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ХУДОЖНЬО-ДОКУМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ЯК МЕТАЖАНР У 

НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ 
 

В статті розглядається поняття «художньо-документальна проза» як мета жанр в наукових працях вітчизняних та зарубіжних 

дослідниках. Досліджується історія питання виникнення художньо-документальної прози та подаються різні визначення цього 

поняття. З’ясовується термінологічна визначеність даного питання в філософсько-літературознавчому аспекті. Визначається 

три основні метажанрові концепції: філософська, феноменальна та типологічна. Доведено, що жанри художньої документа-

лістики відносяться до метажанрової структури. До жанрових різновидів зараховано епістолярій, щоденники, мемуари, записні 

нотатники, некролог, автобіографію. Художня документалістика характеризується наявністю формально-змістових ознак.  
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Постановка проблеми. Складним на сього-

дні залишається питання щодо диференціації 

літератури не тільки художньої, але й докумен-

тальної, адже в цих різновидах словесної твор-

чості існує досить багато різних проміжних ва-

ріацій, що можуть не враховувати сучасні дос-

лідники. Однак, все більше вчених кваліфіку-

ють поняття «художньо-документальна проза» 

як мета жанр.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Поняття «метажанр» тривалий час вчені відно-

сили до проміжних жанрів, таким чином не ви-

діляючи їх художню своєрідність та не знахо-

дячи єдиного його пояснення. Однак в 70–80 

рр. ХХ ст. М. Бахтін в своїх працях вперше по-

діляє жанри на мовленнєві (первинні) і літера-

турні (вторинні), акцентуючи увагу на їхній 

складній взаємодії та формуючи поняття мета-

лінгвістики [1]. На початку ХХІ ст. термін на-

буває поширення не тільки в зарубіжній  жан-

рології, але й в українській. Вагомими для на-

уки в жанровій сфері стали праці таких вчених, 

як Т. Бовсунівської, О. Стужук, Е. Соловей, М. 

Ткачук та ін.  

Мета статті. Метою статті є розглянути ху-

дожньо-документальну прозу як метажанр у ві-

тчизняних та зарубіжних працях, довести її жа-

нрову приналежність до метажанрової структури.  

Основні результати досліджень. Сьогодні 

питання метажанру та його єдиного визначення 

в науковому пошуці залишається актуальним, 

адже  не існує дефініції цієї формозмістової ка-

тегорії. Як зазначає дослідник Б. Іванюк: «По-

няття метажанру ще не набуло стійкої змістов-

ності і потребує подальшого професійного 

осмислення, а тому можливі розбіжності у його 

визначенні і тлумаченні» [2, с. 324]. 

 У російському літературознавстві сформу-

валися три фундаментальні «метажанрові» 

концепції, які належать таким ученим, як Р. 

Співак, Н. Лейдерман та О. Бурліна, однак ці 

підходи є досить різними між собою. Так, Р. 

Співак поняття «метажанру» відносить до фі-

лософської лірики, таким чином стверджуючи, 

що «Під метажанром ми розуміємо структурно 

виражений, нейтральний щодо літературного 

роду, стійкий інваріант багатьох історично кон-

кретних способів художнього моделювання 

світу, об’єднаних спільним предметом худож-

нього зображення» [3, с. 54]. Авторка вважає, що 

метажанр функціонує в трьох різновидах – 

філософському, феноменальному й типологіч-

ному. Філософська структура метажанру розг-

лядається як зображення «дійсності у структурі 

всезагального»; феноменальна –  як предмет 

художнього відтворення предметів, явищ, подій, 

внутрішніх станів тощо; типологічна –  як 

предметність художнього віддзеркалення світу, 

тобто події, факти або явища відносяться до рі-

зних чинників людського буття (соціальних, 

моральних, фізіологічних, ідеологічних, ментальних).  

Н. Лейдерман трактує метажанр як певний 

«провідний жанр», який є є своєрідним підґру-

нтям для генологічних модифікацій, що приз-

водить до побутування жанрів у жанрі [4, c. 

138]. Наприклад, вчений розглядає роман із 

його жанровими розгалуженнями – епопеєю, 

хронікою, таким чином на тлі літературного 

процесу можна простежувати закономірності 

жанрових переміщень. Дослідник стверджує, 

що метажанр – це композиційна основа світоо-

бразу, який створюється в межах літературного 

напряму чи течії і стає концептуальним стриж-

нем усталеної жанрової системи [4, c. 138].   
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О. Бурліна представляє свою концепцію 

мета жанру, що заснована на способах реаліза-

ції поставленої художньої мети. Дослідниця 

вважає, що «метажанр – це спосіб функціону-

вання методу в культурі, коли досвід засвою-

ється не через суворий кількісно-якісний 

прийом, не через жорстко визначені ознаки 

твору, а через концептуальну позицію, через за-

гальні просторово-часові стосунки» [5, с. 45].  

Метажанрова модель науковця представлена як 

художній твір, що виявляє свої видозмінні 

ознаки, трактуючи її як просторово-часовий 

тип цілісного твору. Важливою в цій концепції 

є саме система різнородових понять, тобто мета 

жанр можна кваліфікувати  як «провідний 

жанр» епохи, який дає змогу визначити мисте-

цтво як духовно-матеріальне досягнення люд-

ської цивілізації.  

Отже, роглядаючи метажанрову історіогра-

фію, пересвідчуємося, що на сьогодні узгодже-

ного підходу до розуміння поняття поки що немає. 

Дослідник Б. Іванюк вважає, що поняття ме-

тажанр  може містити в собі інші специфічні лі-

тературні визначення. Наприклад, автобіогра-

фія, афоризми, біографія, бурлеск, детектив, 

драматичний етюд, літературна казка, медита-

ція, мемуари, пасторалі, сугестії, подорожі, фа-

нтастика, філософська лірика, щоденники 

тощо. Науковець наголошує на тому, що «мета-

жанр – це позародова жанрова ознака, яка зумо-

влює типологічну подібність різних жанрових 

форм» [6, с. 32]. Таке утворення може форму-

вати т. зв.  міжродові та міжжанрові змішу-

вання у межах одного твору, накладання тем, 

образів, ідей. Але дедалі активніше у науко-

вому обігу метажанр трактують як жанрове змі-

щення, яке сприймається як одне ціле та стає 

новою художньою макромоделллю.  

Таким чином, вважаємо найбільш вдалим 

визначення О. Рарицького, яким і будемо керу-

ватися в подальшому дослідженні. Метажанр – 

це позародове й міжжанрове утворення – у пи-

сьменстві активно виявляє себе як повноцінна 

художня структура з відповідною системою ви-

дових розгалужень, стилістичних і композицій-

них прийомів, мовних технік тощо [7, c. 47]. 

До метажанрової структури сучасні науко-

вці часто відносять жанри художньої докумен-

талістики.  Саме література non-fiction, або «по-

зародова літературна форма», найкраще впису-

ється в метажанрову структуру. Не зважаючи 

на те, що протягом тривалого часу такі твори 

залишалися поза увагою, вважаючи їх «промі-

жними жанрами», в останні роки з’явилися 

справедливі твердження про те, що художньо-

документальна література – це  метажанр, який 

виявляє різні жанрові сегменти, що мають заве-

ршене художнє ціле. На думку О. Рарицького, 

варто виділяти такі жанрові різновиди худож-

ньо-документального письменства, як епісто-

лярій, щоденники, мемуари, записні нотатники, 

некролог, автобіографію [7, c. 40]. 

Дослідник О. Галич вважає, що такі різно-

види варто зараховувати до мемуарних [8, с. 

23]. Однак така думка є неоднозначною, адже 

всі вищеперераховані жанри можуть само-

стійно повноцінно існувати.  

У вітчизняному літературознавстві поки що 

немає ґрунтовних фахових досліджень щодо 

виділення художньо-документальної літера-

тури як мета жанрової, однак все більше зрос-

тає інтерес до її жанрової природи та типології.  

Так, О. Кирилова в роботі «Мемуаристика як 

метажанр та її жанрові модифікації: На матеріалі 

мемуарної прози російського зарубіжжя першої 

хвилі»  вважає, що мемуаристику варто 

розглядати як метажанр [9]. Такі вчені, як О. 

Даниліна й А. Руденко до метажанру також від-

носять й автобіографію [10]. Однак, жоден із 

науковців не бере на себе сміливість стверджу-

вати, що в цілому художньо-документальну прозу 

варто вважати тальки як мета жанр, не зважаючи 

на те, що всі жанри художньої документалістики 

сприймаються як метажанрові утворення.  

Художньо-документальна література харак-

теризується оригінальною жанровою матрицею, 

тобто «структурний інваріант жанру, генетично 

зумовлений комплекс найбільш усталених ознак, 

що залишаються атрибутивними впродовж 

усього історичного життя жанру» [6, с. 11]. 

Незважаючи на композиційну непостійність, 

художня документалістики має такі ознаки, як 

суб’єктивність, ретроспекція, що засновані на 

факту, хронотопічному чиннику, концептуаль-

ності. Іншими особливими жанровими ознаками 

є унормованість, чітка атрибутивна стабільність, 

що закріплена часом та історичним досвідом. Ю. 

Ковалів акцентує увагу на виділенні т.зв. жанро-

вої модальності в контексту художньо-докумен-

тальної літератури, а саме: «Жанрова модальні-

сть – наративна, лірична, драматична,  – полягає 

у вираженні відношення змісту твору до об’єк-

тивного (зовнішнього, внутрішнього) світу, ука-

зує на тематичну характеристику художньої мо-
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делі залежно від установленої нею вірогідності 

зображення, власне його можливості або необ-

хідності» [12, с. 41]. Така жанрова модальність 

проявляється в егоцентричності письменника, 

його схильності до об’єктивності. Жанрова мода-

льність дає змогу простежити схильність 

метажанрових структур до опосередкованої 

подібності або спорідненості. 

Метажанр у художньо-документальній літе-

ратурі – це насамперед розгалужена система 

жанрів, що формує багаторівневе утворення, 

які можуть повноцінно функціонувати само-

стійно, однак в такий спосіб створюють ціліс-

ний текст. Окрім авторського наративу, в худо-

жньо-документальних творах можна зустріти 

цитати з інших творів (поетичних або прозо-

вих) та вкраплення таких жанрових різновидів, 

як щоденник, мемуари, епістолярій, некролог, 

нотатки та ін [11, c. 56]. Так, наприклад у мему-

аристиці можна зустріти епістолярні або що-

денникові вкрапленні, спогади. У щоденнико-

вому дискурсі виділяємо основи й авторського 

тексту, його поетичних чи прозових уривків, 

власних спогадів тощо.  

Висновки  та пропозиції. Отже, художньо-

документальна проза виразно проявляє змістову 

єдність метажанрів. Спільність жанрових рис у 

системі метажанру є основною ознакою  їх 

єдності в одне типологічне ціле. Наявність 

формально-змістових ознак дають підставу ти-

пологізувати їх за модальною спрямованістю, 

таким чином визначаючи як домінантні, так і 

затінені жанрові характеристики. Однак стійка 

змістова ознака художньої  документалістики 

залишається провідною у метажанровій системі. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА КАК МЕТАЖАНР В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ 
В статье рассматривается понятие «художественно-документальная проза» как метажанр в научных трудах отечественных и 
зарубежных исследователях. Исследуется история вопроса возникновения художественно-документальной прозы и подаются различные 
определения этого понятия. Выясняется терминологическая определенность данного вопроса в философско-литературоведческом 
аспекте. Определяется три основных метажанровых концепции: философская, феноменальная и типологический. Доказано, что жанры 
художественной документалистики относятся к метажанровой структуры. К жанровых разновидностей зачислены епистолярий, 
дневники, мемуары, записные книжки, некролог, автобиография. Художественная документалистика характеризуется наличием 
формально-содержательных признаков. 
Ключевые слова: проза, метажанр, художественно-документальная проза, нефикцийная литература, документалистика. 
 
ART AND DOCUMENTARY PROSE AS AN METAGENRE IN SCIENTIFIC DISCOURSE 
The article deals with the concept of "artand documentary prose" as a metagenre in scientific works of Ukrainian and foreign researchers. The history of 
the issue of art and documentary prose is explored and different definitions of this concept are presented. The terminological definition of this issue in the 
philosophical and literary aspect is clarified. Three main metagenre concepts are defined: philosophical, phenomenal and typological. It is proved that the 
genres of documentary literature refer to the metagenre structure. These genre varieties included epistolary, diaries, memoirs, notebooks, obituary, 
autobiography. Artistic documentary is characterized by the presence of formal-content signs. 
Key words: prose, metagenre, artistic documentary prose, nonfiction literature, documentary. 


