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КОНЦЕПТ “МЕТАЖАНР” У СУЧАСНОМУ 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ 

У літературознавчих працях кількох останніх десятиліть усе 

частіше поруч із такими поняттями, як жанр, жанрова система, жанровий 

синтез, жанровий стиль тощо можна зустріти й термін “метажанр”. Дана 

термінологічна одиниця ввійшла до наукового обігу відносно недавно 

(приблизно в кінці 70-х-на початку 80-х років ХХ століття), й на 

сучасному етапі розвитку літературознавства серед дослідників нема 

одностайності щодо її тлумачення. Проте термін “метажанр” активно 

функціонує, і суперечки щодо його змістового навантаження лише 

доводять, що явище, позначуване ним, реально існує та потребує 

подальшого вивчення. Зокрема Б.Іванюк зазначає, що, “поява цього 

поняття в контексті чергової актуалізації проблеми жанру як такого 

свідчить про пошук жанрологією продуктивних параметрів, спроможних 

прояснити зміст структурних стосунків у системі жанрів і тим самим 

надати останній більш доцентрової усталеності” [1, с. 21]. Тому наразі 

нагальною є потреба більш глибокого теоретичного осмислення поняття 

“метажанр”. 

Метою даного дослідження є спроба окреслити концептуальне 

значення терміну “метажанр”, виявити особливості його функціонування 

в сучасному літературознавстві, а також виявити основні риси метажанру 

як літературного явища. 

У постмодерністичному науковому просторі активно функціонує 

термін “метаоповідання” (як варіанти – “метаоповідь”, “метаісторія”, 

“метадискурс”), який уперше ввів французький дослідник Ж.-Ф.Ліотар у 

праці “Стан постмодерну” (1979), причому в даному випадку 

“оповідання” виступає як абсолютний синонім до слова “оповідь” і в 

цілому не має нічого спільного з однойменним жанром малої прози. 

Основними принципами, що виконують функцію організації 

філософської думки Нового часу, вчений називає “великі історії”, тобто 

головні ідеї людства: гегелівську діалектику духу, емансипацію 

особистості, ідею прогресу, просвітницьке уявлення про знання як про 

засіб встановлення загального щастя тощо. У контексті такої теорії під 

метаоповіданнями Ліотар розуміє релігію, історію, психологію, 

мистецтво (інакше кажучи, будь-яке “знання”), тобто окремі 

“пояснювальні системи”, що організовують суспільство [2, с. 251-252]. 

Терміни “метаоповідання” та “метажанр” є етимологічно спорідненими, 



і, хоч останній і використовується на позначення поняття дещо іншого 

рівня, в їх основу покладена одна й та ж ознака – наявність спільних 

формально-змістових елементів, які виконують організаційну функцію. 

Певним парадоксом є те, що при такій спорідненості термін 

“метажанр” з’являється та розповсюджується в науковій сфері саме в 

добу постмодернізму, теоретики якого (у першу чергу, вже згаданий 

Ліотар) вважають “постмодерном” недовіру по відношенню до 

метаоповідань” [3, с. 10]. “Якщо постмодерністи й вдаються до 

метаоповідань, то тільки у формі пародій, щоб довести їх безсилля та 

безглуздість” [2, с. 253]. 

І те, що сьогодні, на думку французького філософа, ми “є 

свідками подрібнення, розщеплення “великих історій” і появи численних 

більш простих, дрібних, локальних “історій-оповідань, …коли вся увага 

концентрується на “одиничних фактах”, “несумірних величинах” і 

“локальних процесах” [2, с. 252], певним чином унеможливлює 

потрактування поняття “метажанр” як явища, специфічного саме для 

доби тотальної деконструкції метаоповідей. 

Але абсолютизувати ідеї Ліотара та його послідовників не 

видається доцільним, адже є й інші, дещо відмінні точки зору. 

Наприклад, американський дослідник Ф.Джеймсон вважає, що 

“метаоповідання (або “домінантні коди”) не зникають безслідно, а 

продовжують впливати на свідомість людей, існуючи в розсіяному, 

дисперсному вигляді…” [2, с. 252]. Якщо виходити з цього твердження, 

то можна вважати метажанри модифікованою формою функціонування 

“великих історій”, їх конкретним вираженням в окремих сферах життя 

людини. Таким чином, масштабні метаісторії організують суспільне 

життя в цілому, а метажанри – лише мистецтво як специфічну площину 

творчої діяльності людства. 

У цьому аспекті слід також виділити рівні функціонування 

метажанрів: з одного боку, їх можна сприймати як ознаку всієї культури 

(метажанр у широкому розумінні), а з іншого, як категорію суто 

літературну (метажанр у вузькому розумінні). В.Черненко так 

характеризує культурні метажанри: “…У процесі еволюції культури 

виникли структури, які об’єднали в собі ті синтезували багато різних 

жанрів і ландшафтів, сформувавши таким чином своєрідні 

метаутворення, які ми визначили, як метажанри культури” [4, с. 7].  

Окремий випадок існування культурного метажанру описує 

Г.М.Сиваченко в праці “Пророк не своєї вітчизни. Експатріантський 

“метароман” Володимира Винниченка: текст і контекст”: дослідниця 

відзначає типологічну подібність творів українського письменника не 

лише з іншими літературними працями, а й з живописом німецьких 

художників Г.Гросса, О.Дікса й Е.Л.Кірхнера [5, с. 99]. 

Щодо вужчого значення терміну “метажанр”, то тут може бути 

представлена не лише література, а й будь-яка інша сфера творчості – 

скульптура, архітектура, кінематограф тощо. 



Наприклад, на сучасному етапі дослідники виділяють метажанр 

аніме – даним терміном позначають традиційну японську 

мультиплікацію. У ній послідовно реалізується одна з основних ознак 

метажанру: здатність об’єднати на основі певної змістовно-формальної 

типологічної подібності в одну систему ряд творів різних жанрів, що 

дозволяє розглядати їх як цілісну (хоча й ієрархічно структуровану) 

одиницю. “Сьогодні аніме є унікальним культурним явищем, що 

об’єднує як серіали для дітей (жанр комодо) – аніме в його початковому 

розумінні, так і підліткові твори, часто серйозні – сенен (аніме для 

хлопців), седзе (аніме для дівчат) і навіть повноцінне “доросле” аніме” 

[6]. 

У будь-якому разі, незалежно від масштабу метажанру, слід 

погодитися з тезою В.Черненка про трактування метажанру як того, “що, 

з одного боку, буде складовою частиною культури, а з іншого – 

своєрідною голографічною призмою, крізь яку ми можемо розглядати 

становлення власне культури, її розгортання в історії” [4, с. 9]. 

Оскільки дане дослідження присвячене метажанру в літературі, 

надалі будемо розглядати поняття лише в межах цього виду творчості. 

Перш за все, слід зазначити, що будь-який художній твір (тут і 

далі під художнім твором розуміємо твір літературний) постає перед 

читачем та дослідником щонайменше у двох вимірах: по-перше, як 

складна й відносно автономна система із власними закономірностями 

функціонування й, по-друге, як частина більш масштабної єдності (циклу 

творів, всієї творчості письменника, сукупності творів різних авторів 

певного періоду розвитку літератури тощо). Розгляд останньої одиниці та 

виявлення її характерних рис дозволяє об’єктивніше та глибше вивчати й 

кожний окремий твір, що входить до цієї структури. Саме такою єдністю 

постає метажанр. 

Літературознавчий словник-довідник за редакцією Р.Т.Гром’яка 

подає наступне визначення: “Метажанри (грецьк. méta – через, після; 

франц. genre – рід, вид) – типи змістово-формальних єдностей художніх 

творів, які співмасштабні всій історії культури” [7, с. 453]. Це 

твердження певним чином об’єднує широке й вузьке значення терміну, 

про які йшлося вище. 

Взагалі ж ґрунтом для появи поняття метажанру стала теорія 

М.Бахтіна про діалогічність та поліфонічність творів літератури. 

Спираючись на широко визнане судження цього дослідника про жанр як 

модус бачення та розуміння дійсності, Р.Співак визначає метажанр як 

“структурно виражений, нейтральний щодо літературного роду, 

усталений інваріант багатьох історичних конкретних засобів художнього 

моделювання світу, що об’єднуються загальним предметом художнього 

зображення” [8, с. 323]. 

Крім того, існує думка, що поняття метажанру орієнтоване на 

подолання сформованої ще в раціоналістичному ХVІІІ столітті уяви про 

класифікаційну підпорядкованість жанрів літературним родам, що не 



узгоджується з реальною генезою жанру як такого й конкретних 

жанрових форм [8, с. 324]. Таке твердження дає змогу розглядати 

метажанр як позародову ознаку, яка зумовлює типологічну подібність 

різних жанрових форм. 

Актуальною лишається проблема розмежування понять жанру та 

метажанру: твердження на кшталт “зазвичай жанр може вважатися 

метажанром, коли він насправді не є жанром взагалі – це скоріше 

“загальний стиль”, ніж “жанр” [9] й досі є достатньо розповсюдженими. 

З цього приводу слушне зауваження робить Б.Іванюк: “Треба відрізняти 

метажанр від, з одного боку, жанрів, що утворилися на перетині різних 

літературних родів (байка, лірична драма, романтична поема тощо), а з 

іншого боку, жанрів, що належать до різних національних жанрових 

систем, але типологічно подібних за своїм жанровим пафосом 

(європейська ода, індійський гімн, східна касида та інші з їх 

панегіричним ствердженням “високих” життєвих реалій, подій, 

історичних та трансцендентних персонажів тощо)” [1, с. 21]. Проте друга 

частина даної цитати повністю суперечить висловлюванню, наведеному 

дослідником трохи раніше (у тій же праці): “Жанровий параметр лірики 

дозволяє провести її видову диференціацію. Так, типологічно подібні за 

жанровим пафосом ода, дифірамб, гімн, скандинавська драпа, арабський 

мадх, східна касида тощо об’єднуються в панегіричний вид, або 

метажанр” [1, с. 6]. Щодо нашого розуміння даного питання, то про це 

буде сказано трохи нижче. 

Спробу провести межу між двома поняттями робить 

Ю.Подлубнова в статті “Жанр і метажанр: до проблеми розмежування” 

[10]. Проте в роботі зустрічаємо ще більше суперечностей: дослідниця 

виділяє мемуарний і соцреалістичний метажанри і намагається довести, 

що літературна казка – це також метажанр, щоправда, роблячи 

зауваження про недоцільність у даному випадку використання цього 

терміну, бо “це суперечило б літературній традиції” [10]. Таким чином, 

Ю.Подлубнова фактично ототожнює поняття метажанру відповідно з 

такими поняттями, як літературний напрям, жанрова система та власне 

жанр. В останньому випадку місце власне жанру займає жанровий 

різновид, що викликає певну плутанину в термінології. 

О.Стужук у дисертаційному дослідженні “Художня фантастика 

як метажанр (на матеріалі української літератури ХІХ-ХХ століть)” 

викладає власне бачення ієрархії метажанрів і тлумачення терміну в 

широкому та вузькому значеннях. Вибір саме фантастики як об’єкта 

вивчення автор пояснює тим, що на сучасному етапі розвитку 

літературознавства “бракує системного дослідження фантастичного як 

особливого типу художнього мислення-відчуття та як жанротвірного 

чинника: його, онтогенезу, еволюції, сучасної парадигматики/ 

синтагматики” [11, с. 1].  

У широкому значенні терміну О.Стужук тлумачить метажанр, 

беручи за основу визначення Р.Співак (уже наведене вище), але водночас 



вносить у нього “корективи з погляду розуміння художньої фантастики 

як метажанру, об’єднаного не лише загальним предметом художнього 

зображення (зовнішній аспект), а насамперед способом художнього 

вираження (внутрішній аспект), що випливає з особливого типу 

естетичного мислення-відчуття та художнього бачення [11, с. 5]. А у 

вузькому значенні, на думку дослідниці, “метажанр – це своєрідна 

система жанрів із рядом характерних ознак” [11, с. 5]. Прикладами вона 

вважає наукову фантастику й фентезі: “Наукову фантастику розглянуто 

як сукупність різноманітних жанрових форм, себто як метажанр у 

вузькому розумінні, адже цей різновид фантастики знає драматургічну 

наукову фантастику…, науково-фантастичні поеми…, хоча переважна 

більшість творів представлена епічними жанрами: романом…, 

повістю…, оповіданням та новелою [11, с. 13]… Й фентезі…також є 

метажанром у вузькому значенні цього поняття” [11, с. 13]. Даний погляд 

певним чином суголосний з думкою Б.Іванюка про те, що “деякі 

літературознавці розуміють під метажанром видову узагальненість низки 

жанрів, тобто типологічну подібність жанрів у межах їх видової 

спрямованості (філософські, детективні, афористичні жанри, наукова 

фантастика тощо)…[1, с. 21]. Проте цей дослідник не виділяє окремо 

широкого й вузького значення терміну. 

Як бачимо, у тлумаченні поняття метажанру різними вченими 

більше суперечливого, ніж конкретно визначеного й впорядкованого. 

Проте спробуємо все ж таки подати власне бачення цього літературного 

явища. 

Отже, на наш погляд, під метажанром слід розуміти формально-

змістову єдність творів одного чи кількох авторів, які на підставі 

наявності достатньої кількості спільних стрижневих елементів можуть 

бути розглянуті як цілісна структура. У даному випадку під формою 

мається на увазі не особливості якогось конкретного жанру, а скоріше 

риси, характерні письменницькому способу осягнення та зображення 

дійсності, тобто те, що О.Стужук називає “особливим типом естетичного 

мислення-відчуття та художнього бачення” [11, с. 5]. Хоча й у випадку 

метажанру взаємозалежність жанрових особливостей творів та ідіостилю 

письменника неминуча: “У творчому процесі стиль і жанр взаємозалежні 

[12, с. 7]. І стиль твору неможливо дослідити без врахування жанру, бо 

одні стилістичні вимоги до елегії, інші – до оди, ще інші – до роману і 

т.д.” [12, с. 13]. 

Явище метажанру є одночасно й синхронічним, і діахронічним – 

у цьому слід погодитися з О.Стужук, яка твердить (маючи на увазі 

конкретний досліджуваний випадок), що “метажанрові підгрупи 

художньої фантастики демонструють можливість взаємодії з 

різноманітними літературними стилями та епохами, у плані як діахронії, 

так і синхронії” [11, с. 15]. 

Саме в цій частині проблеми виникає питання про те, у яких 

хронологічних межах слід розглядати поняття метажанр. Але й тут існує 



так би мовити два підрівні: з одного боку, слід визначити час появи 

метажанру як такого, з іншого, з’ясувати наскільки широкі часові межі 

може охопити безпосередньо кожен випадок метажанру. 

Щодо появи самого явища метажанру, то безапеляційно 

називати якісь конкретні твори не є доцільним. Проте певні ідеї існують. 

Зокрема, О.Галич вважає, що історію розвитку метажанру слід починати 

ще від творчості О. де Бальзака та від його “Людської комедії” (друга 

половина ХІХ століття). Це твердження є вельми слушним, з огляду на 

те, що саме О. Де Бальзака (а також В.Шекспіра) М.Бахтін слідом за 

А.Луначарським називає передвісником поліфонізму в літературі [13]. А 

про значення теорії поліфонізму для формування концепту “метажанр” 

уже було сказано раніше. 

Питання про діахронічний й синхронічний зрізи метажанру 

постає дещо складнішим: щоб відповісти на нього, потрібно, в першу 

чергу, побудувати певну ієрархію метажанрів. Для цього пропонуємо 

звернутися до монографії Н.Копистянської “Жанр, жанрова система у 

просторі літературознавства” (Львів, 2005). У даній праці дослідниця 

зазначає наступне: “…Поняття “жанр” не монолітне. У ньому за 

ступенем абстрактності й конкретності можна умовно виділити чотири 

взаємопов’язані, взаємозумовлені сфери спіралі” [12, с. 32]. Скорочено 

зміст даної схеми можна передати так: 

1. Перша сфера є найширшою: жанр у ній розглядається як 

явище загальнолітературне, найбільш абстрактне, як таке, що 

розвивалося протягом тривалого часу (наприклад, роман, балада, поема 

тощо). 

2. У другій сфері жанр тлумачиться “як історичне поняття, 

обмежене в часі й “літературному просторі”, тобто у “двосторонньому 

зв’язку з розвитком літературного напряму, течії” (наприклад, новела 

Відродження, шахрайський роман ХVІІ століття, романтична балада 

тощо). 

3. Третя сфера побудована на тезі про те, що жанр є поняттям, 

“яке враховує специфіку конкретної національної літератури” (чеська 

романтична балада, російський реалістичний роман і т.ін.). 

4. Четверта сфера найбільш конкретизована: жанр у ній 

розглядається в контексті творчості окремого письменника (прикладом 

може бути чеховське оповідання, нерудівський фейлетон, флоберівський 

роман тощо) [12, с. 32-33]. 

Хоча метажанр знаходиться в іншій площині відносно жанру, 

вважаємо доцільним використання цієї схеми в даному дослідженні. 

Якщо умовно поділити метажанри на загальнолітературні (сфера № 1), 

конкретно-історичні (сфера № 2), національно-історичні (сфера № 3) та 

індивідуально-авторські (сфера № 4), то можна вибудувати їх ієрархію, 

що дозволить розглядати кожний конкретний випадок не лише в 

контексті “власної” сфери, а й у контексті вищих рівнів. 

Крім того, використання такого підходу дозволить певним чином 



узгодити наявні суперечності в теоретичному дискурсі метажанру. 

Наведемо для прикладу дві цитати: 

1. “До метажанру належать притча, пастораль, ідилія, бурлеск, 

художня утопія та антиутопія тощо. Наприклад, пастораль як метажанр 

обіймає пасторальний роман (“Аркадія” Я.Саннадзаро), пасторальну 

повість (“Естелла” К.Флоріана), пасторальну драму (“Амінта” Т.Тассо), 

пасторальну поему (“Ф’єзоланські німфи” Дж.Боккаччо) та ін. Стосовно 

літературних жанрів значення метажанру набуває фольклорна казка, 

позаяк вона об’єднує такі жанрові утворення, як повість-казка (“Три 

товстуни” Ю.Олеші), драма-казка (“Аріана та Синя борода, або Марне 

порятування” М.Метерлінка), віршована казка (“Цар Плаксій та 

Лоскотон” В.Симоненка)” [1, с. 21]. 

2. “А.Барков з’ясував, що певний ряд творів не належить до 

жодного жанру, а являє собою особливий жанр, точніше “метажанр”, що 

містить у собі традиційні жанри як окремі випадки. Цей метажанр – 

меніпея” [14]. 

Якщо розглянути дані твердження крізь призму запропонованої 

схеми, то стає зрозумілим, що в даному випадку мова йде про 

загальнолітературні метажанри, не обмежені ані хронологічним 

чинником, ані топосом, ані творчістю певного митця. 

Наступним прикладом може бути праця Г.Сиваченко “Пророк не 

своєї вітчизни. Експатріантський “метароман” Володимира Винниченка: 

текст і контекст”,  у якій автор розглядає такий метажанр як метароман, 

маючи на увазі твори Володимира Винниченка періоду його перебування 

в Мужені. Провівши паралель між цими творами та літературними 

пошуками французьких екзистенціалістів, дослідниця обґрунтовує свою 

думку щодо роману як метажанрової основи творчості Винниченка: 

“Різні модуси людської екзистенції найадекватніше можна передати, 

послуговуючись різними художніми формами. Особливо це стосується 

роману, в центрі якого зазвичай перебуває конкретна особа” [5, с. 151]. 

Проте в цілому об’єктом дослідження у вказаній роботі є і філософські 

есе, і романи, і драми Винниченка, які “постають єдиним філософсько-

художнім мікрокосмом чи метароманом” [5, с. 157]. У даному випадку 

маємо справу з розглядом метажанру сфери № 4, тобто метажанру 

творчості окремого митця (навіть її частини), проте з виходом в контекст 

вищих рівнів (до рівня культурного метажанру). Як індивідуально-

авторський метажанр виступає експатріантський метароман. 

Прикладом дослідження метажанру в межах сфери № 3 (на 

національно-історичному рівні) може бути вже згадана дисертація 

О.Стужук, оскільки в ній розглянуто українську фантастику ХІХ-ХХ 

століть. 

Також при розгляді творів як частини метажанрової єдності 

виникає питання про те, які ж саме елементи є стрижневими, навколо 

чого об’єднується вся складна система метажанру. Тут, перш за все, як 

загальну ознаку слід назвати інтертекстуальність у найрізноманітніших її 



проявах (власне інтертекстуальність, метатекстуальність, 

паратекстуальність, автоінтертекстуальність тощо): “Суть її 

[інтертекстуальності – Н.М.] полягає в тому, що твір чи якісь його 

частини, фрагменти, стильові шари мають сприйматися на тлі іншого, 

знайомого читачеві твору, у співвіднесенні з ним, завдяки чому й 

реалізується повною мірою підспудний сенс. З цією метою автор свідомо 

вводить до тексту ті чи інші цитації, які змушують читача згадати інший 

твір, залучити якісь його елементи до процесу сприйняття” [5, с. 80]. 

Далі слід назвати певні змістові домінанти (метатеми), які 

реалізуються через “вічні” сюжети, образи, символи (причому 

традиційними вони можуть бути як на рівні світовому, так і на рівні 

творчості конкретного автора). Саме про це Г.Сиваченко зазначає: 

“Часом у літературі трапляються збіги, що видаються просто таки 

знаменними. Так, два письменники, мало знаючи про творчість один 

одного, водночас створюють книжки – варіації одного й того ж самого 

сюжету, начебто зовсім не підказаного злободенними проблемами 

сучасності” [5, с. 42]. На це ж вказує й О.Стужук: “Розглядувана підгрупа 

[твори наукової фантастики – Н.М.] має такі формозмістові ознаки: 

єдність теми.., композиційна єдність – використання традиційних 

сюжетів як загальнолітературних…, так і власне науково-фантастичних. 

…На стилістичному рівні – онауковлена мова з використанням 

як справжньої термінології (математичної, астрономічної, біологічної), 

так і вигаданої” [11, с. 13]. 

Останнє речення наведеної цитати вказує на ще один елемент, 

який виконує організаційну функцію в структурі метажанру, – зовнішню 

форму літературного твору, тобто особливості художнього мовлення. 

Цей елемент є в певному розумінні факультативним, оскільки 

розглядаючи як метажанр твори авторів, які, наприклад, пишуть різною 

мовою та є носіями різної ментальності, достатньо важко провести якісь 

паралелі, хоча іноді це можливо. 

Іноді до організації метажанру долучаються й позалітературні 

чинники (конкретно-історичні умови епохи, життєвий шлях авторів 

тощо). 

Отже, як висновок можна зазначити, що метажанр як 

літературний феномен з’явився достатньо давно, хоча термінологічний 

апарат цього явища ще потребує подальшого уточнення та конкретизації. 

Метажанр як абстрактна формально-змістова єдність художніх творів 

може функціонувати на загальнолітературному, конкретно-історичному, 

національно-історичному й індивідуально-авторському рівнях. 

Синтезуючими елементами, навколо яких об’єднуються структурні 

частини метажанру, є різноманітні прояви інтертекстуальності, метатеми, 

а також письменницькі стильові модифікації (символіка образів, 

характерні риси авторського мовлення тощо). Перспективним є 

дослідження конкретних випадків метажанру у творчості окремих 

митців, у національних літературах, у межах літературних напрямів і в 



контексті всієї світової літератури. Дана робота є частиною 

дисертаційного дослідження, присвяченого творчості Микити 

Чернявського. 
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In the article such phenomenon as metagenre is being studied. The 

author analyzes opinions of Ukrainian and foreign scientists on this problem, 

works out the definition of the term “metagenre” and offers the classification 

of its types. The main structuring elements of metagenre (such as different 

kinds of intertextuality, metatopics and writer’s stylistic modifications) are 

also being distinguished and their functions in metagenre structure are being 

analyzed. 


