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ДРАМАТУРГІЧНА БІОГРАФІКА В КОНТЕКСТІ  
ВИДАНЬ СУЧАСНОЇ ДРАМАТУРГІЇ 

 
Аналізуються тенденції розвитку сучасної української 

біографічної драматургії з урахуванням загальної специфіки 
літературної біографії, особливостей драматургічної біографіки та її 
метадраматургічних контекстів.  

Ключові слова: біографіка, біографічна п’єса, артистизм, 
театральні репрезентації, корпусні тексти. 

 
Від часів «ювілейної» п’єси радянських часів дискурс 

української біографічної драми зазнав інтенсивних структурних та 
смислових змін, на відміну від західноєвропейського 
драматургічного контексту, де драма «вже давно розчинила будь-яку 
біографічну особистість у світі розмитої ідентичності» [3, с.282], 
сучасна українська драматургічна біографіка виступає унікальним 
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текстовим корпусом, якому сьогодні в національних літературах 
ХХІ століття практично не існує аналогів. 

Логіка моєї доповіді — це своєрідний принцип вирви: від 
загальних специфічних рис літературно-художньої біографіки до 
специфіки драматургічного біографічного тексту й актуалізованих 
ним нових форм біографічної репрезентації, зрештою  — до 
корпусних форм організації сучасної української біографічної 
драматургії і тих типів контекстів, з якими ми при цьому маємо 
справу. 

 
Специфічні риси художньої / літературної біографії: 
1) Докладно розроблене Сергієм Аверінцевим поняття «біос» 

(будь-яка історія життя) переосмислюється як «ейдос біос» (спосіб 
життя) та «ейдос біос етос» (спосіб життя, базований на цінностях).  

2) Біографія одного митця, створена іншим митцем, інспірує 
накладання модусів і дуже різних контекстів, внутрішньожанровий 
«конфлікт філологічної співтворчості».  

3) Дослідження й евристика, інтерпретація наближається до 
мистецтва філологічного аналізу. 

4) Синтезування ритуально-прецедентної, імперативної та 
оказіональної картин світу, через які в художніх практиках 
відповідно маніфестуються міфологічне сказання, притча й анекдот.  

5) Велика увага до приватного життя й внутрішнього голосу 
публічної особи. 

6) Творчість / діяльність стає одним із провідних персонажів 
художнього тексту. 

7) Підкреслена драматизація окремих сцен і епізодів, чим 
виявляється неабиякий драматургічний потенціал будь-якої 
літературної біографії. 

 
Специфічні риси драматургічного біографічного тексту: 
1) Стислі обсяг і час, «тиск пришвидшеної дії» [1, с. 188]. 
2) «Інша» форма літературного твору: з одного боку — 

спрощена («репліковані масиви — інколи інсценізовані запозичені чи 
удавані цитати, відсутність описовості, мінімалізований або вповні 
редукований авторський голос, спресованість мовленнєвої дії та її 
афектація» [1, с.188]), з другого боку — ґранично ускладнена 
(«вірогідність неспівпадіння точок відліку біографічного персонажа, 
його прототипу, драматурга й читача / глядача, неможливість для 
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імпліцитного автора обстоювати власну точку зору перед 
реципієнтом безпосередньо через текст (натомість низведена на 
пунктирний рівень дискурсу)» [1, с. 188]). 

3) Текст розкривається крізь призму гри й артистизму: 
акцентація, афектація, візуалізація слова, позірна штучність 
мізансценування. 

4) Стратегії формування образу протагоніста: героїзація, 
міфологізація, мучеництво, жертовність, трикстерізація, 
альтернативна біографія. 

5) Сценічна поведінка драматургічного героя спирається на 
моделі: ініціації героя, повернення героя, жертовного заклання, 
драматургії дискурсу. 

6) Вербальний ряд, який можна «оживити», «розіграти», 
«перформатизувати». 

7) Публічна відкритість сценічної дії — відтак персонаж 
опиняється в додаткових концентричних колах публічності. 

8) Проблеми з присутністю в тексті автора, адже авторська 
маска біографа старанно прихована. 

9) Діалогічна природа тексту, навіть монологічного. 
10) Надзвичайно розлоге інтертекстуальне тло. 
11) Певні типи драматургічної інтриги. 
12) Особливий тип розв’язки. 
13) Образ протагоніста тиражується засобами внутрішнього 

роздвоєння, паралельних біографій, інтелектуальних дискусій з 
попередніми художніми текстами, перетіканням одного образу в 
інший. Тут спрацьовують як взірцеві типи художньої біографії, 
запропоновані найдавнішими літературними традиціями 
(порівняльна, агіографічна, семіотична біографії), так і сучасний 
тип — метатеатральна біографія. 

Саме в такий спосіб формулюються «нові модуси театральних 
репрезентацій: дискутабельність, провокативність, релятивність 
факту, особистісна інтерпретація, поліморфність, нелінійність, 
можливість перформативно створити палімпсест» [2, с.  186]. 

Такі характеристики засвідчують, що сучасна українська 
біографічна драма вже є не власне художньою біографією,  а 
інтенсивною формою комунікації в культурі. 
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Специфічні типи контексту, які створює корпусність 
текстової організації: 

1) Окремий текст актуалізує переважно внутрішньотекстові 
контексти й інтертексти або ж апелює до інших синхронних 
драматургічних текстів, присвячених цьому ж протагоністу 
(наприклад, книга «Куліш» Володимира Діброви резонує з п’єсою 
«Кулішевий первоцвіт» Анатолія Покришеня та іншими 
біографічними драмами про Панька Куліша). 

2) Біографічний текст з документальними ілюстраціями та 
супровідними матеріалами (наприклад, книга «Олена Теліга. АБО-
АБО», до якої, окрім однойменної п’єси Наталії Лісової та Інни 
Павлюк, включено кілька поезій Олени Теліги, кілька аналітичних 
статей, спогади, розлогі й докладні фотодобірки: першу присвячено 
життю поетки, другу — життю вистави за презентованою п’єсою). 

3) Версії одного тексту, включеного в різні контексти 
(драматургічний текст про Степана Бандеру в Ярослава Верещака, 
який пережив різні текстові версії під назвами «Стефко продався 
мормонам», «Відважний гайовий», «Ішов відважний гайовий», 
«Проба», «Проба (С.Б.)», «Стефка», «Стефко», «Проба (Степан 
Бандера)», «Дорога до Раю», «Пекельна дорога до Раю». Через ігрові 
стратегії розмова про Степана Бандеру стає легкою та невимушеною, 
а історична постать — адаптованою до загального й персонального 
переосмислення.   

4) Перформативний драматургічний текст (наприклад, 
літературна версія сценічної вистави «Подружжя», створена 
режисером Романом Веретельником і актрисою Галиною 
Стефановою). Такий текст від вистави до вистави зазнає 
інтерпретацій, аби стати досконалим. До того ж, сама мистецька 
подія «обростає» рефлексіями від творців вистави, і Галина 
Стефанова розповідає, як шукала листування Ольги Хоружинської та 
Івана Франка, як знайомилася з його науковими інтерпретаціями, як  
знаходила ключі до перенесення гострих моментів листів на сцену, 
як разом із Романом Веретельником зустрілися із Роландом 
Франком, який погодився стати одним із «голосів» вистави (кілька 
разів наживо, а потім — у відеозаписах), завдяки чому вдалося 
створити як для акторів, так і для глядачів «відчуття спільної 
присутності в родині Франків» [4, с. 196–198]. 

5) Потенційно драматургічний прозовий текст-бестселер, 
адаптований театром у сценічний текст («Мадам Пилінська і 



 71 

таємниця Шопена» Еріка-Емманюеля Шмітта в перекладі Івана 
Рябчія), який стає блискучою виставою «Таємниця Шопена» в 
київському театрі «Сузір’я».  

6) Авторська книга-концепція: книги п’єс «П’єси про 
великих» Валерія Герасимчука (10 п’єс про митців), «Мазепа, 
Шевченко, Бандера — духовний тризуб українця» Володимира 
Петранюка (три п’єси про тих, кого автор вважає «батьками» 
української національної ідеї), «Поцілунок самотності (П’єси з життя 
українських митців)» Романа Горака (14 п’єс про українських митців, 
причому кілька з них — про Івана Франка), «Літературні обличчя на 
тлі історії Чернігівщини» Анатолія Покришеня (три п’єси про 
митців, пов’язаних із сіверською землею). 

7) Авторська колекція біографічних п’єс: Валерій 
Герасимчук, окрім книги «П’єси про великих», також створив цілий 
роман у п’єсах «Репін», у якому біографія Репіна постає через його 
картини. Цей досвід засвідчує бажання сучасних українських 
драматургів не лише експериментувати, але й підходити ґрунтовно 
до біографічних постатей, бути одночасно не стільки митцями, 
скільки одночасно істориками, соціальними філософами, 
культурологами й впливати на формування суспільно значущих 
цінностей. 

8) Біографічна антологія («Таїна буття»). Антологія працює 
як складний текстовий корпус, усі дискурси якого взаємопов’язані  — 
а відтак виникає унікальна можливість вписувати біографічного 
персонажа в найрізноманітніші контексти поза межами самого 
драматургічного твору.  

9) Небіографічна антологія: біографічна п’єса Неди Нежданої 
«OTVETKA@UA», включена до антології «Лабіринт із криги та 
вогню», стає віддзеркаленням інших, небіографічних контекстів — 
Революції гідності й нової російсько-української війни. 

10) Видавнича серія («Колекція театральна» Видавництва 
Анетти Антоненко включає біографічні драми Збіґнева Герберта 
«Печера філософів», Віди Оґнєнович «Мілева Айнштайн», Еріка-
Емманюєля Шмітта «Зрада Айнтайна») — повертає нас на початок 
розмови, адже у світі знову актуалізується увага до біографічних 
драматургічних творів.  

Останній пункт засвідчує, що не лише в Україні, а й у світі 
знову актуальним є запит на драматургічну біографіку, адекватну 
естетичним запитам ХХІ століття. 
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