги до 

внутрішнього світу персонажів відбуваються зміни в сюжетно-композиційній 

структурі прозових творів. Письменники, які вже не задовольняються художніми 

досягненнями реалізму, звертаються до естетики модерністичних стильових течій, 

опановуючи нові художні прийоми: монтаж, поліфонію голосів, ретроспекцію, 

інтроспекцію, потік свідомості тощо, що стають поширеними формами 

композиційної організації у творчості модерністів, хоча зустрічаються й у 

реалістичних новелах. Модерністична новела сягає піку розвитку на рубежі XX–

XXІ ст. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Під новелою в сучасному літературознавстві розуміють невеликий за 

обсягом прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним 

фіналом, сконденсованою та яскраво вималюваною дією. Новела від оповідання 

відрізняється меншим обсягом, лаконізмом і стислістю викладу, чітко визначеною 

композицією, динамічним розгортанням сюжету, нестандартним характером 

описуваної події й несподіваною кінцівкою 

В англомовному літературознавчому просторі на позначення творів малої 

епічної форми використовують термін short story – англійський еквівалент 

українських термінів «новела» і «оповідання». Обов’язковими складовими цього 

жанру вважають динамічний сюжет, стислість та лаконізм поетики, цілісність 

враження, яке досягається завдяки зображенню автором тільки однієї події, одного 

характеру чи одного почуття. 
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В арабському літературознавстві терміну новела відповідає словосполучення 

al-qiṣṣah al-qaṣīrah (досл. «коротке оповідання»). Формування терміну відбулося 

на поч. XX ст. Розглянувши визначення жанру al-qiṣṣah al-qaṣīrah, яке дають 

арабські літературознавці, ми дійшли висновку, що йому притаманні ті самі ознаки, 

що і жанрам short story в англійському та новела в українському літературознавстві. 

Характерно, що арабські літератори, даючи визначення новели, опираються на 

праці західних літературознавців. 

Слід відрізняти від жанру новели новий в арабській літературі жанр – al-qiṣṣah 

al-qaṣīrah ğiddan (досл. «дуже коротке оповідання»), попри певну подібність їх 

ознак. Головною відмінністю цього жанру, що виник у 90-х рр. ХХ ст. є 

надзвичайно малий обсяг твору (від пів сторінки до декількох речень) та широке 

застосування в ньому тропів та алегоричних образів.  

2. Дослідження арабської літературної та фольклорної оповідної традиції 

показало, що новела в сучасній арабській літературі розвивалася на багатому 

підґрунті. Заслуговує на увагу той факт, що застосування форми маками – жанру 

середньовічної арабської літератури – стало першим етапом становлення новели. 

Пізніше зокрема в літературі арабських країн Перської затоки використання 

письменниками фольклорних сюжетів відіграло свою роль у розвитку нового 

літературного стилю – магічного реалізму, що набув широкого поширення в 

літературі регіону.  

3. Огляд типологічної палітри жанру арабської новели засвідчив засвоєння 

арабськими авторами досвіду і здобутків європейської літератури. Арабська новела 

пройшла шлях розвитку від сентиментального романтизму до модернізму зокрема 

під впливом західної літератури.  

4. Було з’ясовано, що новела в літературі країн Перської затоки формувалася 

під переважним впливом арабської новели Єгипту та країн Леванту. Швидкі 

соціальні перетворення, поширення державної освіти, розвиток преси створили 

сприятливі умови для формування нової генерації письменників, що стали 

засновниками жанру новели в країнах Перської затоки. Розвиток новели був тісно 

пов’язаний із журналістикою, оскільки переважна більшість новелістів-початківців 

були журналістами, а перші прозові твори та критичні статті на них з’являлися саме 

на сторінках місцевої преси. 

5. Оскільки, становлення і розвиток новели в різних арабських країнах 

Перської затоки відбувалися неоднаково, було визначено, що в таких країнах, як 

Кувейт, Бахрейн, Саудівська Аравія зародження жанру новели припадає на кінець 

20-х – 50-х рр. XX ст., художньої зрілості новела в цих країнах досягає у 60–70-х 

рр. XX ст. У ОАЕ, Омані, Катарі жанр новели формується у 60–70-х рр. XX ст. й 

виходить на якісно новий рівень художнього розвитку у 80-х рр. XX ст. Отже, 

можемо спостерігати явище надшвидкого розвитку прози в ОАЕ, Катарі та Омані, 

яка формувалася не лише під впливом прози Єгипту й країн Леванту та 

європейської літератури, а й під впливом літератури сусідніх країн Перської затоки.  

У Кувейті, Бахрейні, Саудівській Аравії становлення новели було тісно 

пов’язане з просвітництвом, що відбилося на тематиці новели. Першим пробам 

пера була притаманна дидактичність на теми релігії та суспільної моралі. Щодо 

форми, то спостерігається тенденція використання новелістами-початківцями 
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фольклорних оповідних форм. Натомість в ОАЕ, Катарі, Омані, де зародження 

новели відбувалося в час бурхливого економічного розквіту, новелі на етапі 

становлення не притаманна просвітницька тематика. Письменників хвилюють інші 

сучасні їм проблеми. Перші новелісти намагаються зафіксувати нову реальність, 

яка швидко змінюється та протиставляють їй «донафтове минуле». 

6. Точкою відліку розвитку жіночої літератури у країнах Перської затоки є 

1950–1960 рр., що було результатом модернізації освіти. У таких країнах, як ОАЕ, 

Катар та Оман, можемо спостерігати значне піднесення жіночої новелістики у 

1980-х роках.  

Новела стала для жінок чи не єдиним способом заявити про свої права, й 

виявилася найпридатнішим жанром для висловлення почуттів, думок та поглядів, 

чого вони не могли зробити у реальному житті. Спільною рисою сучасної жіночої 

новелістики Перської затоки є схильність до модернізму. Письменниці створюють 

модерністські новели, в яких відсутній хронотоп; новели, яким притаманні 

внутрішній сюжет, використання наративних прийомів потоку свідомості, 

монтажу, ретроспекції, асоціацій тощо.  

7. На першому етапі розвитку новели письменники зображали життя рибалок 

і ловців перлів в донафтовий період, їхні забобони та вірування у надприродні сили, 

критикували сліпе наслідування середньовічних традицій, які сковують свободу 

особистості, зокрема тих, що пов’язані з укладенням шлюбу, пригнобленням жінки, 

її безправ’я.  

На другому етапі розвитку новели в ній відбилися: послаблення родинних 

зв’язків; відхід від патріархального способу життя; зміни у взаємостосунках; 

ностальгія за минулою епохою; нездатність особистості адаптуватися до 

швидкоплинних змін та вимог нової епохи; конфлікт поколінь; наслідки взаємодії 

з емігрантами, які привносять елементи своєї культури; напружені відносини між 

правлячою верхівкою і підлеглими. Важливе місце у творчості новелістів 

відводиться питанню збереження цінностей та культурної ідентичності в умовах 

глобалізації та вестернізації.  

8. Характерним для літературного процесу в арабських країнах Перської 

затоки є швидке засвоєння здобутків арабської та західної літератур, як наслідок 

спостерігається співіснування в літературі регіону романтичного і реалістичного 

стилів, а пізніше – реалістичного та модерністського. Часто функціонування різних 

літературних стилів можна помітити й у творчості одного письменника. В поетиці 

окремих авторів тісно переплітаються атрибутивні ознаки різних стильових 

напрямів. 

Відмітними особливостями новели на етапі художньої зрілості є: відхід від 

традиційної наративної структури з її композиційними елементами; відмова від 

хронологічної оповіді; відсутність логічного причино-наслідкового зв’язку між 

картинами; використання фольклорних мотивів та фантастичного, символів та 

кінематографічної техніки; застосування потоку свідомості, невласне прямої мови, 

спогадів, снів з метою розкрити внутрішній світ героїв, зобразити реальність такою 

як її сприймають персонажі. 

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в комплексному вивченні 

специфіки функціонування постмодернізму як світоглядно-мистецького напряму в 
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сучасному літературному процесі арабських країн Перської затоки на матеріалі 

творчості жінок-письменниць. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Субота І.О. Еволюція жанру новели в літературі арабських країн Перської 

затоки ХХ – поч. ХХІ ст. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.01.04 – «Література зарубіжних країн». Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 

2020.  

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню еволюції жанру новели 

в літературі арабських країнах Перської затоки ХХ – поч. ХХІ ст. Зокрема робиться 
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спроба виявити ідейно-тематичні та стильові особливості новели на різних етапах 

її розвитку.  

У межах висвітлення наукової проблеми було досліджено жанр новели як 

літературне явище в західній та арабській літературознавчій науці, розглянуто 

арабську оповідну традицію та її вплив на формування новели як жанру на 

Арабському Сході, а також окреслено становлення та розвиток жанру новели в 

Єгипті та країнах Леванту, яка вплинула на формування жанру новели в літературі 

Арабських країн Перської затоки. 

Щоб комплексно розкрити еволюцію жанру новели в літературі арабських 

країн Перської затоки, були з’ясовані передумови формування жанру в цих країнах: 

історико-політичні фактори культурного піднесення, соціально-культурні та 

економічні чинники розвитку літературного процесу, а також релігійний фактор та 

вплив цензури на розвиток сучасної літератури; запропоновано періодизацію 

розвитку жанру новели та з’ясовано її тематичні та стильові особливості на етапах 

становлення та художньої зрілості; досліджено еволюцію жіночої новелістики, 

визначено роль жінки в розбудові й удосконаленні жанру, окреслено здобутки 

жіночої новелістики; простежено еволюцію проблематики в новелістиці країн 

Перської затоки, визначено теми спільні для новелістики всіх країн регіону, 

відповідно до часових рамок, коли ці теми порушувалися, а також розглянуто 

стильові особливості новели в літературі арабських країн Перської затоки на 

прикладі характерних творів, починаючи від романтичних, закінчуючи 

модерністськими. 

Ключові слова: література арабських країн Перської затоки, еволюція 

новели, просвітництво, романтизм, реалізм, магічний реалізм, модернізм, жіноча 

новелістика, експериментаторство, потік свідомості, монтаж, внутрішній монолог, 

ретроспекція. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Субота И.А. Эволюция жанра новеллы в литературе арабских стран 

Персидского залива XX – нач. XXI в. – На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.04 – «Литература зарубежных стран». Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и 

науки Украины. – Киев, 2020. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию эволюции жанра 

новеллы в литературе арабских странах Персидского залива ХХ - нач. XXI в. В 

частности, делается попытка определить идейно-тематические и стилевые 

особенности новеллы на разных этапах ее развития. 

В рамках освещения научной проблемы были исследованы жанр новеллы как 

литературное явление в западной и арабской литературоведческой науке, 

рассмотрена арабская повествовательная традиция и ее влияние на формирование 

новеллы как жанра на Арабском Востоке, а также описано становление и развитие 
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новеллы в Египте и странах Леванта, под влиянием которой происходило 

формирование жанра новеллы в литературе арабских стран Персидского залива. 

Чтобы комплексно раскрыть эволюцию жанра новеллы в литературе арабских 

стран Персидского залива, были выяснены предпосылки формирования жанра в 

этих странах: историко-политические факторы культурного подъема, социально-

культурные и экономические факторы развития литературного процесса, а также 

религиозный фактор и влияние цензуры на развитие современной литературы; 

предложена периодизация развития жанра новеллы и выяснены ее тематические и 

стилевые особенности на этапах становления и художественной зрелости; 

исследована эволюция женской новеллистики, определена роль женщины в 

развитии и совершенствовании жанра, обозначены достижения женской 

новеллистики; прослежена эволюция проблематики в новеллистике стран 

Персидского залива, определены темы общие для новеллистики стран региона, в 

соответствии с временными рамками, когда эти темы поднимались, а также 

рассмотрены стилевые особенности новеллы в литературе арабских стран 

Персидского залива на примере характерных произведений, начиная от 

романтических, заканчивая модернистскими. 

Ключевые слова: литература арабских стран Персидского залива, эволюция 

новеллы, просвещение, романтизм, реализм, магический реализм, модернизм, 

женская новеллистика, экспериментаторство, поток сознания, монтаж, внутренний 

монолог, ретроспекция. 

 

 

SUMMARY 

 

Subota I. The evolution of Arabic short story in the Arabian Gulf in the 20 – early 

21st century – Qualifying scientific research as a manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology. Speciality 10.01.04 – “Literature of 

foreign countries” Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020. 

This thesis examines the evolution of the short story genre in Arabian Gulf 

literature in the 20th – the early 21st century. As part of the investigation of the scientific 

problem, we examined the definition of the short story genre in Ukrainian, English, and 

Arabic studies of literature. The scholars refer to distinctive features of the short story 

genre its laconicism, lyricism, psychological component; the author’s immersion in the 

world of internal reflections, the tension of the plot.  

In Arabic studies of literature, the Arabic term al-qiṣṣah al-qaṣīrah (literally 

‘short story’) corresponds to the English term short story. The formation of this term took 

place at the beginning of the 20th century. After studying the definitions of the genre al-

qiṣṣah al-qaṣīrah given by Arab literary critics, we have convinced that it has the same 

features as the short story genre in English and Ukrainian literature. It is worth mentioning 

that Arab writers rely on the works of European literary critics when defining the features 

of the short story genre. 

We considered it necessary to examine the definitions of a new genre in Arabic 

literature – al-qiṣṣah al-qaṣīrah ğiddan (literally ‘very short story’) given by Arabic 
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scholars. One should distinguish al-qiṣṣah al-qaṣīrah ğiddan from the short story despite 

some similarities between these two genres of modern Arabic literature. Among 

distinguishing features of this genre are its small volume (from half a page to several 

sentences) and the wide use of tropes and allegorical images. 

The study of Arabic narrative tradition showed that the short story in Modern 

Arabic literature has been developing on a rich ground. One can find in Medieval Arabic 

literature some prose genres that we can consider them the forerunners of the modern 

short story: musāmarah, ḥikāyah, nawādir, sīrah, qiṣṣah, makāmah. We should admit 

that the use of the makāmah form by modern Arab writers became the first step to the 

formation of the Arabic short story. 

In this study, attention was paid to the historical, thematic and stylistic 

development of the short story in Egypt and the Levant since the Arab short story 

originated and evolved there much earlier and largely determined the development of the 

short story genre in the Arabian Gulf. Furthermore, we ascertained that the Arabic short 

story developed under the significant influence of Russian, French and English literature. 

The review of the typology of the Arabic short story in Egypt and the Levant showed that 

Arab writers were well acquainted with European literature. The Arabic short story 

developed from sentimental romanticism to realism and modernism. 

The rapid social transformations, the modernization of education, and the growth 

of the press created favourable conditions in which a new generation of writers appeared, 

and became the pioneers of the short story genre in the Gulf countries. The development 

of the prose was a result of the prosperity of the press, as the first prose works and critical 

articles appeared in the press. Moreover, the journalists were the first who turned to the 

new genre.  

According to the time and specifics of the formation and development of the short 

story in the Arabian Gulf, we proposed a periodization of the short story evolution in the 

literature of the region. Thus, the first stage in the development of the genre of the short 

story in the literature of the Gulf is its formation in Kuwait, Bahrain, and Saudi Arabia in 

the late 20s and 50s of the 20th century. 

In Kuwait, Bahrain, and Saudi Arabia the short story genre was forming in the 

late 20s-50s of the 20th century. In the UAE, Oman, and Qatar the short story formed in 

the 60s-70s of the 20th century and reached its artistic maturity in the 80s of the 20th 

century. Thus, one can observe the phenomenon of the rapid development of prose in the 

UAE, Qatar, and Oman, which was forming not only under the influence of Arabic and 

Western prose but also under the influence of the literature of neighbouring Gulf 

countries. 

In the 1940s and 1950s, romanticism became widespread in Kuwait, Bahrain, and 

Saudi Arabia, and remained the leading trend until the 1970s. In the 1960s and 1970s, 

writers turned to realism, in the late 1970s and the 1980s – to modernism. A notable 

feature of the short story of the ‘80s and ‘90s is the coexistence of realistic and modernist 

trends. Short stories of these decades are featured by immersion in the inner world of the 

individual; depicting the loss of identity; feelings of confusion; anxiety and alienation. 

Writers have turned to such artistic methods as magical realism, symbolism, surrealism, 

expressionism, impressionism, existentialism, refusing the traditional narrative structure 

and use artistic techniques of montage, the stream of consciousness, retrospection etc. 
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In the United Arab Emirates, Qatar and Oman, the romantic trend developed in 

the 60s and 70s, and the trends of realism and modernism established in the 80s and 90s. 

Since women writers made a significant contribution to the literary process and 

the development of the short story, in particular, we examined the female short story at 

the stage of its formation and artistic maturity in a separate chapter. 

The starting point for the development of women’s literature in the Gulf countries 

was the 1950s–1960s, which was the result of their access to education. In the UAE, Qatar 

and Oman, we can see a significant rise in women’s prose in the 1980s. The short story 

became the most suitable genre for expressing feelings. A common feature of modern 

women’s short stories in the Arabian Gulf is the inclination to modernism. Female writers 

create modernist short stories in which there is no chronotope; short stories that have an 

internal plot and use narrative techniques of the stream of consciousness, montage, 

polyphony, etc. 

According to the set tasks, we studied the evolution of problems in the short story 

of the Gulf and identified the most common themes at the stage of its formation and 

maturity. 

To demonstrate the stylistic features of the short story in the Arabian Gulf, we 

have analysed selected short stories from the romantic one to the modernistic. 

Keywords: literature of Arabic countries in the Arabian Gulf, evolution of short 

story, enlightenment, romanticism, realism, magical realism, modernism, women’s short 

stories, experimentation, the stream of consciousness, montage, internal monologue, 

retrospection. 


