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ВСТУП 

 

Інтелектуальні здобутки літературно-критичного знання є засобом і 

методом подолання проблем культурного конформізму, етноцентризму та 

стереотипів в умовах глобалізації. Крок за кроком орієнтальні студії 

розширюють український науковий та суспільний дискурси завдяки праці 

багатьох поколінь науковців. На тлі інтелектуальних досягнень України, яка 

веде своє літочислення від трипільської культури, орієнтальні студії, 

присвячені літературним явищам другої половини ХХ – початку ХХІ ст., 

репрезентовані не надто широко. А проте в цей історично значимий для 

турецької літератури період, особливо від 1980-х років і до сьогодні, який 

хронологічно накладається на українську «післячорнобильську бібліотеку» 

(Т. Гундорова [43]), що на теперішній час є виміром горизонту сподівань 

сучасного українського реципієнта, відбувалися цікаві для літературознавчого 

аналізу процеси. Та, перш за все, дослідницьке намагання ретельного розгляду 

сучасної турецької літератури, і зокрема драми, керується естетичним та 

науковим інтересом до сучасних динамічних процесів у літературі зарубіжних 

країн у широкому суспільно-історичному контексті.  

Актуальність роботи. Драма як один із найяскравіших родів турецької 

літератури дотепер не має актуального висвітлення на сучасному питомо 

турецькому літературознавчому ґрунті з використанням новітніх 

літературознавчих методологій, аби ввійти і в український літературознавчий 

дискурс. Йдеться й про пізнання “Іншого” з тим, щоб краще усвідомити себе в 

рухові до Європи. Хоч розуміємо, що дослідження турецької драми – це лише 

частина набагато ширшої парадигми турецької літератури як історико-

культурного явища. 

Сучасна світова драматургія є предметом не стільки наукової, скільки 

критичної рецепції. Ґрунтовні системні дослідження драматургії сприяють 

створенню цілісної картини цього феномену, проте незаперечним фактом є її 

перебування на пограниччі, коли в минулому залишився вінець розвитку доби 
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Ренесансу чи періоду «нової драми». В епоху випробування постмодернізмом 

драматургія втратила досягнуті позиції, що є неминучою фазою розвитку. 

Сьогодні є наукові підстави говорити про сучасну художню динаміку, 

особливо коли мова йде про драматургію країн, де її розвиток відбувається з 

певним запізненням. Однією з таких країн є Туреччина. Її літературі й особливо 

драматургії довелося за короткий проміжок часу надолужувати пройдене 

західними літературами, зокрема, формувати літературно-естетичні системи 

(класицизм, романтизм, реалізм), опановувати нові жанри (роман, есе, драма, 

трагікомедія, мелодрама) тощо. Розвиткові турецької драматургії сприяв діалог 

між Сходом і Заходом, який пожвавився у «третьому срібному віці драми», 

тобто у 60-х роках ХХ ст. Наше дослідження продовжує ту лінію діалогу, тих 

наукових студій, які на значному теоретичному і фактичному матеріалі були 

започатковані А. Кримським і В. Дубровським. Так, праця А. Кримського 

«Перський театр. Звідки він узявся та як розвивався» попри переконання 

автора, що турецька середньовічна література – лише відгалуження перської 

[77, с. 329], є вагомим внеском української орієнталістики в дослідженні 

питання розвитку перської/турецької релігійної драми. Теоретичні праці та 

художні переклади В. Дубровського не втратили своєї актуальності й тепер, а 

його науково-критична спадщина, без сумніву, збагачує наукову скарбницю 

української тюркології. 

Теоретичні моделі сприйняття турецької драматургії представлені у 

монографіях, навчальних посібниках, окремих статтях переважно турецьких 

дослідників (Н. Аки, З. Алдаг, М. Анд, О. Белькис, М. Буттанри, І. Енгінюн, 

З. Іпшіроглу, М. Кирджи, В.М. Коджатюрк, Ш. Куракуль, М. Менгі, О. Нутку, 

Х. Нутку, Н. Оздемір, І. Ортайли, С. Сокуллу, А. Чалишар, С. Шенер, З. Унал 

та ін.). Більшість із них присвячені питанням модерністської драматургії, тоді 

як драмі доби постмодернізму уваги приділено недостатньо. Бракує також 

антології турецької драми початку ХХІ ст. та багатовекторних досліджень 

сучасної драми в цілому. Виклад матеріалу у працях турецьких дослідників – 

здебільшого дескриптивний, з окремими вкрапленнями компаративного аналізу 
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із західними моделями драматургії. Сьогодні в Туреччині вивчення 

національної драматургії введено до навчальних програм вищої школи, 

створені спеціальні факультети з підготовки драматургів, проводяться 

театральні симпозіуми, виходять друком журнали з питань театру й драми, 

ведуться наукові дослідження. Все це свідчить про новий етап зацікавлення 

драмою як важливим елементом культурного процесу. Разом із тим сучасна 

турецька драматургія є малодослідженою українським сходознавством 

частиною турецької культури. Не можна не погодитися із О. Білецьким, що ми, 

українці, мало знаємо східні літератури і ще менше маємо уявлення про театри 

Близького і Далекого Сходу [16, с. 271]. Назріла необхідність детального 

розгляду генези й розвитку турецької авторської драми, дослідження напрямів, 

жанрів, образності турецької модерної п’єси, аналізу нових тенденцій. В 

українській тюркології досі немає жодного монографічного дослідження, 

навчального посібника чи підручника, де проаналізовано предмет турецької 

авторської драматургії, незважаючи на те, що турецька література є фаховою 

дисципліною у кількох вищих навчальних закладах України. Схожа ситуація 

склалася й у близькому зарубіжжі. У Росії вийшла друком лише одна 

монографія О. Оганової «Традиции народной драмы в современной турецкой 

драматургии» (2006) [103], у якій досліджено роль традиційного турецького 

театру в розвитку сучасної драматургії, вийшли також переклади п’єс кількох 

сучасних драматургів [51]. А в Польщі, Румунії і Болгарії турецька драма 

аналізується переважно в межах сценічної інтерпретації. Це сигналізує про 

наявність лакун у дослідженні новітньої турецької драматургії, спробою 

заповнення яких є запропонована дисертаційна робота. 

Враховую чи той факт, що турецька література й драматургія зокрема не 

є відокремленим явищем, а навпаки повноцінною частиною світової 

літератури, у пропонованому дослідженні теоретичним підґрунтям стали праці 

провідних вітчизняних і зарубіжних учених з історії та теорії літератури, 

культурології, літературної критики, текстології, історіографії, герменевтики, 

перекладознавства, логіки, психології, філософії, фольклору й теології. При 
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розгляді питання витоків і становлення турецької драми беззаперечними 

джерелами-основами стали праці Аристотеля, М. Анда, О. Карабургу, 

А. Шенгюля. Турецький літературознавець М. Анд є одним з небагатьох, хто 

присвятив вісімнадцять монографій дослідженню турецького театру і 

авторської драматургії. Ґрунтовні розвідки у цих сферах лягли в основу нових 

літературознавчих і мистецтвознавчих праць молодого покоління дослідників 

Туреччини. Зокрема, його праці «Традиційний турецький театр», «Османський 

театр», «Турецький театр дореволюційного періоду», «Турецький театр 

республіканського періоду» є тим важливим підґрунтям, на якому базується 

загальний інформаційний каркас історичної основи витоків і розвитку 

турецької авторської драматургії. Модерніські течії в турецькій авторській 

драматургії є заключним етапом розвідок М. Анда, що ускладнює процес 

пізнання постмодерної турецької драматургії українським реципієнтом, але 

водночас відкриває нові горизонти для вивчення цього питання. Важливим 

інформаційним базисом для вивчення сучасного стану турецької драми стають 

праці турецького літературознавця Севди Шенер. Кількість окремих наукових 

статей, присвячених аналізу творчості того чи іншого драматурга, яка 

переважає над теоретичним матеріалом (монографії «П’єси і реальність», 

«Сліди театральної критики», «Турецька драматургія у процесі розвитку», 

«Сучасний стан турецької драматургії») дозволяє стверджувати, що 

представлений нею підхід до вивчення новітньої турецької драми має більш 

вузький, зосереджений на окремих постатях вид дослідження.  

У нагоді стали праці з української драматургії різних епох (О. Білий [17], 

Т. Вірченко [27], Когут О.В. [67], Н. Корнієнко [71; 72], Н. Мірошниченко [91], 

Г. Семенюк [123]), адже етапи розвитку української й турецької драматургії 

багато в чому схожі. Враховуючи неоднозначність потрактувань терміну 

«драма», у своєму дослідженні ми взяли за основу теоретичні праці таких 

українських дослідників, як О. Білий [17], Н. Копистянська [70], І.С. Хороб 

[145] та ін. 
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Глибокими й вичерпними є дослідження російських тюркологів у галузі 

турецької народної драми (І. Бороліна [21], Г. Горбаткіна [36], В. Гордлевський 

[38], О. Оганова [103]), які доповнюють і створюють цілісну картину періоду 

становлення турецької авторської драматургії разом із працями турецьких 

літературознавців (М. Анд [168; 169; 170], Дж. Кудрет [270; 271], О. Нутку 

[3001; 302], С. Сіявушгіль [339]). Дослідження феномену трансформації 

турецької народної драми в авторську, кризи жанрів, тоталітарного режиму в 

літературі уможливили історичні наукові джерела, які дозволили встановити 

події, що безпосередньо впливали на розвиток турецької літератури й 

драматургії зокрема. Тут не обійшлося без праць С. Додда [225], Д. Дурсуна 

[228], Ю. Юджеля [388; 389].  

При дослідженні жанрової парадигми турецької драматургії 

послуговувалися насамперед теоретичними працями А. Анікста [3], Е. Бентлі 

[14], С. Бройтмана [23], О. Карягіна [61], Н. Копистянської [70], Н. Тамарченко 

[132].  

Аналіз суфійських мотивів та образів у творах турецьких драматургів 

потребував детального вивчення як теологічних праць з ісламу й суфізму 

(А. Газалі [63], Ф. Гюлен [45], К.В. Ернст [154], Р. Нікольсон [296], І. Шах 

[149],), так і літературознавчих праць, присвячених відомим поетам-суфіям 

(Л. Грицик [40], Е. Д. Джавелідзе [49], А. Кримський [77], У.К. Чіттік [146], 

А. Шиммель [151]). 

З огляду на багатогранність драматичного роду, нашій роботі зарадили 

мистецтвознавчі праці В. Каратигіна [60], Д. Катишевої [62], Н. Йилдиза [454], 

присвячені питанню музичності драматичних творів. Звернення до досліджень 

з філософії й психології потребували такі елементи аналізу турецької 

авторської драматургії, як інтенції театру абсурду та гендерні модифікації. 

Неповним був би аналіз феномену смерті, який виступає наскрізною 

світоглядною ідеєю п’єс сучасних турецьких драматургів, без знайомства із 

працями Гайдеггера [140], Гегеля [30], Ніцше [97], Фройда [139], Ясперса [156]. 

Причини деконструкції гендерних концептів у турецькій драматургії розкриті 
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шляхом залучення розвідок Т. Бендаса [13], Т. Говорун [35], Т. Гундорової [43], 

А. Нямцу [100; 101]. 

При дослідженні питань теорії інтертекстуальності як міждисциплінарної 

категорії ми покладалися у першу чергу на праці М. Бахтіна [11], Ю. Крістевої 

[78], Н. П’єге-Гро [155], М. Шаповал [147; 148]. При ідентифікації 

інтертекстуальних елементів у творах сучасних турецьких драматургів було 

залучено фактичний літературний матеріал західної (переважно французької) і 

турецької драматургії (класичної доби і першої половини ХХ ст.). 

Популярність такої соціокультурної тенденції сучасного світу як пошук 

національної ідентичності і пряме її відображення у творах художньої 

літератури спонукав звернутися до розмислів О. Гнатюк [33], М. Козловця [69], 

Н. Кьосоглу [269], Е. Сміта [126], Ю. Шевельова [150]. 

У багатонаціональній Османській державі упродовж віків культура 

творилася представниками турецького та інших етносів, які населяли її й 

володіли турецькою мовою. Зародження турецької драматургії пов’язують із 

традиціями фольклору, народною обрядовістю, шаманізмом і суфізмом, 

елементи яких чітко простежуються у традиційному народному театрі. Театр 

тіней, «Ортаоюну», театр меддахів створюють міцну основу для формування 

турецької драматургії європейського зразка. У синтезі традиційного 

турецького, що проявлявся на різних рівнях художніх творів, і нового/іншого, 

яке нагадувало про себе особливостями рецепції поетики насамперед 

європейського театру, формувалися риси новітньої турецької драми, її 

естетичний феномен [114, c. 4]. «У арабів і турків, - зазначав А. Кримський, - 

європейська трагедія прищепилася, навіть дала дещо таке своє, що залишило і 

залишає вплив на широке громадянство» [76, с. 89] Складні суспільні 

проблеми, соціально-політичні ексцеси не могли не знайти відображення у 

турецькій літературі загалом і драматургії зокрема, адже саме вона презентує 

певні картини світу, є особливою ігровою моделлю світу, яка вбирає основні 

константи свого часу і транслює їх наступним поколінням [91, c. 57].  
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Художній парадигмі перехідних культурних епох присвячено чимало 

робіт як вітчизняних, так і зарубіжних вчених (М. Анд [167], П. Баррі [10], 

Н. Висоцька [26], С. Гончарова-Грабовська [34], Л. Залеська Онишкевич [55], 

О. Красильникова [74],  Г. Мережинська [90], В. Силантьєва [125], С. Хороб 

[145], С. Шенер [344]). У пропонованій роботі досліджується турецька 

драматургія другої половини ХХ – початку ХХІ ст., яка є репрезентантом 

перехідної культурної доби.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

виконане у межах загальної наукової теми Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Еволюція художнього 

мислення у літературі та народній творчості: науковий та освітній аспекти» (01 

БФ 044-01) і наукової теми кафедри тюркології «Дослідження мов і літератур 

народів Сходу класичної та сучасної доби» (02 БФ 044-01). 

Мета роботи полягає у розкритті сутнісних характеристик новітньої 

турецької драми, естетичної природи цього феномену як явища суспільно-

історичного й культурного, що репрезентує національну картину світу. На 

реалізацію цієї мети спрямовано розв’язання комплексу завдань:  

- розглянути історичні періоди розвитку драматичного дійства стародавніх 

тюрків; 

- простежити етапи становлення османського народного театру; 

- дослідити передумови виникнення турецької авторської драми; 

- окреслити впливи європейської драматургічної традиції на формування 

турецької;  

- визначити етапи / «культурні хвилі» розвитку, схарактеризувати основні 

напрями в поступі турецької авторської драми; 

- ідентифікувати жанрові різновиди сучасної турецької драми;  

- дослідити образність турецьких п’єс другої половини ХХ – початку ХХІ 

ст.  

- з’ясувати генезу і сталість функціонування певних тематично-фабульних 

комплексів турецької драми;  
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- описати явища турецького постмодернізму як культурну рефлексію; 

- дослідити характер інтертекстуальних включень у тексти турецької 

драми;  

- на матеріалі художніх творів розглянути турецький літературний 

постмодернізм як критичну настанову щодо розуміння реальності.  

Об’єктом дослідження є твори турецьких драматургів другої половини 

ХХ – початку ХХІ ст. (У. Айваз «Сумую за Троєю»,  Б. Ак «Два помножити на 

два», О. Араїджи «Псевдонім Гонджагюль», Н. Ас’яли «З’явивсь я в образі 

Юнуса», М. Байдур «Лимон»,  «День-ніч / Гра – смерть», «Іграшки 

самотності», «Жіноча станція», «Республіканська дівчина», «До обіду», 

«Орхідеї на місці пожежі», «Ноги кохання», «Володимир Комаров», 

«Тенцинг»,  А. Байрамоглу «Біла брехня», Р. Більгінер «Мевляна», «Любов і 

мир», Ш. Ґюрбюз «Ні в роках, ні в голові правди нема», Е. Джанатан «Красуня 

болота», Д. Джанова «Ноги кохання», Т. Джюдженоглу «Лавина», 

«Гвинтокрил»,  Н. Джумали «Криниця», Ґ. Дільмен «Наше кохання – 

найбільша пожежа в Аксараї», Х. Еркек «Поріг», Г. Ишик «Наче п’єса», З. 

Качар «Справжні люди/пластикові смерті», У. Кьоксал «Далекі», М. Мунган 

«Співчуття», Т. Нар «Божевільне дерево (Юнус Емре)» «Крила у вогні душі», 

Т. Озакман «Я – Мімар Сінан», Т. Офлазоглу «Божевільний Ібрагім», «Мурат 

ІV», «Молодий Осман» , «Візантію зруйновано: Фатіх»,  «Селім ІІІ. Меч і 

Ней», «Джем Султан», «Кануні Сулейман», «Явуз Селім», «Сінан»,  Д. Сюмер 

«Блакитним був мій велосипед», О. Юла «Несправжня Гюррем», «Шемсе, не 

забувай», Р. Озчелік «Ібн Сіна», О. Асена «Юнус Емре», «Хюнкар Бекташ 

Велі» та ін.).  

Предмет дослідження – генеза, еволюція, поетика турецької драми другої 

половини ХХ – початку ХХІ ст.  

У дисетації вивчається турецький драматургічний дискурс, твори 

турецьких авторів розглядаються як складники модерністської та 

постмодерністської матриці, уперше схарактеризовано фактори, які вплинули 

на тематику сучасної турецької п’єси, проаналізовано специфіку образної 
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парадигми, досліджено процес становлення й розвитку турецької авторської 

драми.  

Методи дослідження. У процесі написання дисертації були задіяні такі 

методи дослідження, як аналіз і синтез, функціональний, системний, 

порівняльно-історичний, культурно-історичний, деконструктивістський, 

соціологічний, методи асоціативно-концептуального аналізу, моделювання 

асоціативно-семантичного поля, рецептивної естетики, комунікативної 

стилістики художнього тексту. Беручи до уваги, що турецькомовні 

першоджерела досліджуваного текстового матеріалу інтерпретуються 

українською, лінгвістичне опанування текстів та процес рецепції відбувається 

одночасно з інтерпретацією та процесом перекладу. Використання методу 

асоціативно-концептуального аналізу у дослідженні текстів сприяє виявленню 

домінантних смислів художніх текстів, розкриває національну, поетичну 

модель світу. Застосування методу асоціативно-концептуального аналізу дає 

змогу виявити наскрізні, ключові слова, домінантні лексеми та об’єднує 

конкретні дослідницькі дії: компонентний аналіз; контекстологічний аналіз; 

естетико-стилістичний аналіз; культурологічний аналіз, що співвідносить 

текстові смисли з інформацією загальнокультурного фонду. Результативності, 

ефективності інтерпретації художнього тексту додає також використання 

методу моделювання асоціативно-семантичного поля. 

Теоретико-методологічну основу дисертації складають дослідження 

теорії, історії драми (Аристотель [4; 5], А. Аникст [4], М. Анд [166; 167], 

С.Н. Бройтман [23], М. Гіршман [32], Е. Гьокташ [247], В.М. Жирмунський 

[52], В. Державін [47], Н. Іщук-Фадеєва [59], А. Карягін [61], Д. Катишева [62], 

Н. Копистянська [70], Ю. Ковалів [66], С. Павличко [104], Л. Тарнашинська 

[131], В. Халізєв [141; 142], Д. Уліцька [84]); літературного хронотопу 

(М. Бахтін [11], В. Гречнєв [39], Р. Козлов [68]); гендерного літературного 

дискурсу (В. Агеєва [1; 2], Т.В. Бендас [13], Ш. Берн [15], О. Вейнінгер [25], 

Т. Говорун [35], Н. Зборовська [56], І. Кон [405]); інтертекстуальності 

(Л. Біловус [18], Е. Бразговська [24], Н. Кузьміна [81], В. Просалова [110; 111], 
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Н. П’єге-Гро [115], Н. Фатеєва [138], М. Шаповал [147; 148]); постмодернізму 

(О. Бондарева [19; 20], Н. Висоцька [26], Т. Вірченко [27], Л. Волощук [28], 

О. Гнатюк [33], Т. Гундорова [42; 43], В. Гусарченко [44], Б. Дінчель [224], 

Й. Еджевіт [229], І. Емре [231], Д. Затонський [54], Н. Корнієнко [71; 72], 

З. Краснодембський [75], Г. Мережинська [90], Н. Мірошниченко [91], 

Т. Свербілова [121], А. Чалишар [218]); національної ідентичності (Е. Гюнгьор 

[250], М. Козловець [69], Н. Кьосоглу [269], Е. Сміт [126]); образної парадигми 

(Б. Айвазоглу [185], М. Буттанри [207], Л. Грицик [40], Ш. Джан [50], 

Ю. Зубков [57], М. Кудрявцев [80], Е. Нойманн [98], Ю. Оснос [104], А. Нямцу 

[99; 100], В. Холбрук [254]); суфійських, орієнтальних елементів (Е. Гюнгьор 

[250], К. Ернст [154], Г. Керімов [63], А. Кримський [79], 

А. Мухаммедходжаєва [94], Е. Саїд [119], І. Шах [149], Ш. Шукуров [153]); 

урбаністичних елементів (Р. Мовчан [93], Т. Пастух [107], О. Севрук [122], 

О. Чаха [216], М. Четіндоган [221]). Процес дослідження творів сучасних 

турецьких драматургів супроводжується посиланнями на здобутки 

українського, російського й турецького літературознавства (М. Анд [416; 417], 

І. Бороліна [21], С. Граф [426], О. Дерменджі [48], Х. Дормен [421], М. Ерзен 

[243], К. Ерол [242], З. Іпшіроглу [431], М. Каджироглу [256], М. Кирджи [264], 

Ш. Курдакуль [272; 273], С. Маден [275; 276], О.І. Маштакова [89], Д. Меріч 

[279; 280], О. Оганова [103], Г. Рог [117], М. Репенкова [116], Н. Сенчило [124], 

А. Сулейманова [129], Г. Халимоненко [143], Р. Севенгіль [334; 335], С. Шенер 

[344], К. Явуз [378]). Аналіз турецького драматичного тексту спирається на 

теоретичні засади, представлені у працях Астрахан Н.І. [7],  Балухатого С.Д. 

[9], Білого О.В. [17], Софронової Л.О. [127], Тамарченко Н.Д. [132], Тюпи В.І. 

[136; 137].    

Наукова новизна дисертації полягає у  комплексному дослідженні 

турецького драматургічного дискурсу постмодерністської доби. Уперше в 

українському сходознавстві запропоновано й обґрунтовано періоди 

становлення турецької драми, які окреслюють її еволюцію від народного театру 

до драми доби постмодерну. Шляхом аналізу, синтезу й упорядкування 
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фактичного матеріалу сформовано уявлення про жанрову парадигму турецької 

драми другої половини ХХ – початку ХХІ ст., різноманіття якої пояснюється 

витісненням суто традиційних жанрів, виділено основні та марґінальні жанрові 

контамінації (мелодрама, історико-біографічна драма, віршована, епічна драми 

та ін.). 

У дисертації проаналізовано і систематизовано тематичне та образне 

колажування сучасної турецької драми, яке сигналізує про бажання 

інтегруватись у світовий драматургічний контекст, адаптуючи на 

національному ґрунті досвід зарубіжних драматургів й проставляючи 

«національні» акценти у трактуванні відомих сюжетів, мотивів, образів;  

охарактеризовано фактори, що вплинули на їхнє формування, а саме: потужна 

традиція національного народного театру, ідейно-естетичні тенденції 

літературної доби, вплив західної драми, суспільно-політична атмосфера в 

країні, літературна рефлексія.  Визначальна особливість роботи – 

багатоплановий аналіз фактичного матеріалу турецькомовного 

драматургічного тексту, що оприявнює його характерніші риси та виявляє 

широкий спектр взаємовпливів, контактів зі світовою літературою. 

У роботі розкрито феномен турецької драматургії, який полягає у синтезі 

традиційного турецького, що проявляється на різних рівнях художніх творів, і 

нового/іншого, яке нагадує про себе особливостями рецепції поетики 

насамперед європейського театру; специфіку й динаміку розквіту драматургії, 

яка простежується на всіх етапах її розвитку. Спричиненим відтак є ґрунтовне 

вивчення доробку тих драматургів, чия творчість репрезентує 

«найхарактеристичніші» напрями турецької драми. Підкреслюється художня 

своєрідність турецької драматургії, породжена синкретизом епічної і 

традиційної народної драми.  

Теоретичне й практичне значення дисертації полягає:  

– у здійснені комплексного дослідження поетики сучасної турецької 

драматургії, яка є важливою складовою національного 

літературного процесу другої половини ХХ – початку ХХІ ст.; 
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– у введенні в науковий обіг імен драматургів та художніх творів 

Туреччини другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст.;  

– у з’ясуванні жанрової специфіки сучасної турецької драматургії; 

– в осмисленні художньої унікальності сучасної турецької драми в 

контексті світової літератури. 

Одержані результати можуть бути використані в підготовці курсів з 

історії турецької літератури, історії зарубіжної літератури ХХ – початку ХХІ 

ст., країнознавства, культурології, театрознавства, при підготовці наукових 

досліджень, розробці навчальних та робочих програм, укладанні навчальних та 

методичних посібників із зарубіжної літератури. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним дослідженням. 

Одержані результати й висновки сформульовані безпосередньо автором 

роботи. Усі надруковані праці виконані без співавторів.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації було 

викладено у 38 доповідях на таких міжнародних, міжрегіональних, 

міжвузівських конгресах, конференціях, семінарах: «Мова і культура» 

(Інститут філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Київ, 2012, 2013, 2014); «Людина і соціум у контексті проблем 

сучасної філологічної науки» (Інститут філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2012); «Нові дослідження пам’яток 

козацької доби в Україні» (Центр памʼяткознавства НАН України і 

Українського товариства охорони памʼяток історії та культури, Київ, 2012, 

2013, 2016); «Іноземна філологія у ХХІ ст.» (Запорізький національний 

університет, Запоріжжя, 2012);  «Літературний процес: структурно-семіотичні 

площини» (Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, 2012); 

«Література в контексті культурних студій» (Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2012); «Теоретична й дидактична 

філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку» (МОН України, 

Національна академія педагогічних наук України, ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
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Сковороди», Переяслав-Хмельницький, 2012); «Мови та літератури в 

глобалізованому світі: взаємодія та самобутність» (КНУ імені Тараса 

Шевченка, Інститут літератури ім. Тараса Шевченка НАН України, Київ, 2012);  

«ХVІ Сходознавчі читання А. Кримського» (НАН України, Інститут 

сходознавства ім. А.Ю. Кримського,  Київ, 2012); «Література і місто: художній 

поступ» (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Луганськ, 2012); «Функціонування літератури в культурному контексті епохи» 

(Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 

Дніпропетровськ, 2013);  «Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у 

дзеркалі сучасних філологічних студій» (КНУ імені Тараса Шевченка Інститут 

філології, Київ, 2013); «Слово в літературі: сакральне і профанне», 

(Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Запоріжжя, 

2013); «Роль спадщини Нізамі Генджеві в східному Ренесансі» ( КНУ імені 

Тараса Шевченка, Посольство Азербайджану в м. Києві, Київ, 2013); 

«Локальное наследие и глобальная перспектива (Восточный факультет СПбГУ, 

С.-Петербург, 2013); «Мова – література – культура в контексті національних 

взаємозв’язків» (Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського 

державного педагогічного університету, Бердянськ, 2013); VIII. Milletlerarası 

Türkoloji Kongresi  (İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü ve İÜ 

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2013); «Письменник в умовах 

заблокованої культури» (Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний 

інститут імені Тараса Шевченка, Кременець, 2013); «Світова література на 

перехресті культур та цивілізацій», (Інститут літератури ім. Тараса Шевченка 

НАН України, Таврійський національний університет ім.. В.І. Вернадського, 

Євпаторія, 2013); «Література і місто: художній поступ», (Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Луганськ, 

2013); «Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми» (Інститут 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 

2014); «Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи 
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розвитку» (МОН України, Національна академія педагогічних наук України, 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди», Переяслав-Хмельницький, 2014); «Языки и литературы 

тюркских народов», (Санкт-Петербургский государственный университет, С.-

Петербург, 2015); «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту» (Інститут 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 

2015); «Мова і культура» імені Сергія Бураго (МОН України, КНУ імені Тараса 

Шевченка, Київ, 2015); «Транскультурні коди літературного дискурсу» (МОН 

України, Київський національний лінгвістичний університет, Київ, 2015); 

«Онтологія літератури в сучасному комунікативному просторі» 

(Чорноморський державний університет імені П. Могили, Миколаїв, 2015);  

«Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в 

письменництво» (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 

Харків, 2015); «Літературний процес на перехресті глобалізаційних викликів» 

(Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської 

міської ради, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, 2015); 

«Літературний процес: становлення ідентичностей» (Київський університет 

імені Бориса Грінченка, Київ, 2016); «Поетика дому» (Київський національний 

лінгвістичний університет, Київ, 2016); «Художні феномени в історії світової 

літератури: перехід мови в письменництво» («Горизонт очікування») 

(Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 2016); 

«Українсько-турецьке співробітництво заради прогресу: освіта, наука, 

культура» (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 

Київ, 2016); «Американські та британські студії: мовознавство, 

літературознавство, міжкультурна комунікація» (Національний авіаційний 

університет, Київ, 2016).  

Публікації: Результати дослідження опубліковано: у монографії (37,24 

д.а.) і у 44 наукових публікаціях, з яких 25 – у фахових виданнях України, 11 – 

у закордонних виданнях, 8 – додаткових статей і матеріалів конференцій. 
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РОЗДІЛ І.  

СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ 

 ТУРЕЦЬКОЇ ДРАМИ 

 

1.1. Історія турецької драматургії: проблеми періодизації  

Драматургія є особливим явищем культури, у якому синтезовані 

літературне й театральне начала. Її двовекторність спонукає до різнопланових 

досліджень, а багатий матеріал стає основою роздумів і аналізу фахівців різних 

галузей. Драматургія (від грец. δραματουργία – складати драму) означає як 

теоретичні принципи створення сценічних образів, так і мистецтво творення 

емоційного переживання в літературних, театральних, музичних, 

кінематографічних та ін. творах і постановках, драматургія є сферою 

професійної діяльності у театрі та кіно. Водночас – це теорія і мистецтво 

побудови драматичного твору, а також сюжетно-образна концепція такого 

твору [85, с. 304]. Драматургією також вважають сукупність драматичних 

творів окремого письменника, країни, народу, епохи. При зіставленні 

українського енциклопедичного, навчального та історико-літературного 

дискурсів актуалізується проблема неусталеного терміновжитку щодо драми 

(роду) й драматургії (виду) [68, с. 53]. Так, дослідження Г. Абрамовича, 

Л. Землянової, В. Кожинова, І. Кузьмічова, Г. Поспєлова, Ю. Стенника, 

В. Халізєва, Л. Чернець [24] репрезентують різні концепції вивчення понять 

вид і жанр. Своєю чергою, А. Ткаченко вбачає необхідність у створенні моделі 

перехрещування парадигматичного ряду родів (лірика, драма, епос) і 

синтагматичного – видів (поезія, драма, проза): «Од терміна драматургія 

відмовляємося у схемі, виходячи з міркувань загальномовних. У своєму 

першому значенні це слово синонімічне драмі. Тому, зупинившись на 

базовому, уникаємо й тавтології» [134, с. 68]. Н. Копистянська, акцентуючи на 

труднощах у визначенні понять рід, вид, жанр, називає основною проблемою 

неузгодженість у термінології у зв’язку з полісемічністю терміна «драма»: 

«Традиційним є поділ на три роди: епос, лірика, драма, який походить від 
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Аристотеля. Їх деякі теоретики називають жанрами. Поділ другого ступеня 

частіше позначається терміном «жанр» або «вид». Наступний – визначається 

як «жанр» або «жанровий різновид». Отже, в триступеневому поділі 

літератури термін «жанр» (і паралельно з ним термін «вид») вживається у 

трьох різних значеннях. Звідси необхідність щоразу пояснювати, в якому ж 

значені вжитий термін [70, с. 14]. Окремою проблемою, яка потребує 

виваженого підходу, є комбінування у межах одного твору елементів різних 

видів і різних родів [68, с. 57]. Адже жанри можуть формуватися на основі не 

лише одного, але й двох, трьох родів, збагачуватись через інші види мистецтва 

і позалітературних форм [70, с. 24]. Схиляючись до позиції Н. Копистянської, у 

нашій роботі виходитимемо з висновків про поєднання елементів трьох родів 

літератури – епосу, лірики і драми – в кожному жанровому різновиді, що 

розміщений на стикових лініях, як, наприклад, лірична драма перебуває на 

стикові драми й лірики з перевагою драми, брехтівська епічна драма – на лінії 

драми й епосу з домінуванням драми тощо.  

Ще за часів Аристотеля наголошувалося на необхідності вивчення 

драматичних творів у руслі літературного сприйняття. Як відомо, драматичне 

дійство – одне з найстаріших художніх занять людини. Усі обряди й ритуали, 

що супроводжували вірування, життя і смерть людини, є зародками 

драматургії, містять у собі драматургічне зерно [96, с. 158]. На думку 

дослідників, драма з’явилася разом із появою людства. Якщо драма – це 

демонстрація певної ситуації або події за допомогою жестів, рухів, то перші 

люди спробою спілкуватися один з одним за допомогою таких прийомів 

реалізували драму [305, с. 18]. Театр, гра старіші за релігію. Театр розпочався з 

ритуалів перших людей, які вночі збиралися біля вогнища і виконували певні 

ритуали для вдалого полювання [244, с. 6]. Драма, як зазначає Ю. Ковалів, 

пережила складну еволюцію: «Породжена на первісному етапі свого розвитку 

синкретичними обрядовими дійствами, котрі збереглися й нині, драма 

поступово відмежовувалася та структурувалася як автономне сценічне 

мистецтво, забезпечуване текстами драматургів, які мусили спочатку самі 
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виконувати роль режисера, сценариста, актора, музики» [85, с. 298]. У 

Стародавній Греції – батьківщині драми – обряди на честь богів 

перетворювалися на культову драму. У VII – VI ст. до н.е. поширюється культ 

Діоніса, що мав вирішальне значення у виникненні драматичного мистецтва. У 

VI ст. до н.е. народжується власне театр, процесії перейшли на спеціальні 

майданчики: спектаклі показували просто неба [132,  с. 301]. Театр має тривалу 

історію, переживши періоди вмирання й відродження. Це є фактом не стільки 

літературного процесу, скільки загальнокультурного, адже через свою 

сценічність драма розширює кордони літератури, вона взаємопов’язана зі 

зміною культурно-історичних епох [59, с. 3]. Драматургічне мистецтво 

розвивалося впродовж тривалого часу. Якщо зародження європейської драми 

пов’язане зі Стародавньою Грецією та іменами Есхіла, Софокла, Еврипіда, 

Аристофана, то зародження турецької драматургії – із стародавнім періодом 

тюркської культури – фольклором, народною обрядовістю, шаманізмом і 

суфізмом. На думку В. Халізєва, небажаною є невизначено-широка уява про 

драму не лише як про літературний рід, але й термінологічне ототожнення 

драми із театральними й обрядовими формами [141, с. 51]. Але разом із тим 

дослідник не заперечує факт історико-генетичного зв’язку драматичного роду 

літератури із народною обрядовістю [141, с. 53]. 

Драму як літературний рід досліджували ще з античних часів відомі 

філософи та діячі мистецтва. Першими трактатами з теорії драми в Європі були 

«Поетика» Аристотеля, в Індії – «Натьяшастра», в Японії – «Переказ про квітку 

стилю» Дзеамі Мотокіє, у Китаї – «Витоки грушевого саду» Хуань-фань-чо. 

Сьогодні ж історія теорії драми продовжує бути предметом фундаментальних 

досліджень. Як зазначає В. Халізєв, лексемою «драма» позначають різні явища: 

факти реальності, різновид сценічного мистецтва – драматичний театр, 

театральні форми діяльності – драматичне мистецтво, сценічний синтез 

мистецтв, форма літератури, призначена для театру, літературні жанри [141, с. 

3]. У своїй роботі розглядаємо поняття драма в останніх двох значеннях.  
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У турецькій літературній традиції на позначення драми як 

літературного роду використовуються такі терміни, як драма (dram, drama), 

театр (tiyatro), а для позначення жанру – театр (tiyatro) (спільна назва для 

всіх літературних творів, написаних для інсценування), театральний твір 

(tiyatro eseri, tiyatro yapıtı), театральний текст, (tiyatro metni), театральна 

література (tiyatro edebiyatı), драматичний текст (dramatic metin), п’єса (piyes), 

драма (dram, drama), п’єса, гра (оюн) в значенні «записаний театральний текст» 

(почали використовувати перші драматурги епохи Танзимату) [168, с. 13]. 

Свого часу Е. Бентлі висловлював думку про те, що і «книжники», і театрали 

мають рацію, коли говорять про п’єсу як про самостійний авторський текст чи 

про обов’язкову необхідність її сценічної інтерпретації: «Коли “театрал” 

стверджує, що та чи інша постановка викривлює п’єсу, він має на увазі, що у 

кожної п’єси є своя цілісність, якою вона наділена ще до сценічного втілення. 

Стосовно тих, хто любить читати, то вони теж змушені визнати, що у п’єси 

окрім книжного прочитання є й інше життя, про що свідчить їхнє нехтування 

“чисто театральними сценами” у тексті п’єси» [14, с. 139]. На ранніх етапах 

розвитку театру (у складі фольклорної традиції) драматургія існувала в 

свідомості акторів і часто не отримувала словесної матеріалізації, але в 

близьких нам епохах драматургія театру існувала у двох формах: у формі 

літературної драми та у формі сценарію [141, с. 48]. Отже, варто говорити про 

драму як про явище, яке має як літературне, так і позалітературне існування. 

Говорячи про становлення турецької драми, необхідно розглянути 

історичні періоди розвитку драматичного дійства стародавніх тюрків, 

розмежувати становлення османського драматичного дійства (серед тюрків-

огузів) і безпосередньо турецького. Східний дослідник Талат Саїт Халман [283, 

с. 13] у передмові до Чиказької енциклопедії розглядає еволюцію турецької 

драми від релігійних і традиційних дійств до становлення авторської драми 

1980-х років. На думку вченого, періодизація драматургії підпорядкована 

історичним подіям:  

1) Доісламський період (до ХІ ст.);  
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2) Дооттоманський період (до ХІІІ ст.); 

3) Оттоманський період (ХІІІ-середина ХІХ ст.); 

4) Вестернізований оттоманський період (з середини ХІХ – до 1923 р.); 

5) Республіканський період (з 1923 р.) [253, с. 15].  

Натомість О. Карабургу пропонує іншу, спрощену періодизацію, 

визначальною віхою якої стає період Танзимату: 

1) Турецька драматургія (турецький театр) до періоду Танзимату; 

2)Турецька драматургія після Танзимату; [260, с. 312] 

На ще одну періодизацію з більш конкретним датуванням натрапляємо у 

дослідженні відомого турецького вченого М. Анда: 

1) Традиційний турецький театр; 

2) Театр періоду Танзимату і тиранії (істібдат) (1839-1908); 

3) Театр конституційного періоду (1908-1923); 

4) Театр республіканського періоду (1923-) [173, с. 14-15]. 

Як видно, М. Анд пов’язує пропоновану періодизацію з важливими в 

історії Османської держави і Турецької республіки датами: таке часове 

розмежування має достатньо підстав, адже ці події мали безпосередній вплив 

на культурне життя країни: 1839 року у Стамбулі було збудовано чотири 

театри, без появи яких розвиток авторської драматургії не був би таким 

стрімким; 1908 р. – початок конституційного періоду, періоду великих змін, що 

призвели до потужного поштовху і в розвитку турецької драматургії; 1923 р. – 

не лише дата утворення Турецької республіки, але й рік, коли уряд уперше взяв 

на себе зобов’язання піклуватися про театр і коли вперше за всю історію 

існування театру жінки-актриси змогли без утиску і перешкод виходити на 

сцену разом із колегами-чоловіками [173, с. 68].   

Натомість А. Чалишлар переконаний, що до появи авторської драми 

турецької драматургії як такої не існувало: «Традиційний турецький театр – 

театр без драми. Театр без опори на написаний текст. У Османські часи не 

існувало драматичної літератури. Це означає, що не було трагедій і комедій, 

були лише народні жарти» [218, с. 12]. 
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У запропонованих турецькими дослідниками періодизаціях точками 

відліку є історико-політичні події. Тоді як у власній відштовхуємось від 

фактичного матеріалу та тенденцій розвитку драми в той чи той історичний 

період. На нашу думку, турецька драма у своєму розвитку пройшла такі етапи: 

1) Дооттоманський період (до ХІІІ ст.) – перші згадки про драматичне 

дійство у стародавніх тюрків, розвиток драматичних дійств у тюрків-огузів. 

2) Оттоманський період (з ХІІІ – перша половина ХІХ ст.) – драматичні 

дійства із традиційними обрядами суфійських орденів; традиційний турецький 

театр «Карагьоз», «Ортаоюну», «Кукла оюну», «Меддах». 

3) Період зародження і розвитку авторської драми (ХІХ – ХХ ст.) – перші 

п’єси, вплив французької літератури, позиція султанів щодо розвитку 

літератури. Підперіоди цього етапу: 

а) авторська драма конституційної доби (1908-1923); 

б) авторська драма республіканської доби (1923-1960). 

4) Турецька драма періоду «між двох революцій» ХХ ст. (1960-1980); 

5) Зародження модерністської/постмодерністської драми (кінець ХХ – 

початок ХХІ ст.); жанрові трансформації класичної драми. 

6) Драма доби постмодерну (2000-2014): жанрова контамінація. 

При цьому усвідомлюємо доцільність застереження О. Карабургу, який 

стверджував, що чітко окреслити періоди формування турецької драматургії 

неможливо, адже процес переходу від одного періоду до іншого відбувався 

досить повільно [260]. Запропонована нами періодизація є умовною, але 

завдяки опертю на фактичний матеріал, вона дозволить осягнути загальну 

картину розвитку турецької драми, шляхи її трансформацій від тюркського 

традиційного драматичного дійства до класичного турецького театру і, врешті, 

до авторської драми.  
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1.2. Еволюція турецької драматургії: від народного театру до драми доби 

постмодерну  

1.2.1. Театр дооттоманського періоду  

Говорячи про дооттоманський період розвитку турецької драми, варто 

зазначити, що тюрки ще 4000 років тому мали уявлення про драматичне 

дійство, про що у своїй праці зазначає Б. Тунджель і наводить дані про 

існування на той час двох театральних дійств [364]. Про них згадує й сербський 

дослідник М.М. Ніколіч, аналізуючи тюркське драматичне мистецтво 

доісламського періоду. Він зазначає, що чотири тисячі років тому тюрки були 

висококультурним й освіченим народом. Правителі тюрків змогли захистити 

мистецтво свого народу і створити умови для його розвитку. Фрагмент однієї з 

найстаріших п’єс зберігся донині. Її тематика і характер головного персонажа 

вказують на тісний зв'язок з епічною традицією. В основі сюжету – епізод 

війни між тюрками і китайцями. Тюркський воїн-герой вирушає на битву, 

залишаючи вдома дружину з малим дитям. У цей час до його оселі вдирається 

китайський воїн. Він намагається заволодіти жінкою, але вона чинить опір. 

Саме в цей момент воїн-тюрк повертається за талісманом і смертельно ранить 

нападника в серце [295, с. 16]. 

На користь думки про глибоке історичне коріння національної драми 

свідчить і турецький дослідник Н.  Севін, який, спираючись на історичні 

документи, доводить, що турки-сельджуки мали розваги у вигляді 

драматичного дійства, в якому висміювали поведінку представника династії 

Комнинів [337, с. 674]. Своєю чергою, М.  Анд зазначає, що драматичне 

мистецтво в анатолійських тюрків з’явилося під впливом п’яти основних 

факторів: місце, рід, імперія, європеїзація, іслам [168, с. 9] і втілилось у двох 

видах театру – сільського і народного [168, с. 43]. Дослідник, усвідомлюючи 

умовність запропонованих визначень, пояснює свою типологію так: сільський – 

це театр, що розвивався в селах, які були відірвані від міст, де основою 

театральних дійств були доісламські ритуали і традиції. Сільський театр не мав 

писемних драм, професійних акторів, визначеного місця для постановок, але 
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його обов’язковими елементами були перевдягання, музика, ритуальні промови 

тощо. При цьому, наголошує М. Анд, саме в анатолійських селах, віддалених 

від міст, набуті від попередніх культур елементи і традиції змогли зберегтися 

якнайкраще [168, с. 9]. Натомість народний театр розвивався в містах, 

переважно в Стамбулі. Це був театр середнього і нижчого прошарку 

суспільства з мінливими традиціями і стилями. Драматичні вистави тюрків, що 

жили на території Середньої Азії, спиралися переважно на вірування, дестани 

та легенди. Першими зразками тюркської народної драми можна вважати такі 

дійства, як сигир (sığır), юг (yuğ), шьолен (şölen).  

У ролі режисерів та акторів виступали, зазвичай, шамани – релігійні 

лідери. Виконання певних священних ритуалів у прадавніх тюрків 

супроводжувалось театралізованими елементами: декламаціями (шамани 

читали молитви над хворими, щоб ті швидше одужали), музикою (відбивали 

залізними палицями певну ритмо-мелодію) і танцями. Шаманів можна 

називати і першими акторами, і першими поетами [351, с. 56]. Релігійні 

ритуали тюрків, підсумовує турецький дослідник А. Шенгюль, були 

справжнісіньким драматичним витвором. Вони вірили в шаманізм, на свята 

влаштовували дійства на честь богів, імітували їх рухами та жестами [351, с. 56 

– 57]. 

З часом такі дійства влаштовувалися вже задля розваг і набували статусу 

традиційних. Одним з них можна назвати кування заліза, про що йдеться в 

дестані «Ергенекон». На думку турецького дослідника Улу Ондера, 

«Ергенекон» – символ мужності, незалежності, сили й успіху тюрків. 

Літературознавці вважають, що в основі сюжету дестану покладені історичні 

події [351, с. 57]. Окремі дослідники припускають, що «Ергенекон» за 

походженням є надбанням монголів, але переважна більшість турецьких 

учених дотримується думки про його національні витоки. Доказом цього є 

писемні джерела китайською мовою, у яких йдеться про твір ХІІІ ст. доби хана 

Газана «Джаміют-Теваріх» Решідюддіна та «Шеджере-і Тюрк» Ебульгазі 

Бахадир хана, датований XVII ст. В обох пам’ятках указується на тюркське 
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походження дестану «Ергенекон». У ньому розповідається про порятунок, 

визволення, з яким також асоціюється одне з найдавніших тюркських свят 

Невруз. Тому Невруз нерідко називають святом Ергенекон, під час якого 

родина збирається разом, читає Коран, декламує вірші дестану. Ритуал 

святкування в кожного з народів відрізняється, але несуттєво: обов’язковими є 

народні ігри, розваги, співи, виступи народного театру [157, с. 130].   

Головна ідея дестану «Ергенекон» – нове народження тюрків. У творі 

йдеться про те, як двох братів Некуза (Нюкуза) та Гияна (Кияна) розгромили 

татарські воїни і вони були змушені тікати. Оселившись на невеличкій 

місцевості Ергене Кон («крутий схил» ергене – крутий та кон – схил високої 

гори), вони продовжували свій рід. В історичних джерелах ця місцевість 

описана як гірська западина, оточена з усіх сторін стрімкими гірськими 

пасмами, розташованими у формі майже правильного кола (подоба великого 

дзвону догори дном). За 400 років їхній рід збільшився настільки, що 

Ергенекон став затісним для проживання. Тому ергенеконці на чолі з 

Бьортечінем вирішили шукати собі іншого місця поселення. За іншою версією, 

ергенеконців почав утискати володар місцевості, і, щоб вирватись з оточення 

скель і гір, вони розпалили величезні вогнища і врятувались тим, що розтопили 

гірську породу. 

Перські джерела вказують на те, що предками ергенеконців були Нукуз, 

легендарний предок тюрків, якого поважали як «прародича Ноя (тюркськ. 

Нух)», і Киян, якого визнавали за предка царського роду Кият-Борджигіна, до 

якого належав сам Чингісхан. Він уперше об’єднав усіх тюрків і монголів 

Центральної Азії, далі й усього Великого Євразійського Степу в одну «татаро-

монгольську» державу. Очевидно, гірська країна Ергене-Кон у легендах і міфах 

тюрків і монголів почала сприйматися як історична прабатьківщина. На неї 

вказує «Родовідне древо тюрків», датоване 1906 роком: «Більше 400 років вони 

жили в Ергене-Кон. Їм стало затісно… Стали шукати дороги для виходу. Таким 

чином вони вибралися з тісняви і повернулися до юрт прабатьківських… Так 

через 450 років монголи помстилися і за кров свою, і за маєток свій, і стали 
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жити в юрті прадідів. Татари деяких регіонів, поєднавшись із монголами, 

почали самі себе називати монголами» [118, с. 33-34].  

У дестані «Ергенекон» уславлено незбагненну суть заліза, з яким 

гьоктюрки мали справу. До прийняття ісламу вони вірили в те, що в залізі живе 

сильний дух, який може нашкодити живим, тому шанобливо ставилися до 

нього, мали в оселі залізні предмети, щоб оберігати себе від поганих людей, 

клали на груди померлого залізний предмет [158, с. 231]. З метою вшанування 

предків тюрки щороку влаштовували дійство на основі сюжету дестану 

«Ергенекон». Вони, на чолі з ватажком, збиралися разом, розігрівали на вогні 

шматок заліза, клали його на ковадло і по черзі били молотками [158, с. 57].  

Отже, тюркська драматургія має глибоке коріння, яке  сягає дописемних 

часів існування тюркського етносу. Народні дійства із залученням шаманів, 

виконання певних сакральних ритуалів, обряди, ігри, співи можна вважати 

посутніми джерелами майбутньої турецької авторської драми. 

Із переходом влади від турків-сельджуків до турків-османів, а також із 

прийняттям ісламу відбулися певні зміни в культурному житті народу і 

правителів. Можна стверджувати, що шаманські драматичні дійства мали своє 

продовження в ісламських орденах.  

 

1.2.2. Драматургія Оттоманської імперії 

Оттоманський період розвитку турецької драми, який тривав понад пʼять 

століть, вирізняється суфійськими елементами, популяризацією народних 

дійств. У ХІІІ ст. турецька література виробила ґрунт, на якому активно 

розвивалася література різного спрямування і змісту. Так, виникла писемна 

словесність, що розвивалася у таких напрямах: літератури текке (дервішської 

літератури) й ашикської (поезії сазу) та письменства турецького дивану, 

покликане затвердити позиції ісламу на державному рівні. У цей час зʼявилися 

перші літературні центри – дервішські ордени. Особливу роль у середньовічній 

турецькій літературі відігравала метамова суфійської доктрини. Під впливом 

іранських релігійних шкіл у Хорасані, а згодом і на всій території Анатолії 
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поширилися ордени дервішів Єсеві: «Ще у ХІІ ст. у Середній Азії з’явився 

орден Єсеві Агмеда (1093 – 1156). Орден Єсеві був популярним спочатку у 

Ташкенті, Туркестані, згодом в Хорасані, Ірані, Азербайджані, а в ХІІІ ст. – в 

Анатолії і на Балканах. Єсеві поєднав ісламські цінності з особливостями 

тюркської культури, показав, як можна жити за ісламськими правилами, не 

відмовляючись повністю від набутих раніше традицій та вірувань» [ 371, с. 62]. 

Елементи «шаманізму» були наявні в ритуальних дійствах прихильників 

ордену і після прийняття ісламу. Суфії, що входили до цього ордену, на 

пошану Аллаха виконували ритуальний зікір (уславлення, промовляння імен 

Аллаха) «Ерре зікрі».  

У ХІІІ ст. сином Мевляни Джелаледдіна Румі, Султаном Веледом, було 

засновано орден Мевлеві. Суфії, що входили до цього ордену, також майстерно 

виконували зікір. Кружляння дервішів і здійснення зікру (елемент поклоніння, 

духовного єднання з Богом), хоч і не є спеціально влаштованим драматичним 

дійством, але зовні нагадує основні драматургічні елементи: музика, рухи, 

виголошування фраз з Корану, зікр, дійство. Відомо, що кружляння дервішів 

розпочалося ще за життя Мевляни. Джелаледдін Румі здійснював ці кружляння 

в будь-якому місці, не дотримуючись якихось певних правил. Він вбачав у 

цьому ритуалі можливість наблизитися подумки до Аллаха. По його смерті 

Хюсамеддін Челебі (пом. 1284), Султан Велед (пом. 1312) й Улу Аріф Челебі 

(пом. 1320) ввели певні правила в ритуали, серед яких було і сема. Онук 

Мевляни Пір Аділь Челебі (пом. 1490) окреслив певні правила кружляння, які 

дійшли до нашого часу. У кружлянні дервішів все має особливе значення: 

місце дії, форма сцени, колір шкури, на якій сидять дервіші-семазени, їхній 

одяг, рухи тощо. Сцена нагадує всесвіт, тому має бути у формі кола. Шейх, 

який задіяний у дійстві, сидить на шкурі червоного кольору, що символізує 

важливе місце у суфізмі Мевляни й Шемса Тебрізі, червоний колір – колір 

єднання з Аллахом, адже Мевляна помер і полинув до Бога на сході сонця. 

Шкури, на яких сидять ті, що тільки-но вступили до ордену, – чорного кольору. 

Коли дервіш стає на праведний шлях і проходить певний етап навчання, він має 
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право сидіти на білій шкурі. Одяг семазенів складається з високого капелюха, 

що символізує надгробний камінь, накидки, що символізує нефс. На початку 

кружляння дервіш скидає накидку, тобто віддаляється від свого нефсу і з 

чистою душею лине до Аллаха. Спочатку руки того, хто кружляє, схрещені – 

це символізує єдність Аллаха. Коли руки розводяться, він ніби охоплює увесь 

світ, права рука спрямована до неба, до Всевишнього, а ліва – до землі, до 

людей. Дійство сема складається з семи частин. Перша – зачин (прочитання 

хвали пророкові). Друга і третя частини – промовляння слів з Корану, у 

супроводі нея (муз. духовий інструмент). У четвертій частині дервіші й шейх 

починають кружляти. Кружляння проходять у три етапи. П’ята частина 

символізує обертання планет. У шостій кружляння супроводжується сурами з 

Корану. У сьомій частині читають заключну молитву за всіх пророків і жителів 

країни (сура «Фатіха»). Ритуальні кружляння дервішів можна зарахувати до 

драматургічних елементів, які передували становленню традиційної народної 

турецької драми.  

Яскравим прикладом драматургічного дійства можна назвати й ритуал 

поклоніння представників Алеві – еклектичного поєднання елементів 

шиїтського віровчення, християнства й астральних культів [260, с. 15]. Бекташі 

– суфійський орден, заснований на честь Хаджи Бекташі в XIII ст., близький до 

шиїзму і містить компонент християнства (хрещення). Прибічники ордену 

сприймали світ за посередництвом тріади: Аллаха, Мухаммеда та Алі. У часи 

існування Османської імперії, особливо на теренах Балкан, Бекташі був єдиним 

діючим орденом. Під час правління Магмуда ІІ з’явився новий орден – Накші-

Бекташі. Його прихильники додали до вже існуючих ритуалів сунійські 

елементи. Як зазначає турецький дослідник Рефік Агмет Севенгіль, аїни суфіїв 

ордену Бекташі можна назвати справжнісінькою музичною драмою. Шість 

століть жителі Анатолії і Румелії насолоджувалися цією драмою [351, с. 63]. 

Сьогодні суфізм поширений у всьому ісламському світові від Балкан, Іспанії та 

Північної Африки до Індії та Афганістану. Суфійські ордени існують також у 

багатьох країнах Заходу. Таке поширення і впливовість суфізму І. Шах 
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пояснює тим, що суфій – людина, яка існує поза часом, поза простором, 

людина, яка застосовує свій досвід у межах тієї культури, країни, природних 

умов, у яких живе [413, с. 7]. 

Ритуальними драматичними дійствами супроводжувалися в Османській 

імперії і побутові події – весілля падишахів, сюннети синів падишахів, 

святкування народження дітей султанів [260, с. 15]. Уже з ХV ст. згадки про це 

є в художніх творах та офіційних документах. Однією з перших вистав 

традиційного театру дослідники вважають дійство, влаштоване після 

завоювання Стамбула 1457 р. на честь синів султана Фатіха Мегмета (ритуал, 

пов’язаний з традицією обрізання) [302, с. 193]. Традиційна драма в 

Османській державі розігрувалася у трьох видах народного театру: у тіньовому 

театрі «Карагьоз» – найпопулярнішому традиційному турецькому театрі, перші 

згадки про який датуються 1490 р., у театрі «Орта оюну» і «Кукла оюну» [103, 

с. 12]. Про появу і розвиток цих театрів, а також їхній потужний вплив на 

формування авторської драматургії написані ґрунтовні розвідки турецьких 

літературознавців М. Анда, Р. Севенгіля, С. Сіявушгіля, угорського тюрколога 

І. Куноша, німецького орієнталіста Г. Якоба, французького дослідника 

А. Талассо, російських тюркологів В.О. Гордлевського, І.В. Бороліної, 

О.О. Оганової, висновки яких прислужилися в нашій роботі.  

В основу нашого дослідження увійшли праці В. О. Гордлевського, в яких 

представлено  дослідження народної драми від її зародження до основних форм 

(театр меддахів, народний театр), сценічні особливості вистав [38]. У розвідках 

І.В. Бороліної турецька народна драма розглядається з позиції історико-

літературної типології, ставиться питання про жанрову дефініцію пʼєс 

турецького народного театру, специфіки адаптацій у традиційному театрі, 

простежується шлях розвитку від драми народної до драми авторської. 

І.В. Бороліна приділяє окрему увагу творчості меддахів в її історичному 

розвитку і співвідношенні з близькими їй видами турецької культури – 

мистецтвом ашиків і народним театром, вперше торкається питання 

співвідношення письмових і усних традицій, взаємодії різних жанрів у 



32 
 

творчості меддахів [21]. Спеціальне дослідження драматургії Н. Хікмета, 

присвячене його пʼєсам-легендам, належить Г.А. Горбаткіній, яка говорить про 

новизну художнього стилю драматурга як одного з представників національної 

авторської драми [36].  

Історія виникнення і розвитку театру тіней, театру «Орта Оюну» 

будується радше на гіпотезах, оскільки достовірних джерел істотно бракує. Є 

припущення, що театр тіней з’явився в турецькій культурі завдяки впливові 

культурних традицій Південно-Східної Азії чи Далекого Сходу. Але 

конкретика географічних координат «прабатьківщини» турецького театру тіней 

лишається невизначеною [103, с. 12]. Окремі дослідники бачать безпосередній 

зв’язок появи театру тіней із суфійськими традиціями. Як відомо, турки 

перейняли суфізм разом з ісламом. В ісламському світі, особливо серед 

арабських суфіїв-містиків, ще у ХІ ст. були відомі видовища тіней, які мали 

назву зіль аль-хаяль, ха яль аль-зіль, ха яль ас-сітаре. Такі видовища, окрім 

розважального, мали і дидактичний характер: нагадування вірянам про 

доктрину створення світу, про зв’язок духу й плоті. На такі думки натрапляємо 

в працях Ібн Хазма (пом. 1064), Імама Газалі (пом. 1111), Мухіддіна Арабі 

(пом. 1241) та Ібн Фаріза (1235)  [339, с. 5]. Зважаючи на те, що поширення 

суфізму в Анатолії припадає на XIII – XV ст., цілком ймовірною є гіпотеза про 

появу в турків театру тіней під впливом арабо-перських традицій [271, с. 10]. 

Поет-суфій XIII ст. Шейх Ферідеддін Аттар у творі «Уштюрнаме» пише, що 

світ, який складається із семи завіс, схожий на величезну сцену з тінями [339, с. 

27]. Це дозволяє припустити, що театр тіней вже існував за життя поета. За 

суфійськими віруваннями, все, що існує у цьому світі, – тінь Аллаха. Світ 

мінливий, швидкоплинний, але якщо ти маєш тінь, то є надія, що ти живеш 

немарно, цей світ – тимчасове місце перебування, тінь від того, що чекає на 

людину у світі іншому [338]. На думку М. Анда, театр тіней у турецькій 

культурі остаточно сформувався у XVII ст. і дістав назву за іменем головного 

персонажа Карагьоза [168, с. 47].  
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Схожа ситуація і з прабатьківщиною «Орта Оюну». Існують версії 

італійського та іспанського походження цього виду театру. Період існування 

«Орта оюну» в турецькій культурі охоплює другу половину XVI – середину 

XIX ст. Про існування в Османській державі традиційного народного театру 

свідчать спогади іноземних послів, гостей. Першу згадку про нього пов’язують 

із європейцем Ніколасом Хаунолсом, який 1582 р. став свідком вистави на 

честь сина Мурата ІІІ Мегмета: «Дерев’яну сцену на шести колесах вивезли на 

площу. На сцені висіло біле простирадло, позаду горіли вогні. Один чоловік 

притискав фігурки до простирадла таким чином, що ми бачили їхню тінь. Все 

було б добре, якби не видно було тих палиць, на яких чоловік тримав фігурки» 

[339, с. 56]. У подорожніх записках француза на ім’я Севенот натрапляємо на 

таке: «Турки в жодному разі не відмовляються від видовищ. Натягують біле 

простирадло, запалюють свічки, з’являються тіні тварин і людей. Вони так 

вправно керують вирізаними ляльками, що, на мою думку, це навіть цікавіше 

за наш ляльковий театр. Лунають не лише діалоги, а й пісні. Сюжет не дуже 

пристойний, трохи аморальний. Але туркам подобається. Якось мене запросили 

на вечерю. Після трапези показали гру тіней, яка тривала близько трьох годин. 

Виявляється, актори, вони ж і режисери, можуть вигадувати на ходу 

продовження вистави, тим самим подовжуючи її тривалість» [339, с. 58]. 

Сіявушгіль наводить спогади ще одного французького гостя – Г.А. Олівера, 

який подорожував Стамбулом у часи правління Селіма ІІІ. Йому випала нагода 

подивитися «Карагьоз» на островах біля Стамбула: «Щовечора двері кафе 

відчинені для усіх бажаючих. Адже там показують театр тіней, який так 

люблять турки. Усі, навіть жінки, з інтересом спостерігають за дійством. 

Дивно, що вони не цураються тих сцен, наші навіть найнепристойніші 

європейські жінки таке не дивилися б. Турки навіть у себе вдома влаштовують 

вистави «Карагьоз». Найпопулярнішою є сцена, як віслюк грається з іудеєм» 

[339, с. 59]. Турецький поет і драматург Намик Кемаль висловлював думку про 

те, що «Ортаоюн» з’явився в часи правління Мурата IV (1623 – 1640), тоді як 

поет і драматург Алі Риза Бей стверджував, що після 1591, а свій активний 
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розвиток «Ортаоюн» отримав у часи правління Мурата IV і султана Ібрагіма 

(1640 – 1648) [270, с. 42]. 

Характер народної драми «Карагьоз» і «Орта Оюну» виражається в 

структурі, сюжетах, мотивах, художній мові, сценічних особливостях [103, с. 

14]. Головними персонажами тіньового театру є балакун Карагьоз і грамотій 

Хадживат, прототипами яких є реальні особи. Кожен персонаж – це герой-

маска, їхні характери амбівалентні, відчувається наявність «гри у грі». Сюжет 

вистав побудований на діалозі, який викликає конфлікт, спричинений різним 

рівнем виховання й освіченості головних героїв. Слово в таких творах завжди 

переважає над дією. Сюжетний простір п’єси розширюється за рахунок таких 

локацій, як площа Кюштері і квартал одного з районів. Композиційна 

парадигма тіньового театру постає як жорстка чотирискладова структура: 

пролог, діалог, дія, епілог [326, с. 24]. Міркування М.М. Бахтіна про 

європейську карнавальну культуру максимально наближено співпадають із 

характером видовищ театру «Карагьоз»: «Європейські й культурі, важливою 

частиною якої був народний театр, була притаманна особлива форма 

спілкування, міміка, жести, мова, яка вбирала в себе все те, чому не було місця 

в офіційному суспільстві, тобто лайка, лихослів’я, осміювання, кривляння» [12, 

с. 14]. Народні вистави театру тіней були прив’язані до мусульманського 

календаря – зазвичай вони тривали впродовж усього місяця Рамазан.  

Композиція «Орта оюну» нагадує композицію вистав театру тіней. Вона 

також складається з чотирьох пропорційних частин, єдиною відмінністю є 

заміна діалогу у другій частині на скоромовку. Головними героями виступають 

Кавуклу й Пішекяр з відповідним розподілом ролей, як у театрі тіней. 

Відмітними рисами «Орта Оюну» є те, що в театрі грають справжні актори, а 

не ляльки, розгортання інтриги, логічність сюжету, більш ускладнена 

композиція і розв’язка. За твердженням І. Бороліної, «Орта оюну» дозволяє 

говорити про самостійність жанрової форми більш високої художньої 

організації – комедії [21,  с. 101]. Російська дослідниця також визначає жанр 

«Карагьозу» як фарс [70, с. 101]. Аналогічно до театру тіней, персонажі 
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«Ортаоюну» – комічні герої-маски. І «Карагьоз», і «Ортаоюну» були джерелом 

основної інформації про суспільно-політичне життя країни. Російський 

дипломат ХІХ ст. К.М. Базілі порівнював театр «Карагьоз» із газетою, з якої 

можна було дізнатися про всі важливі події в країні [8,  с. 13]. Як зауважила 

російський тюрколог О. Оганова, характер соціальної сатири як у тіньовому 

театрі, так і в театрі «Орта Оюну» виявляється в руслі імпровізації. Критика 

тогочасних суспільних явищ у п’єсах традиційного театру ніколи не була 

формальним складником, і випади проти влади або ж критика соціально-

політичних і культурних змін, які проводилися в країні, реалізувалася 

інклюзивно. Натяки, алюзії, прихована або явна критика проявляли себе в 

епізодичних репліках персонажів і не були безпосередньо пов’язані з 

тематичним забарвленням п’єси [103, с. 29]. 

Поряд із театром тіней і «Ортаоюн» великою популярністю 

користувалися моновистави меддахів. Творча манера меддахів дозволяє 

класифікувати їхні вистави як театр одного актора, моновистави. Традиція 

меддахів тісно пов’язана з огузькою епічною традицією співаків-озанів. Перші 

писемні джерела про існування меддахів на території Османської держави 

датуються XV ст. Як єднальна ланка між минулим і теперішнім, меддахи 

зберігали у своїй пам’яті численні твори турецької словесності, безпосередньо 

пов’язані з художніми традиціями арабо-перського культурного ареалу. З 

діяльністю меддахів пов’язане представлення різних жанрів турецького 

фольклору і літератури – як середньовічної, так і нової [103, с. 30]. Композиція 

вистави меддахів традиційно складається з чотирьох частин: вступ, коментар 

автора, дійство, фінал. Особливістю таких вистав були вставки, подекуди дуже 

розлогі ремарки автора, які давали простір для імпровізації, дидактичних 

елементів, загальноосвітньої інформації. Типовими персонажами вистав 

меддахів були представники інших національностей (лази, албанці, іудеї, 

греки), які були об’єктом висміювання через мову – вживання діалектизмів і 

нелітературну турецьку. Метін Анд також відмічає, що в палацах відбувалися 

переважно вистави військової тематики. Декорації встановлювалися на 
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суходолі або на воді, інсценувався бій між тюрками й іншими народами, який у 

результаті завжди закінчувався перемогою тюрків [168, с. 15]. Нутку Оздемір 

наводить факти, які свідчать про те, що найяскравіші вистави Османської 

імперії відбувались 1582 р. за правління Мурата ІІІ, 1675 р. за часів 

Мегмета IV, 1720 р. за Агмета ІІІ, 1836 р. за Магмута ІІ [302, с. 193]. Зокрема, 

дослідник звертається до цікавої вистави 1832 р., присвяченої синові 

Магмута ІІ Абдюльмеджіта. Водночас він підкреслює, що не лише турки, а й 

посли інших держав Османської імперії з дозволу падишаха влаштовували 

дійства, залучаючи турецьких акторів і музик, у святкуванні особливих подій 

власних держав (наприклад, дійство 1729 р., влаштоване послом Франції на 

честь народження сина короля Людовика ХV, про яке згадує О. Нутку) [302, с. 

193].  

Дослідники А. Ялчин і Г. Айташ зазначають, що в XV – XVII ст. слово 

«весілля» в турків було синонімом слова «вистава», адже майже кожне весілля 

перетворювалося на справжнє видовище, де єдиною відмінністю була 

відсутність друкованого тексту [375, с. 185].  

На початку XVIII ст. в часи правління султана Агмета ІІІ (1703-1730) 

Османська імперія виявила неабиякий інтерес до Європи, європейської 

культури, літератури, переважно французької. До Парижа, Лондона були 

направлені посли. В османській державі почалась «епоха тюльпанів», яка 

тривала упродовж 12 років (1718 – 1730). Тюльпан став не лише популярним 

мотивом у декорі та декоративному мистецтві османів, а й джерелом натхнення 

для турецьких поетів. Як художній образ тюльпан проіснував у турецькій поезії 

до XX ст. «Епоха тюльпанів» була чимось значнішим, ніж просто модою, вона 

знаменувала народження в Османській імперії нової ери, турецького ренесансу. 

У цей час у державі відбувалися помітні зміни в історико-культурному житті й 

науці. Саїт Ефенді та Ібрагім Мютеферік побудували 1727 року в Стамбулі 

друкарню, почали працювати нові бібліотеки, з’явилися нові переклади із 

західних та східних літератур. Швидкого розвитку набули архітектура, 

живопис, мініатюра. Для створення пишних садів з фонтанами, палаців, мостів, 
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бібліотек, трояндових та тюльпанових садів прикладом слугували Париж та 

Ісфахан. На відміну від збудованих колись із каменю та прикрашених 

орнаментом з мармуру споруд з’являються інші – з дерева та ліпнини, що 

коштували дешевше. Нові матеріали дали простір фантазії, що позначилося на 

стилі, який максимально наслідував французьке декоративне мистецтво. Епоха 

тюльпанів передбачала курс на вестернізацію, відхід від класичних цінностей, 

суфійської доктрини. Вона стала підґрунтям для розвитку бароко в мистецтві, 

культурі й літературі. 

Початковий етап розвитку бароко в Османській імперії припадає на часи 

правління хана Абдюльхаміда І (1730) й закінчується в часи хана Махмуда ІІ 

(1805). Османська імперія налагодила тісні зв'язки з Європою, звідки приїздили 

митці з різних галузей, завозилися європейські речі. Європейський стиль 

істотно вплинув на смаки турецької нації, і це зумовило появу перших 

архітектурних споруд у стилі бароко (Аязага, Топхане, Ченгелькой Кулесі, 

мечеть Нуру Османіє (1757), мечеть Лалелі (1763), мечеть Ортакьой, палац 

Долмабахче). Разом із появою «Книг подорожей» послів Османської держави 

до Франції Сулеймана Аги і Їрмісекіз Челебі Мегмета Ефенді стали активно 

перекладатися, переважно із французької, праці з різних галузей наук [356, с. 

9]. Згадки про існування видовищ під час правління Абдульхаміда І є в праці 

Р.А. Севенгіля [334, с. 53-54]. Він розповідає про комедію, яку інсценізували 

жінки палацу на честь народження доньки султана Рабії. Сюжет п’єси був 

пов’язаний із наказом султана, який забороняв жінкам наряджатися і наносити 

багато макіяжу перед виходом на вулицю.  

Наступна хвиля оновлення суспільно-культурного життя Османської 

імперії пов’язана з правлінням султана Селіма ІІІ (1761 – 1808). Він був 

талановитим реформатором та правителем: «Успадкувавши султанат у рік 

Французької революції, по закінченні турецько-російської війни він показав 

себе як активний реформатор, маючи наміри довести до реального здійснення 

ті гіпотетичні реформаторські ідеї, які почали з’являтися в «епоху тюльпанів». 

Революція у Франції, як свідчать дослідження Л. Кінроса, надала цим ідеям 
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вирішального імпульсу [64, с. 449]. На думку дослідника, Селім ІІІ був єдиним 

від часу правління Сулеймана Пишного, хто повністю присвятив своє життя 

реформуванню імперії за західним зразком. Освічений правитель, безперечно, 

піклувався про людей і прагнув повернути Османській імперії її втрачену велич 

[64, с. 469]. У добу його правління активно розвивалася література, зокрема 

творчість таких відомих поетів, як Недім, Сабіт, Іззет Алі Паша, Есрар Деде, 

Шейх Ґаліб. Тоді ж з’являються відомі тезкіре («Адаби Зурефа», «Сема-ханеі 

Едеб», «Тезкіретюш-Шуара»). Лише одна з них («Нухбетюль – Асар мін 

Феваідюль-Ешар») наводила дані про 489 поетів, тут же були вміщені їхні 

кращі твори. Окрім низки тезкіре, широкого розголосу набули сефаретнаме, 

особливо французьке (1720 – 1721), написане Мегметом Ефенді, іранське 

(1721) Агмета Дуррі Ефенді з Вану та прусське (1763 – 1764), написане 

Агметом Ресмі Ефенді. У літературі цього періоду можна визначити два 

основні напрями: література, мова якої максимально наближена до народної 

(Недім, Іззет Алі Паша, Асим, Сюмбюльзаде Вехбі, Фасил з Ендеруну) та 

література, написана індійським стилем (Арпаемінізаде Самі, Шейх Ґаліб) [278, 

с. 207]. 

Реформи султана Селіма ІІІ, а згодом і Магмуда ІІ (прав. 1808 – 1839) 

суттєво вплинули на політику, економіку, культуру, освіту Османської 

держави. До періоду реформування основним осередком освіти були медресе, 

де вивчали основи ісламу, арабську та перську мови, літературу дивану. Разом 

із реформуванням з’явилися нові осередки освіти – звичайні в нашому 

розумінні школи, у яких виховувалося нове покоління турецької молоді з 

новими поглядами на культуру й літературу [372, с. 26]. Реформи стали однією 

з першопричин появи в турецькій класичній літературі, традиційному театрі 

західних елементів, які згодом сприяли виникненню нових літературних 

жанрів, докорінно змінили структуру класичної національної драми.  
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1.2.3. Зародження авторської драми  

Поштовхом до зародження турецької авторської драми стала активна 

вестернізація турецької літератури. Вплив західних тенденцій став суттєво 

відчутним на початку ХІХ ст. в епоху Танзимату (доба реформ Османської 

імперії). До цього на розвиток турецької літератури впливали лише канони 

східних літератур, переважно арабської та перської. Зв’язок Османської імперії 

з Європою, насамперед із Францією, мав місце ще до реформ 1839 р. 

Сулеймана Аги та Їрмісекіза Челебі Мегмета Ефенді. Підписаний між 

Францією й Османською державою в 1740 р. так званий «капітуляційний» 

документ протягом довгого часу був основою привілей для Франції: французи 

отримали право і свободу торгувати на території Османської держави під 

повним захистом султана, французькі консули мали судову владу, не було 

обмежень у релігійному й культурному планах. 

Уперше за вісім століть існування класичної турецької літератури в ній 

почали з’являтися західні паростки завдяки вивченню турками французької 

мови та появі перекладів творів західних митців, переважно із французької. 

Неабияку увагу турецьких письменників привернули нові для їхньої літератури 

жанри – роман, авторська драма, які вони намагалися узгодити з канонами 

турецької літератури. Тоді почали з'являтися нові жанри, ідеї, стилі. 

Основоположниками турецького роману стали Агмет Мітхат, Намик Кемаль, 

Шемседдін Самі. Орієнтуючись на західну літературу, вони ставили за мету 

створити роман, що відповідав би запитам читачів-інтелектуалів і разом із тим 

був доступний широкій аудиторії [117,  с. 5]. Серед них були й ті, що 

працювали над авторською драмою.  

Правитель Османської імперії Абдульмеджіт (1839 – 1861) цікавився 

західними моделями театру, уважно слідкував за виставами західних акторів на 

сцені театру Бейоглу (на той час це були переважно опери), запрошував акторів 

до палацу [335, с. 3]. Західна музика увійшла до палацу падишаха ще в 1828 р. 

До Стамбула запросили італійського музиканта Джузеппе Доніцетті, (1788 – 

1856), який навчав талановиту турецьку молодь грі на музичних інструментах 
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та італійських пісень. У другій половині ХІХ ст. до найбільших міст 

Османської імперії все частіше приїжджали театральні трупи з різних 

європейських країн [351, с. 89]. 1840 р. відкрили перший театр, де ставилися 

авторські п’єси, переважно перекладені з французької та англійської мов [355, 

с. 155]. На думку турецького вченого А. Х. Танпинара, саме 1842 р. можна 

назвати початком драматургії в європейському сенсі [355, с. 155]. Турецька 

драматургія переживала епоху романтизму, відчувався активний вплив західної 

літератури. Враховуючи, що романтизм у турецьку літературу прийшов із 

значним запізненням у порівнянні із західними, у драмах того часу впродовж 

наступних двадцяти п’яти років спостерігається пришвидшений розвиток цього 

напряму, який згодом буде співіснувати із реалізмом [302, с. 356]. Перші 

авторські п’єси були перекладами відомих на той час творів європейських 

драматургів, але костюми, гра акторів, сцена були далекі від європейських 

стандартів [355, с. 156]. Незаперечним є факт існування авторських п’єс ще до 

Танзимату, а саме п’єс «Вакаї Аджібе ве Хавадісі Гарібе Кешфгер Агмет» 

(1809) невідомого драматурга, «Хікаєті Ібдаі Єнічеріян ба берекеті Пірі 

Бектешіан» (1810) європейця Томаса Чаберта, написану турецькою мовою, а з 

часів, коли почалися реформи, – п’єса Хайруллах Бея «Хікаєі Ібрагім Паша бе 

Ібрагім Гюльшені» (1844), яка більше нагадувала лібрето і не була 

надрукована. Проте ці п’єси не розглядаються дослідниками як власне 

турецькі, адже в першому випадку – автор невідомий, у другому – іноземець, а 

у третьому – п’єса не була опублікована. У 1840 р. італійцями в Османській 

імперії було створено театр «Боско», 1859 р. вірмени заснували «Східний 

театр», у якому вперше за всю історію національного театру жіночі ролі грали 

актриси. 

Певні верстви населення досить негативно ставилася до того, що султан 

відвідує театр «Бейоглу» [328, с. 16]. Тому, заради уникнення поголосу, у 1858 

році Абдюльмеджіт наказав побудувати біля палацу Долмабахче театр для 

правителів, який за рік був відкритий. Така зацікавленість правителя театром 

надихала молодих драматургів [335, с. 4]. П’єса «Одруження поета» (1859) 
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Ібрагіма Шінасі (1826 – 1871) стала «першою ластівкою» західного зразка в 

турецькій драматургії. Вважається, що вона була написана на замовлення 

Султана Абдюльмеджіта для нового театру [260, с. 21]. І тема, і структура 

твору вирізнялися простотою сюжету, невибагливістю мови [328, с. 29]. 

На думку А.Х. Танпинара, поява цієї п’єси випереджала час, адже турки 

ще не були готові до радикальних змін, на які натякав Шінасі у своєму творі: 

вона була гучною, але передчасною, можливо, саме тому після її появи 

упродовж дванадцяти років вона не потрапляла до репертуарів місцевих театрів 

[355, с. 281]. Це був період, у якому ще творили останні представники 

класичної літератури, такі, як Авні (1826 – 1883), Лефкочали Ґаліб (1828 – 

1867), Аріф Хікмет (1839 – 1903), які теж мали неабиякий вплив на формування 

світобачення та естетичні смаки молодого покоління літераторів. Турецький 

прозаїк Самі Пашазаде Сезаї (1859 – 1936) охарактеризував Шінасі як митця, 

який навчив молодих письменників писати так, як думається, і говорити так, як 

відчувається: «Його життя було коротким, написав не так багато, але навіть той 

невеликий спадок справив сильний вплив на молоде покоління драматургів...» 

[163, с. 70]. Він був першим, хто наважився відверто говорити про правителів, 

першим спростив літературну мову, першим випустив приватну газету 

турецькою мовою, став першим власником друкарні, яка могла запропонувати 

широким верствам населення дешеві й якісні книги, одним із перших 

перекладачів з європейських мов, завдяки чому турецька інтелігенція мала 

змогу ближче познайомитися із західною культурою та літературою [335, с. 

11]. Продовжуючи думку Сезаї, турецький дослідник Ісмаіл Парлатир 

підкреслив майстерне поєднання в п’єсі «Одруження поета» досвіду 

традиційного національного театру із західними драматургічними моделями. 

Головні герої пʼєси І. Шінасі – люди з народу, за характером і поведінкою 

схожі на персонажів традиційного турецького театру. Тематика твору – 

соціальне становище турецької нації на зламі традицій; зразки комедії ситуації 

і комедії характерів, розподіл п’єси на дії, наявність зав’язки, кульмінації та 

розв’язки – компоненти західної драми [356, с. 112]. Доволі успішними були 
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перші комедії, написані Алі Беєм (1884-1899) – одним із провідних драматургів 

того часу. Його перу належать такі п’єси (комедії), як «Незалежний гість», 

«Балакучий перукар», «Краса», а також інтерпретації п’єс Мольєра, Едмонда 

Гондінета, Віктора Бернарда «Аййар Хамза», «Тонус Ага», «Гаваут», «Жінка 

спить».  

1860 р. Х. Наум створює трупу з вірменських акторів і розпочинає 

театральну діяльність [355, с. 156]. Вірмени стали основними носіями традицій 

європейської драматургії в Османській імперії. Велику роль у створенні театрів 

і підтримці драматургії мала діяльність Ґ. Агопа Вартовяна (1840 – 1902). [169, 

с. 169]. «Османський театр Ґюллю Агопа», створений у 1868 р., називався в 

народі «театром письменників». Ґ. Агоп активно залучав тогочасних турецьких 

письменників до творення нової драматургії. Він принципово дотримувався 

думки про те, що замість чужих турецькому суспільству перекладів західних 

п’єс необхідно створювати свої, у яких ітиметься про суттєві проблеми 

турецького суспільства. Але на той час через утиски цензури драматурги мали 

оминати такі теми, як стосунки між чоловіком і жінкою, родинне життя, 

негативне зображення правителів Османської імперії. Як зазначає Р. Севенгіль, 

інсценування п’єс турецькою мовою було досить вдалою ідеєю, адже завдяки 

цьому можна було зацікавити якомога більше місцевих глядачів. Хоча їм і 

особливо тим, хто жив на окраїнах Стамбула, звичних до буденної життєвої 

тематики вистав ортаоюну, було незрозуміло і нецікаво дивитися п’єси, які 

розповідали про життя людей з-за кордону з дивними іноземними іменами. 

Великою невдачею є й той факт, що турецькі драматурги розпочали 

впровадження драматургії в турецьку культуру шляхом перекладу західних 

п’єс...» [335, с. 6]. Отже, діяльність Ґюллю  Агопа стала новим, важливим 

етапом у розвитку турецької авторської драми, тим поштовхом, якого 

потребували турецькі драматурги для формування власного, національно 

маркованого драматургічного резерву.  

Коли Абдульмеджіта (6 (20) липня 1861 р.) змінив на престолі його брат 

– Абдульазіз (1830 – 1876), ситуація із розвитком драматургії дещо змінилася. 
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Абдульазіз не вирізнявся особливим мистецьким смаком, адже він більше 

переймався цілісністю країни, тому будь-які спроби зруйнувати цю єдність 

каралися ним досить жорстоко [163, с. 23]. У часи його правління негативно 

сприймалися переклади шекспірівських драм, у яких йшлося про вбивство 

членів сім’ї правителя через жадобу до влади; заборонили комедію «Азіз Ага» 

через проведення певних паралелей із правителем Абдульазізом; з певних 

політичних причин змінили назву п’єси «Тосун Ага» [169, с. 171]. Абдульазіз 

був палким прихильником класичного театру «Орта Оюну», трупу якого 

підтримував до кінця життя. Можливо, саме цим можна пояснити його досить 

негативне ставлення до західних впливів на турецький театр [271, с. 13]. Разом 

із тим саме завдяки концесії султана Абдульазіза «Османський театр» 

прославився найбільше. На його сцені прозвучали імена перших драматургів 

того часу, а саме Реджаізаде Магмута Ефенді Екрема (1847 – 1914), Ебуззії 

Тевфіка (1849 – 1913), Шемседдіна Самі (1850 – 1904), Агмета Вефіка Паші 

(1823 – 1891), Теодора Касапа (1835 –1905), Алі Хайдара Бея (1836 – 1914), 

Манастирли Мегмета Рифата (1851 – 1907), Хасана Бедреттіна Паші (1850 – 

1911), Хюсейна Назима Паші (1854 – 1927), Османа Хамді (1842 – 1910) і 

Агмета Мітхата Ефенді (1844 – 1912). 

Значною фігурою того часу був драматург Намик Кемаль (1840 – 1888), 

автор таких гучних п’єс, як «Батьківщина або Сілістра», «Акіф Бей», «Бідна 

дитина», «Гюльніхаль», «Чорна біда». Як наставник, критик і консультант 

багатьох молодих драматургів, допомагав, спрямовував. «Театр – це розвага, 

але найкорисніша з усіх розваг», – наголошував він [274, с. 24]. Намик Кемаль 

багато подорожував Англією та Францією. У листах до друзів згадував, що 

майже щовечора ходить на вистави, розповідав про свої враження: «Тут такий 

театр є, це треба бачити. Справжня школа для навчання моралі й мові. Тут такі 

п’єси грають, що навіть кам’яне серце розплачеться» [234, с. 27]. Намик 

Кемаль був не лише драматургом, а й критиком. У своїй першій статті 

«Друзям, які дискутують про театр» він висловив думку про те, що драма – 

найцінніша за усі жанри літератури. Він підтримував романтичний напрям у 
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драматургії, позитивно сприймав наявність у турецькій літературі перекладних 

творів: «У літератури немає державних кордонів. Якщо у драматичному творі 

присутня істина, то вона справить однакове враження як мовою оригіналу, так і 

мовою перекладу» [234, с. 27]. Намик Кемаль активно підтримує Ґюллю Агопа, 

вони починають спільно працювати. Ґюллю Агоп усвідомлював, що не 

вистачає п’єс, що недостатньо акторів, що їм бракує досконалого володіння 

літературною мовою. Драматурги скаржилися на непрофесіоналізм Ґ. Агопа, на 

застарілий репертуар. Намик Кемаль редагував п’єси, допомагав виконавцям 

досягти акторської майстерності, відбирав матеріал, переважно з перекладних 

творів [234, с. 28]. Його перша п’єса «Батьківщина, або Сілістра» була 

перейнята національним духом і пафосом свободи. Вона мала такий розголос, 

що після появи її на сцені в 1873 р. багато драматургів-початківців, зокрема 

Хасан Бедреттін, Мегмет Ріфат, Абдульхак Хамід, взялися за перо і зробили 

перші вагомі кроки в цьому напрямку. Хоча, як зазначають дослідники, ця 

п’єса недосконала за структурою та формою, але на той час це був своєрідний 

прорив у новітню естетику і проблематику, і певні вади не зашкодили їй 

стимулювати розвиток драматургії [259, с. 166]. Намик Кемаль був своєрідним 

провідником на літературному шляху молодих драматургів. Він листувався з 

ними, критикував і схвалював, редагував їхні твори [234, с. 29]. Як, наприклад, 

у листі-відповіді прозаїку Самі Пашазаде Сезаї (1859 – 1936), який у 

сімнадцять років вирішив спробувати сили у драматургії і написав п’єсу «Лев»: 

«Ти питаєш мою думку про “Лев”. Я знав, що ти вмієш гарно писати, але, якщо 

чесно, не думав, що за два роки ти настільки виростеш у професійному сенсі. 

Загалом можу сказати, що ти мене вразив, незважаючи на деякі недоліки. 

Єдине, що мене не задовольнило – твоє ставлення до предмета зображення, я 

вже не кажу про лексику, яку ти використав. Усі свої зауваження я зроблю на 

полях книги. Як закінчу, одразу ж надішлю» [195, с. 216]. Намик Кемаль 

категорично відкидав традиційний народний театр, що, на думку дослідників, 

заважало опанувати в повному обсязі драматургічну техніку. Хоча у його 

п’єсах виразно відчувається вплив традицій народного театру, його драми 
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технічно нагадували дестани, водночас суттєво відрізняючись від них 

простотою мови і сучасним сюжетом [233, с. 33]. Намик Кемаль наполягав на 

зміні тематики драм і наближенні літературної мови до розмовної [195, с. 216]. 

Його підтримував поет Зія Паша (1825 – 1880), який досить гостро критикував 

літературу дивану, стверджуючи, що її не можна називати національною, бо 

лише народна класична література може стати носієм національного духу та 

ідеї [163, с. 40]. На думку Акюза Кенана, період Танзимату допоміг літературі 

«вибратися» із моря кліше і застарілих традицій, осягнути власне «Я» [163, с. 

40]. 

Тієї ж думки, що і Намик Кемаль, дотримувався драматург Агмет Мітхат 

Ефенді (1844 – 1912), наголошуючи, крім усього, на необхідності дидактичного 

начала у драмах. Він добре усвідомлював, що популярна на той час 

драматургія має сильний вплив на виховання людей, зокрема молоді, і при 

тому не завжди позитивний. Звідси непоодинокі акценти на виховній функції 

театру, на необхідності змусити глядача/читача повернутися до свого «Я», 

побачити себе серед інших [356, c. 642]. На дидактичних аспектах драматургії 

наголошував і поет Муаллім Наджі (1850 – 1893). На його думку, драматургія і 

театр за значенням і силою впливу на виховання молоді так само важлива, як і 

освіта; так само певна тематика зможе не лише стати джерелом розваг, а й 

матиме потужний виховний потенціал [356, c. 670].  

Дієвим соратником Ґюллю Агопа був Алі Хайдар Бей. Метін Анд 

припускає, що саме разом із ним і за активної його підтримки Ґюллю Агоп 

створив театр [169, с. 173]. Важливою постаттю того часу є також Вефік Паша 

(1823 – 1891). Він писав переважно віршовані драми, беручи за основу сюжети 

Мольєрових творів («Примусове одруження», «Кохання лікаря», «Брехня»). 

Здебільшого над віршованими драмами для читання працював і Абдульхак 

Хаміт (Тархан) (1852-1937), адаптуючи для турецької сцени твори Шекспіра, 

Гюго («Ешбер», «Ільхан», «Чутлива дівчина») [169, с. 173]. До розвитку драми 

долучалися й актори. Так, Агмет Неджіп Ефенді написав п’єси «Щастя й 

нещастя», «Каяття, або Дитина-злодій». Акторові Каракіну Ріштуні належать 
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п’єси «Нікс Нікс», «Чотириста франків», «Скриня у спадок», «Поганий час», 

«Пісні сцени» тощо. 

Уперше на сцені театру Ґюллю Агопа разом із вірменськими акторами 

з’явилися й турецькі. Мова твору спрощувалася до рівня мови повсякденного 

використання. Театр втрачав від того, що актори-вірмени говорили ламаною 

турецькою або старою вірменською; бракувало акторської майстерності й 

туркам. Поет початку ХХ ст. Ях’я Кемаль Беятли досить гостро переймався 

проблемою неточної передачі турецької мови акторами. На одному із зібрань 

він висловив думку про те, що їм варто було б навчитися мови у класиків 

поезії, а потім вже переходити до драми [195, c.216].  

1875 р. з’явився театр імпровізацій, у якому виступали переважно актори, 

що працювали свого часу в Ортаоюна. Він був розташований у районі 

Шехзадебаши, а за короткий час в інших районах (Аксарай, Чемберліташ, Кулє 

Каписи, Кум Каписи) з’явилися театральні філії. Як зазначають турецькі 

дослідники, європеїзація торкнулася і традиційного театру, адже постановки 

театру імпровізацій нагадували невдалу контамінацію європейського 

літературного твору з жартами й імпровізованими елементами Ортаоюну [302, 

с. 374]. Сценарію, як такого, не було, іноді були лише короткі записи, у яких 

занотовувався порядок і зміст дій. Театр імпровізацій користувався попитом у 

глядачів, які хотіли розважитися і посміятися. Відомими акторами театру 

імпровізацій стали Кавуклу Хамді (1841 – 1911), Абді Ефенді (1845 – 1914), 

Хасан Ефенді (1874 – 1929), Нашіт Бей (1886 – 1938), Ісмаіл Дюмбюллю (1897 

– 1973) [302, с. 379]. 

Саме на середину ХІХ ст. припадає своєрідна драматична контамінація: 

на сценах місцевих театрів можна було побачити і класичний «Ортаоюну», і 

«Карагьоз», і балет, і оперу з аріями, і традиційну виставу [164, с. 25]. 

Найбільшу популярність мали адаптовані під турецьку сцену твори Ґольдоні й 

Мольєра. Тогочасне захоплення турецьких драматургів творами Мольєра має 

особливе підґрунтя. Відомо, що твори саме французького комедіографа стали 

основою комедій європейського ґатунку в багатьох ісламських країнах: 
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Азербайджан (Мірза Фетх-Алі Ахундзаде), Іран (Хабіб Ісфахані, Мухаммед 

Хасан Хан), Ліван (Марун ель-Наккаш), Сирія (Якуб Ібн Руфаіль Сануа) [417, с. 

51]. Не оминуло це захоплення і турецьких драматургів. Так, одним із 

найпалкіших прихильників мольєрівської комедії був Агмет Вефік Паша. Він 

не лише здійснював переклади творів французького драматурга, а й вдавався 

до творчих переробок інонаціональних сюжетів, подекуди змінюючи назви 

оригіналів: «Шлюб з примусу», «Дон Джівані», «Удаваний хворий/Дивна річ». 

Послідовник Агмета Вефіка Паші – Мегмет Шакір Фераізджізаде також 

видозмінював сюжети п’єс Мольєра, запозичував ідеї та образи. Так, 

протагоніст пʼєси «Брехня скінчилася» Кьосе Махір перейняв риси Тартюфа. 

Найбільшу популярність завоювала п’єса Фераізджізаде «Підозри», яка, за 

спостереженням М. Анда, є контамінацією «Тартюфа» із «Удаваним хворим» 

Мольєра: сюжети, герої, конфлікт запозичені у французького драматурга [417, 

с. 56]. Як зазначає С. Шенер, комедія в мольєрівському стилі різко відрізнялася 

від традиційних вистав з комічним ефектом театрів «Ортаоуну» та «Карагьоз»: 

комізм класичних комедій Мольєра має певне дидактичне підґрунтя, увагу 

зосереджено на індивіді, його місці в суспільстві, сюжет максимально 

наближений до реальних подій, у п’єсі є зачин і розв’язка, тоді як у 

традиційних турецьких виставах комізм несе суто розважальну функцію, 

характерним є абстрагування від дійсності, узагальнене зображення 

суспільства, відсутність інтересу до особистості, а п’єса складається з 

декількох непов’язаних між собою сюжетів, які не мають розв’язки [449, с. 27-

28]. Турецьким читачам/глядачам комедії у мольєрівському стилі припали до 

смаку, адже зі зміною політичної й соціальної ситуації у країні, змінилися й 

естетичні вподобання. Збагачення репертуару творами Мольєра і рецепція його 

традицій справили неабияке значення для активізації розвитку турецької 

авторської драми взагалі й комедії зокрема.  

Перші трагедії – Алі Хайдара Бея «Сезгюзешті Первіз» і «Друга сутність» 

– з’явилися в 1866 р., та з сучасного погляду ці п’єси на три чи дві дії не можна 

назвати повноцінними трагедіями. Хоча в розвитку турецької драматургії вони 
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мали велике значення: були власне турецькими, оригінальними, а не 

переспівами чи переробками. 

Перепоною у розвитку драматургії була позиція правлячої сили: 1873 р. 

почалися перші репресії. Так, за наказом Абдюльазіза 28 квітня 1873 р. за 

«антидержавні» мотиви п’єси «Батьківщина» відправили на заслання Намика 

Кемаля, а слідом за ним і Ебюззія Тевфік Бея та Агмета Мітхата Ефенді. 

Ґ. Агоп залишився у Стамбулі і продовжував опікуватися театром і 

драматургією. Він навіть поставив дві п’єси Намика Кемаля, надіслані із 

заслання, – «Акіф Бей» і «Бідна дитина». Після смерті Абдюльазіза і сходження 

на престол Мурата V (30 травня 1876 р.), драматурги були реабілітовані й 

продовжили літературну діяльність: на сцені з’явилася декілька п’єс, щоправда, 

без вказівки імен авторів [328, с. 40]. Утім правління Мурата V виявилося 

нетривалим. Невдовзі до влади прийшов Абдюльхамід ІІ, який у короткий 

термін припинив діяльність і народного зібрання, і культурних діячів, серед 

іншого він всіляко перешкоджав розвитку драматургії. У 1882 р. через підозри 

в підготовці заколоту султан наказав зруйнувати театр Ґюллю Агопа, у якому 

йшла небезпечна, на його думку, п’єса Агмета Мітхата Ефенді «Озденлер» 

[328, с. 42]. Літературні твори підпадали під сувору цензуру [164, с. 27]. 

Акторів кидали до в’язниць, закривали і спалювали театри. Під пильним 

наглядом влади перебували Намик Кемаль, Мегмет Фарук, Мегмет Джевхер та 

ін. Але, відомо, що Абдульхамід ІІ утискував лише представників так званої 

нової драми, тобто драми західного зразка, тоді як вистави театру тіней усіляко 

захищав і підтримував. Так, у праці турецького дослідника Мегмета Тевфіка 

«Рік у Стамбулі» (1881) розповідається про лояльне ставлення правителя до 

вистав театру тіней під час Рамазану, а також до акторів цього театру. Відомі 

факти, що правитель приймав акторів у палаці [339, с. 52].  

Незважаючи на політичні утиски, авторська драма продовжувала 

розвиватись. Основною тематикою п’єс були взаємини між поколіннями, 

родинне життя, людські стосунки [164, с. 28]. Після 1859 р. найбільшою 

популярністю користувались комедії, романтичні драми та мелодрами. З 1866 
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по 1877 рр. було перекладено і створено понад двохсот п’єс [164, с. 29]. 

Комедії, написані в західному стилі, відрізнялися за тематикою від традиційних 

народних дійств. Якщо у традиційних драмах висвітлювалося життя середніх і 

нижчих верств, то в авторських комедіях драматурги зображували життя 

представників вищого прошарку суспільства, не торкаючись буденних 

проблем, злиднів, безробіття, неосвіченості. Найбільшою проблемою 

тогочасного суспільства була зміна життєвих цінностей. З одного боку, 

висміювалося прагнення людей бездумно наслідувати західну модель життя, з 

іншого – був виразно відчутним тиск старих традицій, забобонів і доісламських 

засад. Разом зі зміною пріоритетів загострився конфлікт між старшим і 

молодшим поколінням, що визначив одну з магістральних тем авторської 

драматургії, замовчуваних у традиційній народній. Молоді митці були 

ближчими до правди, у їхніх творах відчувався різкий перехід від загальної 

тематики до конкретики [340, с. 181-182]. Турецький дослідник С. Сокуллу, 

окреслюючи недоліки тогочасних творів, завважує, що комедії західного зразка 

за рівнем комедійності програвали традиційним народним драмам: зникала 

алегорія, символічна мова; гру словами та значеннями замінювали 

видовищністю; вербальна гра витіснялася комізмом ситуацій, жестів [340, с. 

189].  

Традиційний турецький театр меддахів і «Карагьоз» продовжували 

розвиватися і в ХІХ ст. Дійства відбувалися переважно під час релігійних свят 

як у палаці Долмабахче, так і в різних публічних місцях. Найпопулярнішими 

представниками цього мистецтва дослідники вважають Кьора Османа, Ашика 

Хасана, Піча Еміна, Тесбіхчіоглу Назіфа, Мусахіпа Нурі, Шюкрю Ефенді [302, 

с. 367]. Серед меддахів того часу були й такі, що уславилися не лише на 

території Османської імперії, а й за її межами, наприклад, Ашкі Ефенді та його 

учень Сурурі [302, с. 369]. Не випадково турецький літературознавець О. Нутку 

вважає кінець ХІХ ст. останнім яскравим періодом творчості меддахів, яка 

згодом втратила свою цінність [302, с. 366]. 
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Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. в османській драматургії переважають 

авторські п’єси, творцями яких були представники різних культур. Це п’єси 

турецьких авторів, п’єси вірменських авторів, п’єси європейських авторів у 

перекладі турецькою й вірменською [169, с. 171]. Отже, ще на початку свого 

розвитку турецька авторська драма зазнавала перешкод, незважаючи на які, 

намагалася надолужити те, що вже було апробовано світовою драматургією. У 

репертуарі тогочасних театрів переважали перекладні твори. Водночас 

неабияку роль у становленні авторської драми відіграли представники 

вірменської діаспори. Та основним важелем розвитку залишалась тотальна 

вестернізація турецької культури й літератури. 

Вплив західних традицій мав своє продовження в течії Сервет-і Фюнун 

(1891 – 1901), діяльність якої помітна і в першій половині ХХ ст. Вплив цієї 

течії полягав головним чином у застосуванні досвіду європейських літератур. 

Представники Сервет-і Фюнун зростали на прикладах західної літератури, 

ставлячись до турецької класики як до літератури застарілої, провінційної, що 

викликало спротив турецької аудиторії. На противагу їм, з’явилися п’єси «Шик 

часу», «Наче кохання», «Дурнуватий Раміз», «Зацікавлення мого чоловіка 

літературою», «Гнилі сходи», у яких гостро критикувалося нехтування 

багатовіковими традиціями і культурою [340, с. 178].  

Болісно сприймав процес надмірної європеїзації турецької літератури, 

наростання «проблеми безгрунтянства» (Ю. Шевельов)  Джеміль Меріч (1916 – 

1987). Про це йде мова у працях «Ця країна», «Журнал», «Світло приходить зі 

Сходу», «Від благоустрою до цивілізації». На його переконання, турецька 

література має гідні поваги традиції, якими не можна нехтувати: «Наша 

література після Танзимату – література-тінь, наші думки – думки-тінь. Тепер у 

нашій літературі присутня лише імітація Заходу, плагіат і переклад. Ми тепер – 

французи, які розмовляють турецькою» [280, c. 137]. Або: «Бідна турецька 

інтелігенція. Вона намагалася приховати скарби своєї країни, щоб не 

образилися західні друзі. А потім забула, де заховала» [281, c. 9]. 
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Основною причиною критики Джемілем Мерічем європеїзації турецької 

літератури були релігійні чинники: «Навіть якщо ми спалимо всі корани й 

мечеті, ми все одно залишимося для європейців османами, а османи для них – 

це іслам, темний і небезпечний ворог [281, c. 9]. Починаючи з Танзимату, 

Європа має єдиний намір – знищити святе у душі турецького інтелігента, тобто 

іслам» [280, c. 174]. Д. Меріч вважає, що разом із відмовою від релігії, разом із 

«осучасненням» його нація втрачає духовні цінності, не властиві Європі. 

Особливо він наголошує на тому, що з періоду реформ турецька література вже 

не є власне турецькою, вона нагадує кальку з європейської: «Осучаснення – це 

новий вид імпорту з християнської Європи, як кокаїн та ЛСД… Це отрута, яка 

паралізує мозок…Це – просто вилізти зі шкіри, забути про гідність рідної 

країни і податися у рабство, чи не так? Ми – діти зовсім іншої цивілізації, 

давнішої, людянішою. Осучаснитися – це означає стати блазнями, 

невіруючими…» [280, c. 97]. 

На думку Д. Меріча, реформи періоду Танзимату в культурі та літературі 

мали радше негативні наслідки, аніж позитивні: «Туреччина – це корабель, 

який з 1889 року почав тонути» [280, c. 133]. Д. Меріч упевнений, що 

турецький народ сам винний у своїх проблемах: «У всіх на вустах одне й те 

саме: у цій країні жити неможливо. Чому? Нашим панам та панянкам не 

подобаються ці хмари пилу, чи може ці неприємні запахи каналізацій, ці люди, 

шум машин? Ні, вони скаржаться на турецьку націю, тобто самі на себе… Ті, 

що вважають, що в їхній державі жити неможливо, самі унеможливлюють це 

життя» [281, c. 208]. Внутрішній протест Д. Меріча найбільше відчувається у 

його праці «Ця країна», ідеї якої вплинули не лише на сучасників письменника, 

а й на наступні покоління. Відомий турецький літературознавець Агмет 

Кабакли вважає, що твір «Ця країна» необхідно буквально вивчити напам’ять 

[280, c. 336]. Інші турецькі дослідники називають твір Меріча путівником 

молодого покоління, «яке обов’язково має прочитати його, аби не робити таких 

само помилок, які робили попередники» [280, c. 337].  
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Разом із цим, Д. Меріч усвідомлював необхідність ознайомлення 

турецької нації із західними зразками для культурного зростання та 

інтелектуального розвитку: «Ми мали збагатити Схід Заходом, але лише після 

поцінування всіх достоїнств Сходу. Народ мав прочитати всі шедеври, щоб 

удосконалити своє світорозуміння та збагатити душу» [280, c. 141]. Саме тому 

Д. Меріч почав займатися перекладами з французької, щоб ознайомити 

турецького читача зі здобутками французької класики. 

Сучасна турецька дослідниця Зехра Іпшіроглу у статті «Міжкультурний 

вплив у драматургії» пропонує уникати голосних заяв про негативний вплив 

Заходу на Схід, західної літератури на східну. Адже свого часу західна 

література чимало запозичила з літератур Сходу, а згодом східна реципіювала 

твори західної. Таким чином відбувався міжкультурний взаємовплив [431]. 

Дослідниця вважає за доцільне відмовитись від протистояння «Захід – Схід»: 

«Замість того, щоб казати «Ми» і «Захід», краще вживати терміни «модерне і 

традиційне суспільство», що дозволить нам уникнути пасток полеміки 

Схід/Захід/Я/Інші і відкриє шлях до більш раціональних роздумів про розвиток 

драматургії в Туреччині». Зехра Іпшіроглу зазначає, що як тільки Туреччина 

перестала перебувати у статусі традиційного суспільства, основою якого була 

релігія, і ввійшла у процес суспільної модернізації, вона зробила помітний крок 

у розвитку ліричних, епічних і драматичних жанрів.  

Цікаву думку у зв’язку з цим висловив Нутку Оздемір, наголосивши, що 

«європеїзація» Османської імперії була вимушеним кроком її правителів, 

спробою уникнути утисків і колоніальних зазіхань, агресії з боку Європи [302, 

с. 349]. 

Водночас турецький дослідник Явуз Пекман у статті «Європеїзація 

драматургії періоду Танзимату» стверджує, що для інтелігенції того часу 

любити театр означало бути європейцем, бути членом модерного суспільства, 

тому більшість представників турецької інтелігенції вважала за можливе й 

досить продуктивне реалізувати освітянську мету через драматургію як спосіб 

ознайомлення із західною моделлю суспільства і тим самим наблизитися до 
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спільноти Європи. На той час звернення до драматургії з метою європеїзації 

турецького суспільства вважалося чи не кращим засобом безпосереднього 

впливу на почуття, сприйняття людей, більша частина яких не мала й 

початкової освіти [378, с. 8].  

Позиція молодих письменників, які відверто відмовлялися від 

національних традицій та багатовікової духовно-естетичної спадщини, певно, 

була зумовлена бажанням похизуватися уявною «модерністю», замість того, 

щоб перейняти лише дійсно нове, яке б розширило вже існуючі літературні 

горизонти. Негативною, на нашу думку, тенденцією, що супроводжувала 

вестернізацію турецького письменства, є розробка відверто інтимних тем, які, 

замість посилення психологізму, формують нездоровий інтерес публіки. Те 

саме можна сказати й про кардинальну зміну образу жінки: замість величного 

образу, який надихає на героїчні вчинки, з’являється персонаж аморальної 

жінки.  

Разом із тим, не можна не відзначити й позитивні моменти вестернізації 

турецької літератури, а саме розширення жанрових обріїв, збагачення 

тематики. Зазначимо, що проблема позитивної/негативної ролі процесів 

європеїзації турецького суспільства і перекладної літератури в епоху 

Танзимату і досі активно дебатується не лише в літературних колах. 

Прихильники марксистських ідей висловлюють думку про те, що через 

реформи Танзимату європейський капіталізм заполонив Туреччину і Захід 

почав диктувати свої права на території країни. Ті, що підтримували реформи 

Танзимату, навпаки, вважають, що то була єдина можливість «відкрити очі» 

туркам. Молоді націоналісти, хоч і не поділяють думок танзиматників, по суті 

підтримують їх, не погоджуючись у такий спосіб з марксистами. Е. Гюнгьор, 

оцінюючи вплив західних елементів на турецьку культуру, наголошує на 

ситуації невизначеності, коли ні власне турецька культура не мала 

повноцінного розвитку, ні західні елементи не були адекватно перенесені на 

турецький ґрунт, аби органічно вростати в тканину турецького мистецтва [250, 

с. 20].  
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Аналізуючи як позитивні, так і негативні моменти в орієнтації на Європу, 

турецький дослідник зауважує, що лише із заснуванням республіки процес 

модернізації перетворився на суттєву європеїзацію: «Модернізація і 

європеїзація – це не просто різні поняття, це абсолютно інше світобачення» 

[250, с. 22]. Позаяк, висновує А. Нямцу, «при сприйнятті інонаціонального 

художнього досвіду культура-реципієнт бере в іншої культури те, чого не має 

сама [99, с. 29]. Це «чуже» за своїми ідейно-естетичними і змістовними 

характеристиками має бути суголосним національним традиціям культури-

реципієнта, мати в собі «зустрічні хвилі» (О. Веселовський), в іншому разі воно 

є нефункціональним і швидко виводиться з літературного контексту. Тож 

розширення контактів між Європою і країнами інших регіонів призвело в 

певному сенсі до «європеїзації» духовної культури цих країн і зумовило 

продуктивне сприйняття ними європейської класики  

Виокремлений нами підперіод розвитку авторської драми – авторська 

драма конституційного періоду (1908 – 1923) – бере початок від історичних 

подій, які безпосередньо вплинули на подальшу долю драматургії. 23 липня 

1908 стався Державний переворот, молодотурки скинули Абдульхаміда II. 

Відчутно поменшало утисків і цензури [372, с. 17], на сцені з’явилися раніше 

заборонені п’єси Намика Кемаля, Шемседдіна Самі, Ебюзії Тевфіка, які 

спонукали турецького реципієнта до думок про незалежність держави, 

становлення національної свідомості [220, с. 234]. Досить активно 

організовувалися драматургічні спілки, відкривалися театри, зокрема 

«Османська спілка комедії», «Спілка Державного театру», «Національний 

османський драматичний театр», «Театральна спілка жонтурків», 

«Національний театр» та ін., але більшість із них невдовзі припинила свою 

діяльність [220, с. 235]. З 1908 по 1922 рр. загальна кількість п’єс, серед яких 

переважала драма, комедія та музична драма [220, с. 241], сягала двохсот [164, 

с. 29]. Європейська драма майже повністю витіснила традиційний турецький 

театр зі столичних сцен [339, с. 53-54]. Проблеми розвитку драматургії активно 

обговорювалися на сторінках тогочасної періодики – «Заман», «Дерсаадет», 
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«Вакіт», «Серветі фюнун», «Калєм», «Сахне», «Тіятро ве Темаша», «Темаша» 

[220, с. 135]. 1914 р. було засновано навчальний заклад «Дарюльбедаї», який 

потім перейменували на «Стамбульський місцевий театр». Мета цього закладу 

полягала в тому, щоб навчати театральному мистецтву та інсценувати п’єси для 

широкого кола глядачів. Мерія Стамбула запросила відомого французького 

актора й директора театру «Одеон» П’єра Ентоні. Відкриття «Дарюльбедаї» 

спонукало турецьких драматургів Агмета Нурі, Мусахіпзаде Джеляля, Хюсейна 

Суата, Халіта Фахрі, Решата Нурі Гюнтекіна, Юсуфа Зії до творчості. Уже 1916 

р. відбулась прем’єра в «Дарюльбедаї». Це була п'єса Хюсейна Суада «Гнила 

основа» [220, с. 235]. Твір показовий як зразок нової, зумовленої зміною 

політичної атмосфери, тематики та вільнолюбного пафосу. Проаналізувавши 

твори того періоду, І. Чешітлі дійшов висновку про такий тематичний діапазон 

драматургії: 

1. Критичне осмислення правління Абдульхаміда ІІ.  

2. Уславлення дружин турків. 

3. Тема індивіда, сім’ї, суспільства. 

4. Тема майбутнього. 

5. Тема війни [220, с. 241]. 

Тогочасні художні тексти доводять, що, містячи характерні ознаки 

попередньої традиції (наближення до реального життя, звернення до набутків 

європейської драми, освоєння нових жанрів), початок ХХ ст. (до середини 20-

х років) був набагато продуктивнішим за попередні періоди.  

1923 року з утворенням Турецької республіки розпочалося правління 

Мустафи Кемаля Ататюрка (1923 – 1938). Перші п’ятнадцять років існування 

республіки сили державних діячів були спрямовані на модернізацію та 

націоналізацію суспільства, культури, економіки, промисловості тощо. 

Перший президент Туреччини взяв курс на зміцнення відносин між 

Туреччиною і Європою, рівня якої прагнув досягти. Він свято вірив у 

необхідність активного розвитку країни у всіх галузях і мистецько-культурній 

зокрема: «Нація, що залишилася без мистецтва, втратила одну з життєво 



56 
 

важливих основ» [179, c. 57]. «Драматургія й театр, – стверджував Ататюрк, – 

дзеркало культурного рівня нації» [179, c. 39]. Його культурна політика 

сприяла переходу драматургії до наступної фази розвитку – до авторської 

драми республіканського періоду (60-ті рр. ХХ ст.). 

Початок ХХ ст. в турецькій драматургії, як зазначає Ш. Курдакуль, був 

періодом суцільних запозичень, і лише в перші роки республіканського періоду 

турецька драматургія стала усвідомлювати себе і сприймати світ навколо [273, 

с. 252]. У 1924 році після створення Анкарської державної консерваторії 

пожвавилася діяльність державних і приватних театрів, збільшилася кількість 

високоякісних п’єс. 20-30-ті роки ХХ ст. позначені інтенсивним розвитком 

драматургії, основна тематика якої пов’язана з подіями національно-визвольної 

боротьби [103, с. 72]. Це віршовані драми Фарука Нафіза «Штурм» (1932), 

«Герой» (1933), п’єса Яшара Набі Наїра «Мете» (1932), «Чабан» (1932) Кемаля 

Чаглара та ін. Тематичну палітру п’єс тієї доби творять і такі актуальні теми, як 

європеїзація турецького суспільства, традиційні цінності, роль сім’ї, проблеми 

в економічній і культурній сферах, продиктовані загальною ситуацією в 

молодій республіці. Автори драм акцентують увагу не на характерах, а на 

конфліктах з традиційною розв’язкою (смерть героїв, трагічний кінець). 

Більшість п’єс цього періоду з однолінійними сюжетами, що не претендують 

на філософську глибину, натомість нав’язуючи глядачеві авторитарність думки 

драматурга. Турецькі драматурги досить жваво обговорювали проблеми 

збагачення й оновлення національної культури, а також суспільні проблеми. 

Так, у п’єсі Н. Хікмета «Будинок мерця» (1932) сюжет побудований на 

реальних фактах, відомих письменнику. На перший план виходить життєва 

ситуація, пов’язана з лицемірством і жадібністю представників середнього 

класу. Герої твору – впізнавані суспільні типажі, характеристика яких 

увиразнюється в конфліктній ситуації: після смерті чоловіка дружина й діти 

жорстоко сперечаються через спадок, ображають та обманюють одне одного. 

Сюжет п’єси «Прийшов гість» (1939) Джелалеттіна Езіне зосереджений на 

історії взаємин людей, які по-різному сприймають європеїзацію турецького 
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суспільства. Композиція п’єси складається з трьох дій. Чітка драматургічна 

структура свідчить про прагнення автора дотримуватися традиційних норм 

побудови драми, притаманних турецькій драматургії першої половини ХХ ст. 

Персонажі пʼєси – створені уявою образи, особливості характеру яких 

відображають типові риси представників турецького суспільства, що 

опинилася на роздоріжжі «свого-чужого», «східного-західного».   

У 1930 – 1934 рр. у країні були прийняті важливі закони, які дозволяли 

спорудження театрів, створення театральних спілок, сприяли активній 

діяльності музичної академії та драматургічного відділення консерваторії [207, 

с. 57]. Драматургія все більше зорієнтовувалася на зразки європейської драми. 

Ця тенденція була помітною і в публікаціях періодичних турецьких видань 

«Ресімлі Ай», «Варлик», «Улькю», «Єні адам», «Агач», «Кюльтюр хафтаси», у 

яких друкувалися статті про турецький театр, уривки п’єс, огляди радянського, 

англійського, німецького театрів. Поряд із появою нових театрів продовжують 

діяти традиційні народні театри [103, с. 72]. Опертя на національні корені 

нерозривно пов’язане із пошуками турецькими драматургами нових форм у 

рамках реалістичної драми [103, с. 77]. Написати драму – це окремий талант, 

переконував Я. Кемаль. Людина може бути мислителем, відомим поетом, 

обдарованим майстром слова. Може вміти гарно писати статті, романи, поезії, 

але всього цього їй може не вистачити, аби написати справжню п’єсу... Гарний 

вірш, цікаві рядки, довгий нудний роман можуть триматися на плаву завдяки 

лише декільком штрихам. Але драма – це наче складний механізм, і якщо хоч 

незначна частина має пошкодження, весь механізм паралізує [263, c. 200]. Так, 

драми Агмета Нурі, Мусахіпзаде Джеляля, Хюсейна Суата, Халіта Фахрі, 

Решата Нурі, Юсуфа Зії, а також Ведата Недіма, Ведата Орфі, Магмута Єсарі 

демонструють новий етап розвитку турецької драматургії першої половини ХХ 

ст. [272, с. 253]. Проте, як зазначає Мюеззен Буттанри, турецька драматургія 

1840 – 1940 рр. прагнула бути схожою на західний театр, історія якого налічує 

понад 2500 років. Але п’єси турецьких митців, які відмовлялися від 

національних драматургічних традицій, були лише епігонською копією і не 
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завжди вдалою. Тому твори, написані в цей період, навряд чи можна вважати 

надбанням турецької культури [207, с. 59].  

У монографії «Офіційна ідеологія на сцені» Есра Діджле Башбуг 

окреслює провідні теми п’єс, написаних у період правління Кемаля Ататюрка: 

1) звеличення образу Ататюрка, подекуди підносячи його до рівня Бога; 2) 

протиставлення «жахливому», «страшному» османському уряду, «жорстоким», 

«нахабним», «лінивим» султанам «пречудової», «найяснішої» республіки з 

«найчеснішим», «найславнішим» президентом; падишаха-деспота, що живе в 

палаці, самозакоханого хана, що розпродає майно своєї держави, Ататюркові, 

який живе серед народу, захищає свою батьківщину, рятує народ, який так 

любить і який любить його [188]. Драматургія часів правління Ататюрка була 

заангажованою: її провідною темою стало возвеличення першого президента. 

Окрім того, у драмах критично висвітлювалось історичне минуле, культурні 

цінності й традиції. 

Суспільно-політична ситуація часів правління Ісмета Іноню (1938 – 1950) 

не сприяла реалізації задумів, ідеологічний прес перешкоджав утвердженню 

нових рис турецької драми [332, с. 27]. Але в цей період з’явилися драми 

Агмета Кутсі Теджера, Агмета Мухіпа Диранаса, Селяхаттіна Бату, Джевата 

Фехмі Башкута, Сабахаттіна Кудрета, Севгі Санли. Прикметно, що саме тоді до 

написання драми бралися й відомі поети [164, с. 31]. Однак теми, вихоплені із 

турецького життя, турецької дійсності, важко входили у тканину драматичних 

творів. Від 1941 по 1947 рр. була поставлена лише одна турецька п’єса «Що 

написано пером – не вирубаєш сокирою» А. Кутсі Теджера, з соціально-

побутовим конфліктом. Автор твору болісно переживає «заміну» турецьким 

суспільством власних цінностей на європейські, тому прагне повною мірою 

розкрити особливості світобачення турків-селян. П’єсі «Що написано пером, не 

вирубаєш сокирою», як і іншим драматичним творам, створеним у період 

становлення республіки, притаманний хронікальний сюжет (сюжет «єдиної 

дії»). У творі зображується складне життя селянки Еміне, яка втратила чоловіка 

і змушена сама виховувати сина й доглядати за свекрухою. Сюжет є низкою 
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типових побутових ситуацій, близьких не лише авторові, а й 

читачеві/глядачеві. Хоча п’єса «Що написано пером – не вирубаєш сокирою» 

містить лише одну дію і автор концентрує увагу на одній життєвій ситуації, 

сюжетний мінімалізм не стоїть на заваді задуму драматурга. Кутсі Теджер 

стверджує, що турецьке суспільство не готове до кардинальних змін, адже має 

тверду позицію, вірить у долю, смиренно погоджуючись з усім, що 

відбувається. Навіть негаразди й труднощі не змусять головну героїню пʼєси 

боротися, робити крок вперед до саморозвитку й вдосконалення. Еміне 

смиренно сприймає життя таким, яким воно є: «Що долею дано нам, те і 

станеться. Лише Аллах знає, хто помре, а хто житиме» [360, с. 16]. Отже, 40-

50-ті роки ХХ ст. можна назвати непродуктивними з точки зору розвитку 

турецької авторської драми, забарвленої національним контекстом. Тогочасним 

драматургам бракує ідей, відчувається значна залежність від тематики і стилю 

інонаціональних зразків. 

У наступне десятиліття з’явилося ще три п’єси: «На розі» А.К. Теджера, 

«Між жінками» О. Рифата, «Перерва» Дж. Фехмі Башкута [207, с. 59]. «На 

розі» вважається найвизначнішим твором А. К. Теджера. Композиційно вона 

складається з прологу, трьох дій та епілогу, що свідчить про намагання автора 

поєднати структуру європейської драми із елементами традиційного 

турецького театру. Роль Кавуклу з «Ортаоюн» бере на себе сторож, який 

розповідає читачам/глядачам про перебіг подій. Новим є прийом репрезентації 

часопростору. Якщо в драмах дореспубліканського і раннього 

республіканського періоду хронотоп творів був представлений образами 

історичного часу, то в п’єсі А. К. Теджера «На розі» сюжет розгортається 

протягом доби, висвітлюючи чотири години з життя головного персонажа 

Маджіта Бея. Чи не вперше в драмі названого періоду з’являється підтекст. 

Події твору відбуваються в невеличкому районі, де всі знали покійного 

Маджіта Бея. Автор майстерно показує і «зовнішнє» життя місцевих 

мешканців, і те, що його супроводжує: розмови, пересуди, плітки. Та більшою 

мірою він має на меті висміяти ті негативні риси свого народу, які пов’язані із 
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складністю сприйняття усього нового, неспроможністю розвиватися духовно: 

«Сторож: І що тільки не відбувається в оселях цих людей! Діти плачуть, хворі 

страждають від болю, старі не можуть заснути і сидять вночі із увімкненим 

світлом, жіночки встають зі сходом сонця, щоб все встигнути по дому... Що 

тільки не відбувається. Хтось народжується, хтось помирає, хтось 

приходить, хтось іде. Ось таке життя у районі. Старі йдуть, молоді 

приходять. Ось такий цей світ. А що змінюється? Я вже двадцять років тут 

сторожем працюю, а район такий самісінький» [360, с. 5 – 6]. Творчість 

А. К. Теджера утверджує нові позиції в турецькій авторській драмі, створюючи 

передумови для «золотого періоду» в розвитку драматургії Туреччини. 

П’єса Ф. Башкута «Перерва» є своєрідним синтезом комедійних 

елементів із дидактизмом і драматизмом. Її композиція традиційна для 

народного театру: пролог, у якому пунктирно означено сюжет, опис 

зовнішності й характеристики персонажів, увиразнені комічними та іронічними 

інтонаціям, тоді як розв’ язка твору – поразка головного героя – містить нотки 

драматизму. Характерним для «Перерви» є протистояння героя – антигерою. Їх 

у творі декілька: головний персонаж – чесний, відповідальний вчитель 

Муртаза, таким є і його син Ридван – студент філософського факультету, та 

антигерої – дружина вчителя Гатідже, яка не може змиритися з 

добропорядністю чоловіка, бакалійник Хюсаметтін і сільський староста, які 

збивають протагоніста на манівці. Саме на протиставленні «доброго-поганого», 

«світлого-темного» ґрунтується конфлікт п’єси. Мета автора – показати 

драматизм ситуації, у якій опинились турки зі зміною моральних і 

національних цінностей, не маючи змоги підлаштуватись до нових, не 

відмовляючись від власних, традиційних. 

50-ті роки ХХ ст. суттєво змінюють характер турецької драми. 

З’являються твори, герої яких є втіленням національних характерів, місце дії – 

сучасна Туреччина. Провідною стає тема турецького села. Проблематика 

тогочасної драми – це можновладдя сільських старост, становище сільської 

жінки, духовна деградація, конфлікт цінностей, кровна помста. Утверджується 
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тип національної драматургії, де копіювання й наслідування європейських 

зразків не могло принципово вплинути на неї. У п’єсах Октая Рифата, Меліха 

Джевдета Андая, Халдуна Танера, Назима Куршунлу, Орхана Асени, Четіна 

Алтана, Незіхе Меріч окреслюється тенденція переформатування з проблем 

індивіда на проблеми суспільства. Творчість згаданих драматургів об’єднує 

прагнення проаналізувати спроби турків змінитися, використовуючи 

європейські моделі, але не змінюючи нічого в принципі, дослідити розкол 

свідомості, розрив між усталеними канонами і нововведеннями, кризу 

самоідентифікації.  

Проаналізувавши драматургію першої половини ХХ ст., Нутку Оздемір у 

праці «Історія світового театру» підсумовує: «Драми першої половини ХХ ст. є 

нічим іншим, як копією, підробкою, штучною моделлю... Тривалий час 

драматурги перебували під певним тиском і не мали можливості повністю 

висловлювати свої думки. І лише із прийняттям конституції 1961 р. відбувся 

значний прорив у демократизації поглядів» [303, с. 309]. На іншу прикметну 

рису тогочасної турецької драми вказує Зейнеп Алдаг, акцентуючи на 

непоодиноких зверненнях саме молодих авторів до свого коріння, осмислення 

не лише досвіду чужого, але й свого [164, с. 31]. 

 

 

1.2.4. Особливості турецької драми періоду «між двох революцій» 

Зміни в суспільно-політичному житті Туреччини, що почалися в 60-ті 

роки ХХ ст., сприятливо вплинули на літературне життя країни. Якісно новим 

можна назвати період з 60-х до 80-х років ХХ ст. у розвитку драматургії. 

Мистецька еліта відчула певну свободу у висловленні думок, бралася за нові 

сюжети, вільніше почувалася у виборі тем [194, с. 281]. У 1960-1970 рр. 

з’являються такі літературно-художні журнали, як «Піднесення» (1960), 

«Турецька» (1960), «Папірус» (1966), «Література» (1968) та ін. Активного 

розвитку набуває політична драма, творена під впливом творчості Ервіна 

Піскатора. Комуністичні, революційні настрої, реалістичне зображення 
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політичних діячів, гостра критика державного устрою – все це було творчим 

здобутком німецької драматургії, реципованим турецькою. Керуючись гаслом 

Е. Піскатора «Театр – не дзеркало епохи, а знаряддя її перебудови», турецькі 

драматурги рішуче опонували старим театральним традиціям, надаючи 

перевагу творам, у яких пропагувались соціалістичні ідеї. Уперше більше ніж 

за сто років свого існування турецька драма стала не ареною для розваг, а 

мистецтвом, яке претендує на філософські роздуми [208, с. 64].  

Невипадково 1960 – 1980 рр. дослідники називають «періодом між двома 

революціями». На перший план у творах виходять реальні події життя. 

Вивчення художніх текстів дає можливість з’ясувати, як оновлюється 

тематична палітра творів, урізноманітнюється образна система, наскільки 

оригінальними стають виражальні засоби. Серед найбільш популярних тем – 

тема сімʼї. У жанрі родинно-побутової драми працювали як автори старшого 

покоління, так і молоді митці: Агмет Кутсі Теджер «Дім на продаж», Четін 

Алтан «Бейбаба», Джевдет Кудрет Аксал «У кав’ярні свято», Орхан Кемаль 

«Спінози», Башар Сабунджу «Правдива історія з життя Алі Ризи Бея», Азіз 

Несін «Страхіття Торосу». У творах порушуються питання ролі жінки в сім’ї, 

економічні проблеми суспільства. Так, у п’єсах «Піч» Тургута Озакмана і 

«Безлад» Ґюнера Сюмера розповідається про молоді і старі сім’ї, які не бачать 

майбутнього і досить скептично ставляться до сьогодення. Тема жінки – 

центральна у творах «Велосипед Чингізхана» Рефіка Ердурана, «Гра у дочки-

матері» Адалет Агаоглу, «Полотно» Тургута Озакмана, «Винні» Четіна Алтана, 

«Старі фотографії» Дінчера Сюмера, «Темрява» Незіхе Меріч. 

Не менш популярною була тема міста. Автори п’єс наголошують на 

проблемах, з якими стикаються жителі передмістя і сіл через жагу до міського 

життя і неможливість встояти перед реаліями мегаполісів («Поема про  Алі з 

Кешана» Х. Танера, «Фабрика ніг та рук» С. Чагана, «Півник у цяточку» 

О. Рифата). Активно розвивається і сільська тематика: у п’єсах Джахіта Атая 

«У засідці (1961) і «Воїни темряви» (1963), «Буде так, як звелить Аллах» 

Турана Офлазоглу, «Дівчина Фатьма» Орхана Асени, «Стоптана трава» 
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Неджаті Джумали, «Сари Наджіє» Реджепа Більгінера показаний занепад села, 

пригнічення жінки, засилля забобонів.  

Т. Офлазоглу, Ґ. Дільмен, І. Тарус, Ф.Х. Чорбаджиоглу, А. Ґіз 

розробляють жанр історичної драми. Основним задумом драматургів є 

проекція історичних подій на сьогодення задля вирішення актуальних проблем. 

Сюжети творів засновані на реальних історичних подіях, які, проте, завдяки 

художньому домислу, набувають нового звучання. Це зумовлює 

трансформацію історичних фактів, а нерідко і їх деформацію. Так, сюжет пʼєси 

Ґ  Дільмена «Божевільний Думрул» побудовано на епічному сюжеті 

тисячолітньої давнини з проекцією на сьогодення. Відомий турецькій спільноті 

образ Думрула накладається на загальний образ нації, яка переживала нелегкі 

часи в 1970 – 1980-ті. Не маючи змоги відверто говорити про проблеми в 

турецькому суспільстві, автор зумисне звертається до історичної тематики, 

крізь призму якої упізнається його сьогодення. Майстер історичної драми Т. 

Офлазоглу в п’єсах «Божевільний Ібрагім», «Мурат ІV» зосереджує увагу на 

окремих історичних постатях, максимально дотримуючись історичної правди. 

На відміну від Ґ. Дільмена, він ставить за мету відродити світоглядні традиції 

та ідеологію Османської держави, намагаючись навернути турків до культурно-

історичного надбання й образу мислення, від чого вони прагнули позбутися в 

період Танзимату. 

Важливим фактором розвитку турецької драматургії 1960 – 1980 рр. 

стала рецепція ідей епічного театру Б. Брехта. Зацікавленість турецьких митців 

творчістю німецького драматурга зумовлена чисельними перекладами його 

творів, їх співзвучністю настроям тогочасного турецького суспільства, а саме 

прагненню вільного вибору, реального зображення подій. Популяризації 

брехтівського театру сприяли й лояльні політичні умови в країні. Епічний театр 

Брехта – протиставлення класичній драмі, який митець називав фаталістичним. 

Брехт бачив протиріччя між принципом перевтілення у театрі, розчинення 

автора в героях і необхідністю безпосереднього виявлення філософської і 

політичної позиції письменника. Сценічна дія у Брехта, як правило, не 
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збігається з фабулою, перериваючись авторськими коментарями, ліричними 

відступами тощо. Драматург руйнує ідею безперервного розвитку подій, 

змушує глядачів відмовитися від ілюзій. На його думку, замало показувати 

соціальні обставини життя, варто говорити про загальнолюдські категорії, які 

не може пояснити соціальний детермінізм. Турецькі драматурги помітили 

разючу схожість між традиційним турецьким народним театром та епічною 

драмою Брехта. На основі цієї схожості і водночас з урахуванням національної 

специфіки турецької драматургії було створене підґрунтя для появи творів, 

близьких за тематикою турецькому реципієнтові, а за стилістикою – до 

брехтівської театральної мови. Найяскравішим представником епічного театру 

став Халдун Танер (1915 – 1986). Звертаючись до традицій народної драми і 

наповнюючи їх східним дидактизмом, він створює оригінальні п’єси [431, с. 

80]. Найбільш вдалою з погляду засвоєння брехтівських традицій є п’єса 

Х. Танера «Поема про Алі з Кешана» (1962). У цей період з’являються твори 

«Небезпечний голуб» Неджаті Джумали, «Поцілуй руку Хадживата» Юнвера 

Орала, «Кривава Нігяр» Садика Шенділя, «Сарипинар 1914» Тургута Озакмана 

та ін. Незважаючи на явну «стилізацію» під «Карагьоз» і Ортаоюну», у п’єсах 

проявляється авторський почерк, автори майстерно, в дусі часу 

використовують елементи народної драми [103, с. 94]. Характерною 

тенденцією стає драматургічна переробка авторами (Орхан Кемаль, Решат Нурі 

Гюнтекін) своїх прозових творів [103, с. 99]. Пародійность, ґротескність, які 

притаманні народній драмі, звучать і у творах нового покоління драматургів 

[103, с. 88]. Чіткіше окреслюється соціальна проблематика [164, с. 31]. 

Простежуючи розвиток турецької драми цього періоду, критики, зокрема 

О. Оганова, З. Іпшіроглу, відзначають, що в комедіях, мелодрамах, соціально-

політичних драмах при відчутному впливові брехтівських ідей не менш 

помітним є освоєння традицій народного турецького театру, переважно 

тіньового «Карагьоза» [103, с. 85; 451, с. 82]. Пародійність народного театру, 

трансформована у творчості драматургів-шістдесятників, дозволяла крізь 
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пародійне змалювання й сатиричну типізацію створити широкомасштабну 

картину дійсності [103, с. 89]. 

Співіснування традицій народного театру і сучасної світової драматургії 

в цілому позначилися на виборові шляху, яким пішла турецька політична драма 

[103, с. 91]. У 60-ті рр. ХХ ст. під керівництвом Х. Танера був створений театр-

кабаре «Страус», у якому розігрувалися переважно буфонади [103, с. 92]. 

Таким чином, теорія «епічного театру» Б. Брехта і пошуки форм нового театру 

у 60-ті рр. ХХ ст. суттєво посилили зацікавленість турецьких драматургів 

традиціями народної драми. 

Х. Танер, критично оцінюючи стан турецької драматургії і перспективи 

молодого покоління митців, міркував: «Виховувати, ростити нових молодих 

драматургів – це робота державних театрів. Режисура, актори, гарно підібрані 

декорації мають ліквідувати гострі, неоковирні кути недосконалих п’єс 

молодих драматургів. І державні театри нікуди не можуть подітися від цього 

обов’язку. Якщо ж ні, то вони на хибному шляху» [353, с. 11]. Х. Танер 

наголошував на необхідності підтримки молодих письменників, які мають 

повірити в себе і своє місце в турецькій драматургії. І якщо театр відхиляє 

пропозицію автора інсценізувати його твір, то обов’язково мають бути 

пояснення, аналіз і пропозиції з боку керівництва театру щодо удосконалення 

запропонованого твору [29, с. 11]. 

Розвиваючись, турецька драма поступово долала кордони і проникала до 

глядачів інших країн – Чехословаччини, Угорщини, Франції, Німеччини, де 

зросла кількість турецьких театрів і відповідно прихильників турецької 

драматургії [303, с. 369]. Першою ластівкою став переклад Гербертом 

Мельзінгом німецькою мовою п’єси Азіза Несіна «Можеш підійти?» в 1962 

році. Згодом з’явився її переклад румунською мовою, а в 1965-1966 рр. вона 

була інсценована в Бразильському державному театрі. Після цього твір 

переклали російською, азербайджанською, французькою, англійською мовами 

[167, с. 407]. 
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Таким чином, шістдесяті роки ХХ ст. виявилися напрочуд плідними для 

турецької драми, урізноманітнилися художні прийоми, які використовували 

автори задля досягнення естетичного ефекту [194, с. 296]. Так, у комедії 

Н. Джумали «Деревʼяні сандалії» (1960) спостерігається посилення ролі 

авторських ремарок, що своєю чергою вказує на підсилення епічного начала 

турецьких драм. У ремарках Н. Джумали коментує і рухи, і міміку акторів, 

посилюючи в такий спосіб ефект присутності автора й розширюючи смислові 

відтінки, які поглиблюють текст: «Дьондю: Приходь ввечері! Тільки облиш 

мою руку. Чуєш, хтось іде (Алі тікає провулком. Дьондю вертається до дверей. 

У сусідки Есми відчиняються двері, видно голову Есми. Есма з Дьондю 

перемигуються, щось показують жестами. Раптом обидві чують підозрілі 

звуки, озираються. Есма ніби питає в Дьондю, хитаючи головою: «Що 

сталося?», Дьондю у відповідь теж хитає, ніби: «Все гаразд», прощаються, 

махаючи руками, ідуть кожна до себе)» [212, с. 260].  

У п’єсі «Деревʼяні сандалії» звертають на себе увагу й такі форми 

авторського слова, як перелік дійових осіб та вказівки для створення сценічної 

форми п’єси. Якщо перелік героїв нейтрально-традиційний, з лаконічними 

характеристиками персонажів (наприклад, Осман Яваш – закоханий у Сехер, 

староста – староста села, Дьондю Каракуш – вдова, Омер Аккузулу – старший 

брат Сехер), то вказівки для сценічного втілення п’єси розлогі, деталізовані, 

враховують декор, інтер’єр, послідовність змін декорацій. Разом із тим 

«Деревʼяні сандалії» структуровані, на відміну від західної драми, на дві дії по 

дві яви кожна. Намагання автора максимально наблизити п’єсу до турецьких 

реалій життя виявляється у виборі імен дійових осіб (Осман, Дьондю, Есма), 

хронотопу (сучасне селище неподалік турецького міста Урла), фонової 

інформації (назва п’єси й основний елемент сюжету – дерев’яні сандалії – 

взуття турків османських часів). 

У п’єсі Ґюнгьора Дільмена «Жертва» (1967) розкривається внутрішній 

світ героїв, їхній психологічний стан за допомогою коротких ремарок. Трагізм 

жіночої долі, злидні, які панують у сільській місцевості, данина доісламським 
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традиціям – основа сюжетних колізій п’єси. Автор акцентує на емоційній 

домінанті персонажів: «Магмут (радісно), (засмучено), (неприязно), (з 

розумінням)» [223, с. 7-8]; «Магмут (насупивши брови), (насмішкувато)» [223, 

с. 19-20]; «Магмут (суворо), (занепокоєно)» [223, с. 23]; Магмут (стогнучи), 

(сердито), (погрожуючи) [223, с. 24-25]; «Зехра (очі блищать), (з сумом), 

(лагідно), (з розумінням)» [223, с. 32-33]. У п’єсі немає традиційного поділу на 

яви, що вказує на поступовий перехід турецької авторської драми до нових 

структурних форм. Персонажі твору – узагальнені образи пересічних людей – 

представників середнього класу турецького суспільства 1960-х років. П’єсі 

«Жертва» притаманна чітка драматургічна побудова із прогнозованим – 

трагічним – фіналом для головної героїні, що стає жертвою традицій.  

Політичні колізії 1970 – 1980-х рр. хоч і опосередковано, але впливали на 

розвиток драматургії, тому інтерес до неї поступово спадає [164, с. 31]. Цю 

тенденцію спостерегли і критики. Так, Зіхні Кючюмен (1929 – 1996), гостро 

критикуючи стан тогочасної драматургії, зазначає, що драматурги знаходять 

час для написання п’єс лише у вихідні, крім того, за написання драм беруться 

журналісти, поети, прозаїки, які не мають ні часу, ні бажання слідкувати за 

розвитком світової драматургії. Пишуть, як перо повернеться. А щодо 

молодого покоління драматургів, то вони лише копіюють шаблони західних 

драматичних моделей. На рік до міських театрів надходить до ста пропозицій 

інсценізувати драми. П’ять-сім із них – драми відомих драматургів, усі інші – 

написані невідомо ким у неділю [167, с. 387-388]. Більш лояльним щодо 

сучасного турецького театру був Джеват Фехмі Башкут, переконаний, що 

національна драматургія не є такою вже безпорадною: «Драма – 

найскладніший для написання жанр. Ви можете бути відомим поетом, 

романістом, але коли ви одного дня вирішите написати драму, то зрозумієте, 

наскільки це складно, і навряд чи зможете це зробити з першої спроби. До того 

ж драма для нас, турків – це новий літературний жанр. Між Софоклом і 

Намиком Кемалем 2300 років. Західні драматурги мають традицію у двадцять 

століть, а ми – лише сторічну... Західний драматург йде шляхом, протоптаним 
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до нього сотнею тисяч відомих драматургів. А турецький драматург 

просувається стежкою, яка почала з’являтися 100 років тому на сирій турецькій 

землі. Тому, беручи до уваги лише столітній досвід, те, що ми маємо зараз, не 

так уже й мало» [188, с. 290]. 

Ситуація в турецькій драматургії в 1970-1980-ті нагадувала ту, що мала 

місце в попередні десятиріччя. На це вказує і Метін Анд у праці «Турецька 

драматургія у республіканський період» (1983), маючи на увазі зорієнтованість 

на європейські зразки і досвід національного театру [167, с. 576]. Не оминає 

увагою М. Анд і тематики п’єс 1970 – 1980-х років: суспільні конфлікти, 

особистість, сімейні драми, історичні драми, проблеми між поколіннями, 

гендерні суперечки тощо [167, с. 584]. Інший дослідник, Нутку Оздемір, 

аналізуючи драму 1970-х рр., наголошує на соціально-економічній та 

естетичній кризі, які неабияким чином вплинули на розвиток драматургії. 

Незважаючи на сувору цензуру й утиски з боку правлячих сил, драматургія 

продовжувала торувати свій шлях [303, с. 368].  

Сьогодні маємо підстави констатувати: п’єси, створені в період із 1960 по 

1980 рр., органічно поєднували в собі елементи турецького народного театру й 

знахідки сучасної нової драматургії. У 1970 – 1980-ті роки на літературну 

арену, синтезуючи принципи епічного театру Б. Брехта й елементи 

традиційного турецького, виходить Октай Араїджи. Його п’єси «Світ 

мандрівника Рамазана Бея» (1970), «Суспільна анатомія одного померлого» 

(1976), «Псевдонім Ґонджагюль» (1981) продовжували традиції класичного 

турецького театру. У кожній зі своїх п’єс він намагається розкрити соціальні 

проблеми, викрити помилки правлячих кіл, схарактеризувати стан турецького 

суспільства взагалі. Так, у трагедії на дві дії «Суспільна анатомія одного 

померлого» найбільш важливим меседжем, який «прочитувала» аудиторія, був 

саме підтекст – крізь буцімто локальні взаємини держави і селянина виразно 

прозирала модель напівфеодальної держави, якою залишалася Туреччина 1960-

х. Структурно п’єса нагадує традиційну турецьку народну драму з елементами 

епічності: велика кількість персонажів, голос автора звучить від імені 
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оповідачів – таких собі меддахів, які створюють атмосферу відкритого 

театрального майданчика: 

Перший: Шановні глядачі, вітаємо, дякуємо, що прийшли. 

Другий: Зараз перед вами постануть події 1960-1961 рр.  

Третій: А створив цю дивовижну трагедію Октай Араїджи. 

Четвертий: Події відбуваються в минулому, а п’єса – в майбутньому. 

Сьомий: Ми всі задіяні у п’єсі: ми – актори, ви – глядачі [172, c. 105]. 

Третій: Ось і скінчилася наша п’єса. А хор вже заспівав, що треба. 

Перший: Ось і вся правда, ось і провина, ось і винні... [172, c. 171]. 

Прозові монологи брехтівського типу чергуються із «зонґами», але 

відтепер це народні пісні чи авторські вірші, що в сукупності формують 

загальну картину драми: «Абдюльгані: Хайдар? А ви про сина Хасана. Я 

покликав його друга Рюстема, але той не прийшов (Відходить у бік, прийнявши 

позицію глядача)» [172, c. 114]. 

На сцену виходить Хайдар. Починає розмову із глядачем, ніби 

звертається до Оккеша: Написав я братові Фаруку Чавушу. Він, коли 

військовий переворот був, дуже голосно аплодував. Казали ж, що все 

зміниться на краще, і конституцію змінять...» [172, c. 138].  

О. Араїджи, порівняно з іншими драматургами того часу, застосовує 

подібний прийом найчастіше, що надає сюжетам його творів більшої 

психологічної глибини. Окрему увагу приділяє автор просторовим елементам 

драми: 27 сцен, кожна з яких відбувається у відведеній їй локації (в’язниця, 

адвокатське бюро, будинок Султанджа, степ, мерія, палац Гюнянли, палац 

Ємлоглу, ферма, текке шейха, будинок Хаджера Ебе). Такий масив локацій у 

турецькій авторській драмі трапляється чи не вперше.   

Відкритий фінал драми дозволяє читачеві/глядачеві зробити власні 

висновки. Хоча й тут автор не оминає можливості висловити своє бачення 

ситуації через репліки героїв: 

«Сельвіхан: Його ім’я має жити. Хайдар має жити. Хоч він і не з нами 

вже, але ми маємо окреслений ним шлях... 
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Голос Султанджи: Розкажіть усім, про те, що із нами сталося, скільки 

крові пролито було, скільки душ загублено, хай кожен отримає з цього науку» 

[172, c.171]. 

«Світ мандрівника Рамазана Бея» О. Араїджи – комедія на кшталт 

брехтівських. Темою твору є зображення мінливості життя, загострення уваги 

на лицемірстві і брехні, якими пронизані соціальна, економічна й політична 

сфери турецького суспільства. Тому поведінка головного персонажа комісара 

Рамазана – чесна й безкомпромісна, викликає в зіпсованому суспільстві лише 

сміх і роздратування: 

«У ті дні новий режим, 

Свіжа кров, створення держави, 

Обличчя повернуті до Заходу,  

Все створюється наново. 

І тут раптом з’являється він... 

Його щит – це правда, 

Його меч – високоморальність, 

Його кольчуга – закон, 

А звати його – Рамазан! 

У 1936 почав він як третій комісар, 

Рік потому став на ранг вищим, 

А у сороковому – головним комісаром. 

Все було б добре,  

Та не знав він хитрощів, не вмів натискати на гальма. 

Так довелося йому поневірятися по містах, 

А потім... його взагалі вбили...» [172, c. 20]. 

О. Араїджи уміло поєднує елементи епічної драми із традиційною 

турецької драмою. Пролог пʼєси нагадує «Ортаоюн»: розповідач із потрійним 

іменем Алі-Джемалі-Абдюльджемалі вводить читача/глядача, окреслюючи 

фабулу твору, у віршованій формі коротко розповідає про те, що 

відбуватиметься на сцені: 
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«Вітаю всіх, дякую, що прийшли. 

Сьогоднішня наша вистава називається «Світ мандрівника Рамазана 

Бея». 

А я – поліцейський на імʼя Алі-Джемалі-Абдюльджемалі, 

Хочу розповісти вам, як і що було...» [172, c. 17].  

Коментарі Алі-Джемалі-Абдюльджемалі і між діями, сценами. Це 

створює атмосферу своєрідного анонсування майбутніх подій. Оригінальним є 

називання персонажа трьома іменами. За задумом О. Араїджи, Алі-Джемалі-

Абдюльджемалі має грати один актор, але представляти трьох різних 

персонажів, які дуже схожі за поведінкою. У такий спосіб автор намагається 

показати лицемірство тогочасного турецького суспільства, коли на посадах 

перебувають різні люди, але поводяться вони однаково нечесно. Так сталося і в 

житті головного героя. Коли він вимушено змінював місце роботи, то йому для 

«допомоги» і входження в курс справи приставляли поліцейських. Спочатку це 

був Алі, потім Джемалі, а згодом і Абдюльджемалі.  

Композиція пʼєси О. Араїджи традиційна і для власне турецького театру, 

і для епічної драми: епізоди відбуваються в хронологічній послідовності, кожен 

із яких є завершеним, із власною зав’язкою і розв’язкою. Елементи 

традиційного турецького театру особливо виразні в персонажній сфері кожного 

з епізодів: герої є представниками різних прошарків суспільства із 

притаманною їм поведінкою і манерою говорити (п’яниця, жінка з мегаполіса, 

селяни, держслужбовці та ін.). Але, як і в епічній драмі, епізоди пов’язані між 

собою, утворюють драматургічну цілісність, підпорядковану єдиній ідеї. Попри 

відкритий фінал читач/глядач має чимало підказок у тексті для здогадів. 

У традиційному турецькому театрі порушення соціальних проблем і 

зображення антигероїв у комічному ракурсі спрямовані насамперед на 

досягнення розважального ефекту, тоді як дидактичність відходить на другий 

план. У епічній драмі, навпаки, дидактизм переважає над комізмом і 

розважальністю. О. Араїджи поєднав особливості обох драматичних різновидів 

в одному творі.  
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Драматург Більгесу Еренус – «голос суспільства» тогочасної драматургії, 

автор п’єс «Двері» (1973), «Напарник» (1976), «Гра на двох» (1978). З гострою 

критикою європейського впливу на турецьку драматургію виступає у драмі 

Мегмет Тюрккан «У цю гру варто пограти» (1972). Музаффер Ізгю й Зекі 

Гьокер засуджують тоталітарний режим республіки й широко висвітлюють 

репресійну тематику «Чорний порядок» (1974), «Ми знову народимося зі 

смертю» (1975). 

 

1.2.5. Трансформація класичної драми в новітній період  

Політичні конфлікти, а саме події 12 вересня 1980 року, які стали 

переломними в житті країни, безпосередньо вплинули на зародження 

постмодерністської драми. Настав, як його називають політологи, «період 

утворення Третьої республіки», що суттєво відобразився на розвитку культури, 

мистецтва й літератури Туреччини. Після військового перевороту діяльність 

усіх політичних партій була заборонена, закривалися творчі спілки, вищі 

навчальні заклади, тисячі людей були репресовані. За новою конституцією 

1982 року жорстка цензура запроваджувалась у всіх сферах суспільного життя. 

Курс уряду на вільну торгівлю призвів до знищення середнього прошарку 

суспільства, між бідними і заможними утворилася величезна прірва.  

У 80 – 90-ті рр. ХХ ст. турецька література й драматургія зокрема 

пережили «тематичну» кризу, зумовлену політичними та економічними 

проблемами. Цензура, репресії, заборони поширювалися не лише на політичну 

сферу, а й на культурну. Влада обмежувала будь-які вияви свободи мислення, 

тому ввела заборону на твори багатьох письменників і навіть намагалася 

викреслити з ужитку такі лексеми, як «революція», «нація», 

«організація/спілка» тощо [455]. 12 вересня називають «найкривавішим 

періодом у житті республіки», коли були спроби «повністю перекроїти 

турецьке суспільство» шляхом тортур, репресій, утисків, гучних судових справ 

[366, с. 430]. Уникаючи політичних тем, драматурги розробляли ті, що раніше 

вважалися суспільством некоректними, приватними: тема сексуальності, 
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проблема статевих стосунків, особистого життя тощо [186, с. 2380]. Як зазначає 

Д. Лавров, політична ситуація суттєво вплинула на творчість турецьких 

письменників, зокрема діяльність Латіфе Текін, яка в романах «Уроки ночі», 

«Муінар» зображує людину інструментом у руках політиків: «Розглядаючи 

події 12 вересня, – зауважує дослідник, – авторка змальовує героїв крізь призму 

власних переживань та досвіду, наділяючи їх визначними рисами характеру та 

власним пережитим досвідом» [82, с. 79]. Серед турецьких критиків навіть 

існує термін на позначення романістики цієї доби – це «література тортур» або 

«література в’язниць» [443]. Як зазначає Якуп Озтюрк, у турецькому романі 

1980-х розроблялись такі мотиви, як підпільна діяльність життя головних 

героїв, переховування, маскування. Складні політичні умови витіснили 

драматичні твори, у яких порушували важливі соціальні питання, закривалися 

театри, звільняли акторів і керівників театрів. Зі сцен почали зникати трагедії, 

натомість основний репертуар складали водевілі, комедії. Радше як виняток – 

поява історичних драм Турана Офлазоглу «Божевільний Ібрагім», «Селім ІІІ», 

Орхана Асени «Гюррем Султана», Тургута Озакмана «Я – Мімар Сінан», 

Ніхата Асʼяли «З’явивсь я в образі Юнуса», Октая Араїджи «Псевдонім 

Ґонджагюль», «Батьки», Реджепа Більгінера «Юнус Емре», Ґюнгьора Дільмена 

«Наше кохання – найбільша пожежа в Аксараї». У літературу прийшло нове 

покоління драматургів: Адем Атар, Бехіч Ак, Галюк Ишик, Джіван Джанова, 

Джошкун Ирмак, Джошкун Бюктель, Ерман Джанатан, Йилдирай Шентюрк, 

Мемет Байдур, Мікаіль Бурак Учар, Муратхан Мунган, Орхан Ґюнер, Тургай 

Нар, Хасан Еркек, Улькю Айваз та ін. В атмосфері постійних заборон і 

перешкод митці втрачали бажання творити. Лише приватні театри утримували 

позиції, але й вони, враховуючи значні матеріальні збитки, надавали перевагу 

п’єсам одного актора. Театри втрачали глядачів, які поступово переключалися 

на телевізійні програми [344, с. 223]. На сценах театрів ставилися п’єси 

зарубіжних авторів, зокрема таких, як В. Шекспір («Король Лір», «Гамлет»), К. 

Гольдоні («Слуга двох панів»), М. Гоголь («Ревізор»), Е. Йонеско («Король 
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умирає»), В. Петер («Дізнання»), А. Стріндберг («Кредитори»), Ю. Шайна 

(«Сліди») та ін. 

Турецька дослідниця Нурдан Ґюрбілєк відзначає: вісімдесяті роки ХХ ст. 

були найболіснішими, але разом із тим найбільш продуктивними з погляду 

переосмислення турками свого прагнення бути схожими на європейців: 

«Туреччина, – міркує Н. Ґюрбілєк, – у цей період була змушена переосмислити 

своє місце в очах Заходу серед країн «третього світу», зрозуміти, що за роки 

республіки вона витіснила «своє», натомість надала перевагу «чужому», по-

новому подивитися на те, що сама перетворилась на провінцію, і не лише це, 

але й заново відкрити те, що в душі, що доводилося приховувати, щоб 

здаватися сучасними» [251, c. 106]. У процесі розвитку турецька драматургія 

змінила прагнення в усьому бути подібною до Європи на прагнення показати 

свої надбання й успіхи. За спостереженням М. А. Козловця, культурна агресія 

Заходу зумовила могутню девестернізацію інших цивілізацій, які повертаються 

до свого власного коріння. «Буквально на наших очах відбувається 

«реісламізація» Близького Сходу, «індуїзація» Індії, «повернення в Азію» 

Японії, не говорячи про конфуціанську культуру Китаю» [69, c. 344]. Цікаво, 

що схоже відбувалося й у повоєнній Україні. Як зазначає Оля Гнатюк, 

розташування між Сходом і Заходом визначалися або як перевага, або як вада, 

усе залежало від безпосереднього ставлення до Заходу. Автори, для яких Захід 

правив за зразок, вважали «буття поміж» за симптом незрілості або вбачали у 

ньому особливе призначення. Натомість ліберальна інтелігенція, зокрема ті 

інтелектуали, котрі відхрещувалися від європоцентризму, вбачала в культурах 

пограниччя незвичайне багатство [33, с. 345]. 

1980-1990-ті роки не були сприятливими для активного розвитку 

турецької драматургії. Але, незважаючи на складну політичну ситуацію, на 

перший план виходять п’єси, у яких виразно відображені одні із основних 

елементів національної ідентичності, а саме – проблеми історичної пам’яті та 

прагнення турецької нації повернутися до свого коріння. Як зазначає 

Козловець, «історична пам’ять як невід’ємна складова ідентифікації 
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особистості, соціальної групи, нації є не лише сумою знань, але й постає 

потужним джерелом ретрансляції історичного досвіду» [69, c. 483]. 

Аналізуючи турецьку драму тих років, Нутку Оздемір цілком 

справедливо нарікає на відсталість і консерватизм, хоч не втрачає надії на те, 

що театр/драма оживуть, але вже в новому, модерністському образі [303, с. 

422]. Березневі та вересневі події вплинули на суспільство в цілому і на 

розвиток драматургії зокрема, вони, як зазначає Азіз Чалишлар, перетворили 

турецький народ на німе, здекультуризоване суспільство [218, с. 31].  

Події 12 вересня, на думку Бурч Ідема Дінчеля, автора дослідження «The 

Repercussions of the state ideology in the theatre repertoires of the 1980s», стали 

поштовхом до суттєвих, радикальних соціальних трансформацій, яких не було 

під час двох попередніх переворотів. Саме у 1980-ті роки в Туреччині, вважає 

критик, з’явилася література кічу, яка стрімко набирала обертів й відтісняла 

«високу» літературу на другий план [224, с. 108].  

Засновник одного з театральних товариств Керем Курдоглу так пояснює 

ситуацію, що склалася після 12 вересня: «Двигун мистецтва й драматургії 

Туреччини, який працював на пальному політики, 12 вересня зазнав серйозних 

ушкоджень, у митців майже зникла мотивація до творчості. Це був важкий 

психологічний стрес для творчих особистостей. І лише ближче до 1990-их 

митці по-новому стали відкривати для себе шляхи реалізації своїх ідей» [437, с. 

1-2]. Це спільне для діячів культури відчуття зреалізувалось у великий 

кількості нових п’єс.  

Як спостерегли дослідники, з 1980 по 1990 рр. на сценах державних 

театрів Туреччини щороку з’являлося більше ста п’єс [344, с. 244]. Зміна 

політичного клімату сприяла зростанню інтересу до світової драматургії, на 

сценах місцевих театрів можна було побачити такі твори, як «Випадкова 

смерть анархіста» Даріо Фо, «Антігона» Софокла, «Сон літньої ночі» В. 

Шекспіра, «Записки божевільного» М. Гоголя, «Дім Бернарди Альби» 

Ф. Г. Лорки, «Усі мої сини» А. Міллера, «Жінки також закінчили війну» Курціо 

Малапарте, «Батько» А. Стріндберга, «Ведмідь» А. Чехова та ін. Така різка 
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зміна репертуарного вектора, з одного боку, демонструвала «втечу» 

драматургів від реальних подій у світ алюзій, зумовлену неможливістю 

відверто висловити свою думку щодо політичної ситуації в республіці, з 

другого боку, такий поворот сприяв розширенню театрального репертуару, 

збільшенню кількості перекладів турецькою мовою світових шедеврів, 

можливості вкотре перейняти досвід відомих драматургів.   

З-поміж тем, до яких активно зверталися турецькі драматурги, 

виокремлюємо такі:  

1) Взаємини в сім’ї, проблеми жінок і молоді (Реджеп Більгінер «Моя 

дружина і донька», «Ревнивець», Хідаєт Саїн «Черви в корені», «Гра снів», 

Неджаті Джумали «Мати-й-мачуха», Семіх Серген «У сазовій клітці сині 

птахи», Ерман Джанатан «Прірва», Октай Араїджи «Псевдонім Ґонджагюль», 

Улькер Кьоксал «Старі діти світу», «Далекі», «Закохані паростки», Тунджер 

Джюдженоглу «Матрьошка», «Жіночки», Ведат Тюркалі «Гілки мають бути 

зеленими», Дінчер Сюмер «Рабині ночі», Тургут Озакман «Звичай», Хідаєт 

Саїн «Боротьба за куток», Кенан Ишик «Фетровий капелюх Бехчета Бея», Ремзі 

Озчелік «Коли вода прибуває», Лале Оралоглу «Жіноча камера», Ешбер 

Ягмурдерелі «Скорпіон», Орхан Асена «За гори Торос», Рефік Ердуран «Двоє, 

що зробили це», «Mедаль», «Халай», Мемет Байдур «Республіканська 

дівчина», «Орхідеї на місці пожежі», «Вершник у масці», «Бам’я з фаршем у 

скороварці»). 

Однією з найпопулярніших п’єс того часу вважається драма У. Кьоксал 

«Далекі», не раз відзначена нагородами. Цей твір один із небагатьох, у якому 

переконливо розкривалась проблема освіти турецької молоді на прикладі 

історії стосунків між однокласниками та їхньої подальшої долі. У п’єсі 

відсутня розгорнута інформація про персонажів твору, яка є необхідною для 

розуміння взаємин і прогнозованої комунікації між ними. Твір побудований як 

ретроспекція, де біографічний час (шкільні роки, зрілість), подається у 

зворотному порядку. Зав’язка п’єси – зустріч колишніх однокласників через 

десять років по закінченню, які у своїх спогадах переносяться в минуле. Роль 
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«провідника» зі світу теперішнього у світ минулого виконує щоденник, який 

вела Наіле – одна з учениць. 

Саме історія почуттів Наіле і Мурата перебуває в центрі сюжету п’єси. 

Авторка аналізує соціальний статус обох героїв, сімейні традиції, які стають на 

заваді не лише їхньому коханню, але й визначають усю їхню подальшу долю. 

Мурат росте в неповній родині, з якої пішов батько-п’яниця, а мати більше 

проймається облаштуванням особистого життя. Без гідного прикладу для 

наслідування Мурат не має ні бажання, ні можливостей здобути гарну освіту, 

професію. Наілє, хоча і походить із багатодітної сім’ї, але, за прийнятими в ній 

правилами, батьки не вважають за потрібне дати їй освіту, не цінують як 

особистість, а бачать її майбутнє за традиційною схемою «цнотливість, 

заміжжя, материнство». У. Кьоксал вибудовує опозицію «очікування, 

сподівання – отримане, реальність», що розкривається в сцені зустрічі Мурата і 

Наілє, які намагаються вдавати із себе тих, ким би вони хотіли бути. Всі 

вважають, що Мурат став успішним художником, а Наілє – адвокатом, 

щасливою у шлюбі матір’ю трьох дітей. Але все це виявляється блефом: 

«Мурат (із сумом): Мм... Знаєш, Наілє, я такий щасливий, що ти все ж-

таки домоглася свого. Якби у тебе не склалося, я б усе життя почувався 

винним... Знаєш... Усі ці картини – не мої. Я боюся фарб, пензлів, полотен. Я 

вже десять років дурника строю, вдаю, що малюю, ще й п’ю. Не вийшло з мене 

художника. Усі ці картини – мого товариша. Цікаво, що його автограф на мій 

схожий. А вчителька Нуран так ними захопилася, повірила, що все це моє. Не 

хотів її засмучувати. Розчарована? А я вже не переживаю. Я вже звик. Нехай, 

облишмо розмови про мене, ти краще про себе розкажи. Чим твій чоловік 

займається? Він теж адвокат? 

Наілє: Помер мій чоловік..., через бійку. Я його ніколи не кохала. Я не 

змогла жити сама. І до батьківського дому не наважилась повернутися. От і 

вийшла заміж. Мені вже було зовсім байдуже, за кого. Я зрозуміла, що не 

зможу нікого покохати. Єдине, на що я сподівалася, це на любов до своїх 

дітей. Я не адвокат. І до університету не вступила. Працюю в Ізмірі в одному 
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магазинчику. Я просто хотіла здаватися успішною людиною...» [Переклад  мій 

(І.В. Прушковської); 286, с. 202].  

У п’єсі порушена проблема соціальної нереалізованості покоління, яке 

виросло у важкий перехідний період зміни пріоритетів і цінностей, 

розглядається питання впливу родини на життєвий вибір дітей. Пʼєса «Далекі» 

й досі має успіх на сценах турецьких театрів. Читачів/глядачів приваблює 

простота сюжету, трагізм буденної життєвої ситуації, невимушений стиль 

автора, а назва твору стає символічною у світлі означення проблеми 

розірваного зв’язку між поколіннями. 

2) Міфологічно-історичний мотивний комплекс (Орхан Асена «Або пан, 

або пропав», «Перші роки (Роксолана)», Незіхе Араз «Двоє синів імператора», 

Хідаєт Саїн «Йилдирим Беязит», Тургут Озакман «Історія Османської держави 

у малюнках», «Я – Мімар Сінан», Йилмаз Каракоюнлу «Соколлу», «Після 

піка», Фазил Хаяті Чорбаджиоглу «Барбарос Хайреттін») включає розробку 

історичної (Реджеп Більгінер «Юнус Емре», Незіхе Араз «Я знайшов 

найкраще», «Афіфе Жалє», «Джахіде», Тарик Бугра «Був я і я всередині», Ніхат 

Ас’яли «З’явивсь я в образі Юнуса», Реджеп Більгінер «Мевляна», Ісмет 

Хюрмюзлю «Зустріч», Неджаті Джумали «Батьківщино, батьківщино!», 

Сьонмез Атасой «Наш небосхил», Муратхан Мунган «Дивний Орхан Велі») та 

міфологічної (Ґюнгьор Дільмен «Божевільний Думрул», «Білі боги», «Мене 

вбили у Трої», Тургай Нар «Тепегьоз», Муратхан Мунган «Махмут і Єзіда», 

«Співчуття», «Прокляття оленів», Улькю Айваз «Сумую за Троєю», Джошкун 

Ирмак «Красуня Мілєтоса», Хідаєт Саїн «Іграшки богів») тематики. Так, в 

основі пʼєси О. Асени «Перші роки (Роксолана)» історія особистих взаємин 

Сулеймана Пишного і Хюррем – історичних персонажів, які відіграли значну 

роль в Османській державі. Психологічна домінанта п’єси визначена образом 

падишаха Сулеймана. Як і більшості інших драматургів, які зверталися до 

історичної тематики, авторові не вдалося уникнути ідеалізації образу правителя 

як справедливого володаря, який піклується про покращення життя простих 
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людей: «Я думаю про рибалку, в якого зовсім немає грошей, про те, чим він 

годуватиме завтра себе, родину...» [176, c. 24]. 

Можемо говорити про спільну тенденцію і для західного, і для східного 

художнього дискурсів у трактуванні образів правителів, які, на відміну від 

реальних історичних осіб, поставали ідеалізовано-піднесеними. В історичній 

драмі О. Асени образ падишаха вельми далекий від зафіксованого в 

документальних джерелах. Утім, ця невідповідність не вплинула на художню 

переконливість того величного характеру у його державницькому і людському 

вимірах, яким постав Сулейман. Пояснення такої інтерпретації історичних 

діячів варто шукати в прагненні молодого покоління створити нову міфологію 

на основі національної історії.  

3) Тема становлення людської особистості (Ґюнгьор Дільмен «Наше 

кохання – найбільша пожежа в Аксараї», Неджаті Джумали «Прокинься вранці, 

усміхаючись», Меліса Ґюрпинар «Млосні очі Стамбула», Меліх Джевдет 

Андай «Безсмертні», Дінчер Сюмер «Блакитним був мій велосипед»). Так, у 

п’єсі Д. Сюмера «Блакитним був мій велосипед» (1986), написаній у формі 

сповіді – ретроспективній саморефлексії – розповідається про намагання 

зрозуміти себе і віднайти власне місце в суспільстві. Це психологічна драма, і, 

на думку турецьких критиків, її характерною рисою є виразний автобіографізм, 

одним із виявів якого є хронотоп: дія відбувається в сучасному Ізмірі – рідному 

місті автора. Персонажами твору є звичайні, пересічні юнак і дівчина на ім’я 

Нурхаят, в яку він закоханий до нестями. Внутрішній світ героя ретельно 

проаналізований, з тонкою увагою до його переживань, емоцій, почуттів: 

– Я з натугою затягував свій велосипед на схил Дьонерташ, а потім, 

наче вітер, летів ним униз. Ух, як це було класно. Волосся майорило, сорочка з 

короткими рукавами надималася, наче вітрило. Було відчуття, ніби я літаю в 

небі. 

– А я кожного дня прямую до тієї зупинки і чекаю на Нурхаят. Боже, 

спасибі тобі, я такий щасливий, що можу дивитися на неї майже щодня. 
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– Якийсь час ішли мовчки. Обоє тремтіли, наче кленові листочки. Якби 

нас хтось із-за рогу налякав, то ми обоє знепритомніли б – такі були 

напружені. «Привіт» – зміг процідити я. «Привіт», – відповіла вона.  

– Її обличчя, волосся, руки – все так близько. Моє серце ось-ось 

розірветься від щастя [114, с. 193-196]. 

У п’єсі переважають монологи, у яких розкриваються внутрішні, 

приховані емоції та інтенції, що дозволяють глядачеві за недбалими репліками 

діалогів прочитати напружену динаміку почуттів. Такий композиційний 

прийом – уповільнення дії в монологах і її пришвидшення в діалогах – формує 

інтенсивність емоційного поля. П’єса «Блакитним був мій велосипед» створена 

у стилі і традиції вистави меддахів, з мінімумом дійових осіб. 

У пролозі подано розгорнутий портрет героя, у якому міститься 

своєрідна настанова режисеру й актору: «ЧОЛОВІКОВІ років під п’ятдесят, 

трохи скривджений, але дуже приємний співрозмовник, по-доброму, по-

світлому дивиться в минуле й сьогодення. ЧОЛОВІК повільно рухається по 

сцені, наближаючись до глядачів. Він у капелюсі, пальті, з валізою в руках, 

трохи сумний, видно, що повернувся здалеку, стомлений і сповнений емоцій» 

[114, с. 191].   

Нерідко в п’єсі «Блакитним був мій велосипед» задля характеристики 

зовнішності чи поведінки персонажів автор вводить імена відомих персон, 

увиразнюючи в такий спосіб портрети дійових осіб: 

«Моя люба Нурхаят, ти красивіша за актрису Месіху Єльду. Я разів із 

десять дивився той фільм, але ні, ти все ж красивіша, у тебе стрункіша 

постать, і очі блищать, ти створена для мене! 

– Який у неї приємний голос, наче річечка дзюрчить, теплий, м’який. 

– Красуне моя! Ти в сто, в тисячі разів краща за Месіху. 

– Іноді я бачився з Алекосом. Хороший хлопець. Батько в нього швець. 

Худий, як нитка, в окулярах. 

– У нього були білі-білі зуби, очі великі й зелені, наче оливки, хвилясте чорне 

волосся. Хороший був хлопець. 
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– Моя мама дуже нервова жінка. Вона навіть уночі кричить, зіскакує з 

ліжка. Вона була такою гарною. Схожа на Риту Хайворт. І голос у неї був 

чудовий....» [114, с. 191-195]. 

Таким чином, за допомогою алюзії на відомих кінозірок, які є «іконами 

краси» свого часу, символами жіночності, автор вдався до прийому візуалізації, 

створив широкий культурний контекст.  

На відміну від інших драматургів, Д. Сюмер у своїй творчості надає 

великого значення світові речей. Так, у п’єсі «Блакитним був мій велосипед» 

центральним образом-річчю є велосипед, який є не лише атрибутом побуту, але 

й образом із символічним і психологічним наповненням. Головний персонаж – 

представник середнього класу, і купівля велосипеда для нього – справжня 

подія: 

ЧОЛОВІК: Блакитним був мій велосипед, німецький. Дорогенький мій, 

він літав, наче пташка. Не використаний, ми у перекупника купили. Я був на 

небі від щастя, коли ми везли його додому з Хісароню. 

– Батечку, дорогенький, – сказав я. – Спасибі тобі. 

– Ти не мені, ти сестричці дякуй, – посміхаючись, відповів він. – Це 

завдяки їй ми змогли його купити. Державна залізниця виділила нам грошову 

премію на новонароджену Шенай, яка так мило спала у своєму рожевому 

ліжечку. Усього 150 лір. Батько додав ще 20 лір, і ми ці гроші віддали за мій 

блакитний велосипед» [114, с. 191]. 

Автор різко протиставляє матеріальний стан сім’ї ЧОЛОВІКА із сім’єю 

Нурхаят, для якої залицяння хлопця на велосипеді – справжня ганьба. 

Символічне значення має і обраний автором колір речей п’єси. 

Блакитний – це колір чистоти, світлого неба, дитинства, який якнайкраще 

формує образи біографічного часу: дитинство героя, перше кохання. У центрі 

п’єси, на жаль, упізнавана життєва ситуація: кохання двох ще зовсім молодих 

людей, які не можуть бути разом лише через традиції, забобони й соціальну 

нерівність. Тож і розв’язка передбачувано трагічна: 
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«Ми опинилися в холі кінотеатру. Мати Нурхаят кричала: «Повія!», на 

нас дивилися люди. Офіцер тримав мене за горло, потім відпустив, вирвав із 

рук божевільної матері Нурхаят, затягнув її і матір у джип. Востаннє я 

бачив обличчя Нурхаят у вікні машини... Після того випадку я довго хворів на 

жовтяницю. Коли вилікувався, пішов з батьком прогулятися... Невже ще ніби 

вчора я летів, наче птах, на своєму блакитному велосипеді з цих схилів? Алі 

Вейсі підійшов до нашого столика, сів: 

– Пан Феййаз відвіз доньку й дружину до Бурдура. Там природа гарна. 

Кажуть, це допомагає при психічних розладах. А там є й інститут для 

дівчат, для їхньої доньки... Батько встав... Батько стомлений, я стомлений, 

повернулися додому. (Грає скрипка. ЧОЛОВІК стоїть у пальті з валізою в 

руках, мовчить. Гасне світло)» [114, с. 204].  

Адресат твору починає відчувати авторську присутність ще зі списку 

персонажів. У творі також наявні такі форми втілення авторського слова, як 

вказівки на створення сценічної форми п’єси та ремарки, завдяки розгорнутому 

формату яких продемонстровані нові структурні й функціональні можливості. 

Зазначимо, що ремарки у творі «Блакитний був мій велосипед» порівняно із 

попередніми творами більші за обсягом і вагомістю у тексті. Це засвідчує 

поступове зростання ролі ремарок у турецькому драматургічному тексті кінця 

ХХ ст.  

4) Тема визвольної війни, історичної памʼяті та осмислення постаті 

Ататюрка (Оздемір Нутку «Промова», Озер Озанкая «Промова», Семіх 

Серген «Заради батьківщини», Рефік Ердуран «Метаморфоза», Орхан Асена 

«Відірвати душу від душі», Незіхе Араз «За п’ять хвилин дев’ята», Реджеп 

Більгінер «Від війни до миру, від любові до сварки», Селім Ілері «Прощавай, 

республіко»). Так, «Промова» О. Нутку – епічна драма на 15 дій, у якій автор 

прагне донести до сучасного читача/глядача важливий, з погляду історичної 

пам’яті, документ – промову Мустафи Кемаля Ататюрка, виголошену 1927 р. 

на другому курултаї. Зважаючи на складну структуру самої промови, 

насиченість історичною інформацією, автор вдається до відтворення хронології 
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її написання, співвідносячи етапи створення промови з кожною із дій. О. Нутку 

максимально дотримується послідовності зображуваних подій, відчувається 

бажання автора не відступати від основної сюжетної лінії. Головним героєм 

твору є Мустафа Кемаль Ататюрк, який, працюючи над текстом промови, 

розповідає про ті історичні події, в яких колись брав участь. П’єсу О. Нутку 

можна схарактеризувати як відкриту драму, у якій синтезоване епічне й 

драматичне, що засвідчує стійкий інтерес турецьких авторів до брехтівських 

традицій.  

Зростання значимості ремарок також вказує на підсилення епічного 

начала. З розвитком драми, як зазначає І. Зайцева, ремарки стали більшими за 

розміром і глибшими за змістом, зросло їхнє значення [53, с. 225]. У «Промові» 

чимало розгорнутих ремарок, які дозволяють відчути авторську присутність у 

кожному епізоді фабули: «Сцена перша. Завоювання Ізміра. На сцені стоїть 

стіл, на ньому – стара лампа. Молодий чоловік сидить спиною до глядачів, 

щось пише. Це Мустафа Кемаль Ататюрк. Світло прожектора 

зосереджується лише на ньому. З мікрофона чутно голос, який читає все, що 

пише Ататюрк. Мустафа Кемаль і оповідач, і головний герой» [Нутку, Сойлев 

53]... 15 травня 1919 р. греки захопили Ізмір. (Цей напис ніби розхитується від 

вітру. Дві хвилини тиші. Темрява. Чутно звуки сазу. Спрямовується червоне 

світло на гору померлих. Чутно стукіт серця...) [304, c. 54]. 

У передмові до твору О. Нутку наголошує, що «Промова» – це оцінка 

Ататюрком визвольної боротьби і спроб змінити все на краще. У цій п’єсі ми 

не оцінювали, не аналізували ситуації, події, про які йдеться в історичному 

документі. Ми лишили основу і представили на розсуд вам» [304, c., 46]. 

5) Тема подій 12 вересня (Тунджер Джюдженоглу «Безвихідь», Адем 

Атар «Хай розіб’ються склянки», Фарук Ерем «Спогади прокурора», Кенан 

Ишик «Жінка, якої не існує», Більгесу Еренус «Радощі болю», Ферді Мертер 

«Жили собі чоловік і жінка») Своєрідним проривом і в плані змісту, і в 

композиції можна вважати п’єсу Б. Еренуса «Радощі болю». За основу сюжету 

взято події 12 вересня та їх вплив на долю чотирьох молодиків. Чи не вперше в 
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історії турецької драматургії у цьому творі репрезентовано розгалужений 

сюжет: паралельно розвиваються кілька сюжетних ліній, пов’язаних із долею 

кожного з персонажів, які водночас мають точки перетину. Зачин пʼєси формує 

інтрига навколо фотографії трьох юнаків. Усі троє – за демократизацію 

суспільства, за зміну політичних установ. Позиція четвертого, який знімає на 

плівку, невідома. Це теж один з нових прийомів, введених Б. Еренусом: 

інтрига, яку не розкрито до кінця пʼєси. Образи історичного часу умовно 

поділяють твір на дві частини: до військового перевороту і після. Це дає 

можливість вмонтувати у твір елементи детективу: дівчина, яка знаходить 

фотокартку, намагається дізнатися, що сталося із тими молодими людьми, як 

склалося їхнє життя. Розв’язка кожної з сюжетних ліній драматична, адже 

воєнні події в Туреччині назавжди змінили долі людей. Перший юнак 

перетворюється в антигероя, ставши після відомих подій багатієм, що ладний 

за «зелені» продати душу. Другий перерізає собі вени, не витримавши знущань 

у в’язниці, а третій призвичаюється до алкоголю, усвідомивши, що всі його 

намагання випускати революційний журнал зійшли нанівець. Щоб створити 

певне послання молодому поколінню й «пом’якшити» трагічний фінал, автор 

розробляє оптимістичний варіант: дівчина намагається повернути мрії і 

сподівання третьому з юнаків, вважаючи, що легше вилікувати хвору на 

алкоголізм душу, ніж змусити багатія повернути собі совість. Пʼєса не лише 

сучасна за змістом, а й акцентовано національна, її сюжет пов'язаний із 

ключовим моментом турецької історії. У «Радощах болю» відтворений 

національно-історичний контекст, який і зумовив вибір персонажами власних 

життєвих моделей. Б. Еренус розробляє одну з традиційних тем світової 

літератури – тему «людина на переломі історії», її самоідентифікації, 

морального вибору – і свідомо апелює до Шекспірового досвіду художнього 

осмислення цієї проблеми. Турецький драматург пропонує у своїй п’єсі кілька 

ймовірних поведінкових моделей в умовах політичної кризи і при цьому 

творить символічний образ дівчини як вищого судді з майбутнього, 

запозичуючи життєву мудрість Шекспіра.  
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У драмах, написаних після 1990 р., нерідко обмежений простір – 

будинок, квартира – який символізує душу самотньої людини, ув’язненої у 

великому місті. Ця ж тема розробляється і п’єсах Тургая Нара «Ножиці 

швачки», «Ноги кохання», «Бам’я з фаршем у скороварці», «Кохання» Мемета 

Байдура, «Незадовго до кінця світу», «Світло по той бік червоного», «Листя 

жасмину» Джівана Джанови, «Стомлені червоним», «Очі чорні як на Сході» 

Озена Юли, «Розлука», «Будівля» Бехіча Ака [221, c. 113]. Так, у п’єсі 

«Незадовго до кінця світу» (1994) Д. Джанова після представлення персонажів 

окреслює простір, де розгортатиметься дія, – квартира в багатоповерховому 

будинку Стамбула. Драматург завчасно налаштовує читача/глядача на 

сприйняття трансформації традиційної семантики образу будинку/квартири як 

сімейного вогнища. Квартира в мегаполісі стає для головних героїв осередком 

життя і смерті. У ній проживають кілька поколінь: мати, батько, їхній син, його 

вагітна дружина. Вони чекають на кінець світу, адже в новинах передали, що 

ось-ось велика комета впаде на Землю і зруйнує її вщент. Пасивність, 

небажання змінити життя на краще відчувається в кожній репліці персонажів: 

Чоловік: І коні, й вовки, й шакали... Усі вони доносять звістки про 

катастрофу. Двадцять чотири години на добу. 

Жінка (сама до себе): Дуже спекотно. 

Чоловік: А вона все збільшується. Ще вчора вона була набагато 

меншою. Учора вночі. 

Чоловік: Бо наближається... Наче той дракон, який наблизився до своєї 

здобичі. А ми такі немічні сидимо тут і ворухнутися не можемо. Ми... здобич. 

Усі ми, весь світ... 

Батько: Усе, усе, що дихає, через короткий проміжок часу опиниться у 

вогняній пащі цієї гидкої істоти. І ця зала, й усі наші спогади... 

Жінка: Ох ці миші. Усю ніч шаруділи, от спіймати б їх. 

Чоловік: Облиш, усе одно вони всі помруть, усі зникнуть, разом з 

фужерами... (вмикає радіо) 
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Спікер: Науковці докладають усіх зусиль, щоб змінити радіус падіння 

комети. 

Батько: Та що вони, що вони там намагаються, вона ось-ось – і 

долетить до нас. 

Спікер: Сьогодні у Ватикані зроблено офіційну заяву. Папа римський 

сказав: хоч якого б віросповідання була людина... (Перешкоди) Усі 

представники збираються у Ватикані... (Перешкоди) Президенти усіх країн 

світу... (Перешкоди) б’ють тривогу... Протягом дня вона спочатку вріжеться 

в Місяць, а потім протягом чотирьох годин – у Землю (перешкоди) [114, с. 

301]. 

Закритий простір квартири обмежується делімітаторами (двері, вікно), 

які символізують можливість переходу в новий простір. Але (підкреслює 

автор) персонажі і не мають бажання вирватися зі своїх страхів і зробити крок 

назустріч кращому майбутньому. До мешканців квартири постійно хтось 

стукає в двері: то Сатилмиш – домоуправитель, то родичка матері. Вони вільно 

змінюють локації, не переймаючись проблемами кінця світу, тоді як і мати з 

батьком, і їхній син лише приймають гостей «ззовні», не намагаючись вийти із 

замкнутого простору.  

Єдина, хто не втратив здоровий глузд, – це дружина сина, яка, очікуючи 

на дитину, вірить у краще. Д. Джанова свідомо вдається до такої опозиції 

«кінець світу – нове життя», спонукаючи читача/глядача до роздумів, аналізу 

власного життя. Він вірить, що страхи – це людські забобони, яких варто 

позбуватися: «Жінка (до чоловіка): Ти кажеш неправду! Усе це не ознаки кінця 

світу. Просто ти прийняв усе як є... Усі правила. Тому ти мною і не пишаєшся. 

І нашою дитиною. Тому що я поза твоїми правилами...» [114, с. 304]. 

У п’єсі «Незадовго до кінця світу» хронотоп є організаційним центром 

основних подій, який зумовлює і сюжетну лінію, і конфлікт. Закритий простір 

символізує страждання душі, апатію, неможливість/небажання змінити 

ситуацію на краще.  
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У творах О. Юли («Хвилювання місяця», «Місце посередині світу», 

«Стамбул білий, горілка кольорова», «Стомлені червоним», «Очі чорні як на 

Сході», «Несправжня Гюррем», «Здається квартира хазяїном», «Кохання 

далеко від домівки», «Стамбул-Софія», «Штутгартські діалоги і один 

монолог», «Облизуй, але не ковтай», «Ось побачиш, хмари пройдуть»), який 

саме в 1990-ті розпочав свою драматургічну діяльність, змальовані маргінальні 

герої, які стали «іншими», «чужими» через намагання європеїзуватися. 

У 1990 – 2000 рр. плідно працюють такі драматурги, як Мемет Байдур, 

Муратхан Мунган, Тунджер Джюдженоглу, Сабахаттін Кудрет Аксал, Незіхе 

Араз, Орхан Асена, Ердоган Айтекін, Реджеп Більгінер, Сабахаттін Енгін, 

Рефік Ердуран, Більгесу Еренус, Мегмет Мурат Ільдан, Йилмаз Каракоюнлу, А. 

Туран Офлазоглу, Тургут Озакман, Хідаєт Саїн [207, с. 72]. Особливе місце в 

турецькій драматургії тих років посідає Мемет Байдур: у кожній п’єсі (а їх 

понад два десятки) він торкається питання становища турецького суспільства, 

морального обличчя нації («Республіканська дівчина», «Орхідеї на місці 

пожежі», «Вершник у масці», «Бам’я з фаршем у скороварці»). 

Драму людей, що живуть у тоталітарній державі, висвітлює Неджаті 

Джумали («Прокинься вранці, усміхаючись» (1990), «Деветабани» (1992)). 

Традиційна для турецької драматургії тема вестернізації суспільства, прагнення 

людей збагатитися лише матеріально, внутрішній світ індивіда – головні теми 

творів Рефіка Ердурана «Двоє, що зробили це» (1990), «Медаль» (1994), «Раміз 

і Жуліде» (1995), «Халай» (1996) [207, с. 73].  Так, у п’єсі «Раміз і Жуліде» 

автор розробляє дві актуальні теми: гендерне питання рівності-нерівності 

чоловіків і жінок у турецькому суспільстві і політичну тему протестів і 

супротиву. Головні герої твору – збірні образи чоловіка і жінки похилого віку, 

представників середнього класу, Рамзі й Жуліде. Автор надає їм статусу 

протилежних за характером і стилем життя людей: Рамзі – колишній політик, 

має чітку громадянську позицію, бере участь у демонстраціях, Жуліде – жінка, 

вихована на традиційний манер, спокійна, покірлива. Ставлення автора до обох 

героїв є однаковим: він засуджує тих, хто не може переформувати себе на 
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новий лад, коли саме життя і соціум уже змінилися, разом із тим критично 

ставиться до тих, хто максимально докладає зусиль, аби перетворитися на 

«іншого», «чужого». Автор окреслює портрети героїв у пролозі, визначаючи 

їхні риси характеру і своє ставлення до них: «Двоє вже на схилі життя: 

чоловік і жінка: Жуліде, Раміз. Їм треба докласти лише трохи зусиль, і вони 

знайдуть кохання... Але «Его», «Ти-Я», купа причин, відмовок стають великою 

перешкодою на шляху любові. Але якщо є людина, то є й надія, чи не так? І 

досі живуть на світі Рамзі і Джуліде... Ось побачимо, як і що буде... » [207, с. 

76]. 

В одному з інтерв’ю C. Ілері зазначає: «Безперечно, існує проблема 

нерівності чоловіків і жінок. Тому що у світі панує невихованість. Чоловіки 

звикли бути грубими, застосовувати силу, жінки ж завжди були пригнічені. Є 

така річ, як дія-реакція. Жінкам також притаманна прихована невихованість. 

Треба цього позбутися, і тоді нерівність зникне сама собою» [429]. Так автор 

аргументує своє бачення проблеми, порушеної в п’єсі. Висвітлені Н. Джумали 

питання були «на часі», але не вирізнялися оригінальністю чи новизною. 

Традиційними були і проблеми місця жінки в суспільстві (Е. Джанатан 

«Домашні жінки» (1995), О. Юла «Місце посередині світу» (1994)), теми 

сімейних конфліктів (Н. Джумали «Лише мрець» (1990), У. Айваз «Сумую за 

Троєю» (1993), Д. Джанова «Незадовго до кінця світу» (1994)), взаємини 

чоловіків і жінок (М. Байдур «Ноги кохання» (1992), «Народження» (1992), 

«Поцілунок у загальному сенсі» (1993), «Китайський метелик» (1994), 

Т. Джюдженоглу «Матрьошка» (1994)), і пошуку людиною свого місця в 

суспільстві, і самовизначення молоді (О. Юла «Хвилювання місяця» (1996), Д. 

Джанова «Світло по той бік червоного» (1996), Х. Еркек «Поріг» (1997)), і 

проблеми між суспільством та індивідом (М. Байдур «Вантажівка» (1990), 

«Бам’я з фаршем у скороварці» (1991), «Зелений папуга лімітед» (1992), 

«Уламки скла» (1996), «Крадії яблук» (1996)), і проблеми історичної пам’яті 

(Г. Ишик «Вітаю, Америко» (1992), М. Байдур «Володимир Комаров» (1990), 
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«Тенцинг» (1993), «Лозан» (2000), А. Берктай «Кербеля» (1996), О. Гюнер 

«Антоніус, Клеопатра» (1993)). 

Отже, у творчості турецьких драматургів останніх десяти років ХХ ст. 

виразною є повторюваність тематики попередніх періодів, відсутність новизни 

проблематики, але разом із тим спостерігається збільшення кількості власне 

турецької, національно забарвленої драми, суттєве підвищення якості 

написання творів.  

 

1.2.6. Турецька драма доби постмодерну 

Вже із другої половини ХХ століття філософія почала пропонувати 

людству змиритися з тим, що в нашому бутті немає абсолютних первнів, але 

сприймалося це не як безсилля людського розуму, а як багатство нашої 

природи, тому що відсутність первинного ідеалу стимулює різноманіття 

бачення життя. Немає єдино правильного підходу – всі вони правильні, 

адекватні. Так формується ситуація постмодернізму.  

Постмодернізм як синтез повернення до минулого закладає нову 

художню традицію, що виникла з модернізму. Звертаючись до духовного 

досвіду ХХ ст., вченням З. Фройда, А. Ейнштейна, Г. Форда, осмислюючи 

уроки двох світових війн, зближуючись із практикою масової культури, 

постмодернізм самоідентифікується як трансмодернізм, що потіснив 

позитивізм в естетиці [84, с. 160]. Поетика постмодернізму, зазначає 

Н. Б. Маньковська, полівалентна, про що свідчать такі метафоричні 

характеристики, як «дисгармонічна гармонія», «асиметрична симетрія», 

«інтертекстуальний контекст» та ін. [86, с. 157]. Ж.-Ф. Ліотар вбачає в 

постмодернізмі стан культури після трансформацій, які сталися в науці, 

літературі й культурі [83, c. 3]. 

Т. Н. Денисова тлумачить постмодернізм як мистецтво мовчання, 

порожнечі, смерті, яке створює специфічну мову двозначності, словесної гри, 

засвідчується народження принципово нового етапу формотворення. 
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Постмодерністська література – амбівалентна, така, що відкидає саму 

можливість однозначного сприйняття [46, с. 56]. 

Постмодерністський менталітет забезпечує передумови для зміни 

орієнтирів в оцінці культури минулого, в розгляді сталих опозицій, 

розглядаючи їх як рівноправні складові формули життя. Постмодернізм – 

мистецтво трагікомічне або фарсове, наріжним каменем творчості стає 

радикальна іронія [46,  с. 57]. На думку І. Ільїна, постмодернізм виділяється як 

специфічна стилістична манера письма, яка сформувалася під впливом певного 

епістемологічного розриву із світоглядними модерністськими концепціями [58, 

с. 157]. Якщо модернізм буває то «космічним», то «хаотичним», то 

постмодерне світосприйняття і «космічне» і «хаотичне» одночасно, але відчути 

той перехід від одного до іншого може лише мистецтво [54,  с.253]. 

Постмодернізм, попри вишуканість та епатуючу мову, не належить до 

винятково елітарної культури, він одночасно апробує стильові системи поп-

культури, романтизму, сентименталізму, мотиви й настанови для найширшого 

сприйняття. Це робить постмодернізм не лише фактором самовияву елітних, 

пошукових інтелектуальних груп суспільства, а й ферментом різноголосся, 

стимулятором більш тонкого діалогу між елітою і масою, між нетрадиційними і 

традиційно-консервативними типами свідомості [72, с. 84]. 

У 2000-і роки постмодернізм у турецькій літературі перетворюється на 

мейнстрім. Турецькі постмодерністи деконструюють соціальні, національні, 

релігійні міфи (Бехіч Ак «Місто на одну людину» (2002), «Убивця іміджу» 

(2005), «Два помножити на два» (2006), «Що Ньютон розуміє в комп’ютері?» 

(2012), Галюк Ишик – «Наче п’єса» (2001), Реджеп Більгінер «Мевляна» 

(2001)). Драматичні твори потрапляють у поле зацікавлень літературознавців, 

культурологів, перекладачів. Слушно зауважують тюркологи, зокрема 

Марія Репєнкова, що саме за постмодернізму в умовах кризи турецької 

літератури в національному письменстві з’явилися нові ідеї та концепції. 

Турецькі письменники-постмодерністи зосередили увагу не на ідеології, а на 

поетиці, вишуканості стилю й мови, змусили сучасну літературу й критику 
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переглянути усталені канони, зокрема й те, що стосується письменника і 

дійсності, держави, народу. 

На думку Темеля Тамера, турецькому постмодернізму властиві ті ж риси, 

що і західноєвропейському аналогу: культ незалежної особистості, потяг до 

архаїки, міфу, прагнення поєднати, взаємодоповнити істини різних людей, 

націй, культур, релігій, бачення повсякденного реального життя як театру 

абсурду, використання підкреслено ігрового стилю, зумисне химерне 

переплетення різних стилів оповіді, суміш традиційних жанрових різновидів, 

сюжетами творів є алюзії на відомі сюжети, наявний образ оповідача, 

іронічність та пародійність тощо. Серед драматургів, чия творчість, вважає 

критик, щонайбільше наближена до постмодерністського письма, лише кілька 

–Бурак Мікаїль Учар, Тургай Нар і Муратхан Мунган [452, с. 127].  

Х. Нутку, аналізуючи турецьку драматургію станом на 2001 р., зазначає: 

«Драматурги нашої країни чи то переживають кризу тематичну, чи то в них 

щось сталося із фантазією і їхнім талантом творити... Досить суперечливим є 

питання, чи задовольняють сучасного глядача твори на заяложену тематику? 

Однозначним є питання оновлення, модернізації драматургії» [297, с. 108]. 

Думку Х. Нутку поглиблює і розвиває У. Кьоксал, вказуючи на найголовніші 

причини зниження інтересу до драми, як-от: відсутність аргументованої 

критики, дискусій, наявність відверто слабких творів, а відтак і їх 

непопулярність, невиправдане домінування одного жанру, наприклад, комедії, і 

брак серйозних драматичних творів [266, с.14]. 

Інший дослідник, С. Ілері, проблемою сучасної турецької літератури й 

драматургії зокрема вважає переважання масової літератури над класичною: 

«Сьогодні літературу справжню читають разом із несерйозною, природним 

стає зміщення на другий план імен великих письменників. Коли справжня 

література досягне свого значення, усі забуті прозаїки, драматурги, які зробили 

неабиякий внесок у літературу Туреччини, знову житимуть своїм життям» 

[429].  
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Сучасний літературний процес у Туреччині, як доводить 

А. С. Сулейманова, не міг розвиватися окремо від світового, а турецький 

постмодернізм – це результат змін, що виникли в соціально-суспільному устрої 

держави і спричинили пошук нових художніх засобів, які були б адекватними 

ситуації та вже апробованими художньою практикою [129, с. 64]. На думку 

Гюльайше Еркоч, зарано говорити про те, що національна драматургія 

ідентифікувала себе остаточно, знайшла власне обличчя і стала повноцінним 

мистецтвом. Але й не можна стверджувати, що вона й досі лишається у рамках 

західної [425, с. 22]. Рівень турецької драматургії ХХІ ст. дослідники, зокрема 

О. Юла, означають так: «Драматургія представлена досить різнобарвно. Хтось 

намагається просуватися вперед зі своїми багаторічними здобутками, а хтось 

покладається на ласку глядача. І це, на мою думку, найгірше, що може зробити 

драматург для драматургії. З вісімдесяти п’єс, представлених у новому році в 

театрах Туреччини, лише деякі варті уваги й оплесків. Представники нового 

покоління драматургів, на превеликий жаль, майже не читають. Думаю, тільки 

цим можна пояснити їхній непрофесіоналізм. Так, кількість вистав 

збільшилася, але це лише кількість, не якість, усі ті, хто зараз представляють 

абищо, мають вчитися на своїх помилках і рости в очах шанувальників драми» 

[438, с. 14]. Іншої думки дотримується відомий режисер і актор Х. Дормен. В 

одному з інтерв’ю він заявив, що в турецької драматургії є все, аби за десять 

років стати найкращою у світі: «Сьогодні драматургія дешевша за 

кінематограф. І глядачів чимало в театрах. Тільки у Стамбулі більше трьохсот 

театрів. У нас чудові постановки, чудові актори й прекрасні театри. Нам є що 

показати навіть театру на Бродвеї. Якщо так піде й далі, наша драматургія 

стане кращою у світі [421]. 

Беручи до уваги велику кількість сучасних друкованих драм, число 

державних і приватних театрів Туреччини, щорічне оновлення репертуару, 

спеціальність «драматургія» у вищих навчальних закладах, критичні видання, 

присвячені проблемам театру, можна зробити висновок про позитивні 

тенденції в розвитку сучасної турецької драматургії. Також можна 
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стверджувати, що сучасній турецькій драмі притаманні такі риси 

постмодерністської літератури, як рецепція естетичних надбань будь-яких 

культур, застосування принципу конструювання тексту із матеріалу 

літературних реалій, металітературність, інтертекстуальність тощо. 

Найбільш популярними не лише в Туреччині, але й за її межами 

наприкінці 1990-х – початку 2000-х були твори Тунджера Джюдженоглу, 

Мемета Байдура, Ферхана Шенсоя, Угура Улудага, Орхана Ґюнера, Алі 

Берктая, Тарика Ґюнерселя, Зейнеп Качар та ін. Вартісною є і творчість 

Волкана Таха Шекера, Саваша Айкилича, Джемаля Арслана, а також 

представників молодшого покоління драматургів Джанера Більгінера, Рашіта 

Челікезера, Шулє Ґюрбюз. Так, творчість Т. Джюдженоглу популярна 

насамперед завдяки своєму тематичному універсалізму та проблематиці, 

актуальній для літератури будь-якої країни. Ф. Шенсой активно залучає до 

власної драматургії традиції народного театру, тому такі його п’єси, як «Пісня, 

через яку пройшов трамвай» чи «До побачення, Годот» особливо популярні в 

турецькій глядацькій аудиторії. 

У добу постмодерну не втратив свого значення й традиційний народний 

театр «Карагьоз». Як зазначає один із провідних лялькарів-карагьозджу 

Дженгіз Озек, сьогодні переважають приватні театри «Карагьоз». Майстрів 

карагьозджу мало, частина з них аматори, а професіонали зазвичай займаються 

цією справою за власний кошт. Підтримки з боку держави театрові тіней 

практично немає. Утім, існує всесвітнє товариство лялькарів, філії яких у 

Стамбулі, Анкарі та Бурсі [408]. Якщо раніше театр тіней функціонував лише 

під час Рамазану, то нині вистави ідуть упродовж усього року. Як зазначає 

Дженгіз Озек, турки тепер майже не ходять на їхні вистави: «Адже «Карагьоз» 

— це явище переважно стамбульського фольклору, наприклад, в Анатолії його 

немає. А в Європі працюють і живуть переважно вихідці з Анатолії, вони 

ніколи не бачили «Карагьозу» і не знають про нього. Це й не дивно, адже 

Туреччина – країна мозаїчна в культурному плані. Навіть кухня дуже 

відрізняється. Приміром, страви, які полюбляє мешканець Чорноморського 
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регіону, турок з Егейського узбережжя просто не їстиме. Утім, за часів 

Ататюрка деякі види мистецтва позиціонувалися як загальнотурецькі культурні 

надбання, але на практиці воно не так» [408]. Молодий турецький дослідник з 

університету Йилдирим Беязит Ібрагім Етхем Ариоглу – один із небагатьох, 

хто відстоює думку про те, що традиційний народний театр вийшов на новий 

рівень розвитку й посідає не останнє місце у драматургії Туреччини. У 

доповіді, виголошеній на VIII Міжнародному тюркологічному конгресі у 

Стамбулі, він зазначив: «Якщо раніше народний театр представляв вистави на 

площах, у кафе, у палацах, то сьогодні він змінив місце дислокації, відбулися 

певні зміни й у самій традиційній структурі. Тепер і меддах, і «Карагьоз» 

можна побачити в муніципальних приміщеннях, у бенкетних залах, на 

телебаченні, почути в радіопрограмах, на церемоніях, на релігійних 

святкуваннях, у торгових центрах та інших місцях. Багато хто стверджує, що 

народний театр вже не існує. Спробуємо довести протилежне» [174, с. 136]. 

Підтримує думку про «невмирущість» «Ортаоюну» і турецький актор, режисер 

і драматург Джанер Більгінер. Створивши у 2003 р. п’єсу «Місце у світі чи 

брехун», він довів, що традиційна турецька драма жива й у ХХІ ст. Автор 

використав не лише традиційну структуру «Ортаоюну», але і його характерні 

ознаки: у гумористичній формі говорити про суспільні проблеми турецького 

народу. Театральний критик Тарик Ґюнерсель вважає п’єсу Д. Більгінера 

«мультичасовою», адже автор вдало поєднав традиційний театр із сучасністю 

[249, с. 5]. У творі тринадцять дійових осіб. Головними персонажами є Пішекяр 

і Кавуклу. Конфлікт розгортається навколо соціальної проблеми молодого 

покоління в новому столітті. Автор настільки прихильно ставиться до 

традиційного театру і намагається зберегти усі його принади, що навіть у 

коментарях до п’єси радить режисерам не вимикати світла під час вистави, щоб 

було відчуття, ніби все відбувається на вулиці, як раніше, на площі під 

відкритим небом, а в епізодах, де дія перенесена в будинок, автор навпаки 

радить вимкнути освітлення для створення атмосфери театру тіней [196, с. 58].  
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Осмислення драматургічного доробку цього періоду дозволяє визначити 

такі його тематичні лінії, як пошук людиною свого місця в суспільстві (Г. 

Ишик «Наче п’єса» (2001), Р. Челікезер «Не ті люди» (2001), О. Юла «Без 

компаса» (2007), «У глибокій країні» (2006), «Облизуй, але не ковтай» (2007), 

А. Байрамоглу «Біла брехня» (2009), В. Т. Шекер «Продай мені заборонене» 

(2013), «Плакати у тіні зірок» (2013), «Лопата» (2013)); доля жінки в сучасному 

світі (А. Байрамоглу «Весілля» (2011), З. Качар «Ось така казка про кохання» 

(2001), «Справжні люди, пластикові смерті» (2008)); роль особи в історичному 

процесі (Т. Ґюнерсель «Півсклянки води» (2003), С. Айкилич «Король Харун» 

(2003), «Трою не подолати» (2002), «Перо, меч, серце» (2002), Н. Казанкая 

«Весілля у Добрінжа» (2004), О. Юла «Шемсе, не забувай!» (2006)). Як бачимо, 

упродовж тривалого часу тематика творів турецьких драматургів лишається 

традиційною. Змінюється лише авторська позиція щодо порушених проблем та 

якість репрезентації художнього матеріалу. Позаяк постмодерністський тип 

творчості ґрунтується на дистанційному, переважно іронічному, сприйнятті 

різнохарактерних реалій минулого досвіду людства та вільному оперуванні 

ними в несподіваних комбінаціях, він виявився близьким багатьом турецьким 

митцям, які вбачали в цьому й нову інтерпретацію національних традицій 

драми.  

 

 

Висновки до 1 розділу 

Аналіз фактичного матеріалу турецької драматургії та осмислення її 

найвизначніших явищ дають можливість відтворити основні етапи її розвитку – 

від зародження традиційного народного театру до появи авторської драми і 

новітнього театру доби постмодерну – та простежити тематичну та стилістичну 

еволюцію.  

В основі періодизації, як і в більшості вже запропонованих у науковій 

літературі, – визначальні етапи турецької історії. Але вважаємо за необхідне: 1) 

скорегувати періодизацію такою визначною віхою всього еволюційного шляху 



96 
 

турецької драматургії, як поява авторської драми та 2) врахувати роль 

зовнішніх літературних впливів.     

Про глибокі корені турецької драматургічної традиції свідчать згадки про 

драматичні дійства стародавніх тюрків, які співвідносяться з дооттоманським 

періодом (до ХІІІ ст.). Їх специфічною рисою є синкретичний характер: 

невіддільність від релігійних дійств, супровід ритуальними рухами та жестами, 

поєднання з епічним – і за проблематикою, і за стилістикою – первнем.    

У період існування Османської держави (з ХІІІ – перша половина ХІХ 

ст.) формується традиція драматичних дійств, забарвлених обрядами 

суфійських орденів, а пізніше набувають поширення такі варіанти народного 

турецького театру, як «Карагьоз», «Ортаоюну», «Кукла оюну», «Меддах». 

Проблематика і художні особливості турецької драми того часу зумовлені 

низкою як позалітературних (утвердження позицій ісламу на державному рівні, 

розбудова імперії й формування ідеології, намагання віднайти оптимальне 

співвідношення національної специфіки і впливу Заходу), так і літературних 

(вихід за межі власне розважальної функції, закріплення амплуа за 

персонажами-масками, ускладнення композиційної парадигми народної драми) 

факторів. У цей етап закладається підґрунтя для переходу від народної драми 

до авторської. 

З другої половини ХІХ – на початок ХХ ст. під впливом реформаторської 

діяльності правителів Османської держави та поступової європеїзації турецької 

культури формуються засади турецької авторської драми. 1842 р. – початок 

турецької драматургії з жанровим діапазоном (комедія, трагедія, музична 

драма, фарс), апробованим у західноєвропейській драматургії. Відчутним стає 

вплив традиції французької драматургії, зокрема мольєрівської. При цьому 

зберігає свої позиції і народна драма: популярними залишаються моновистави 

меддахів. 

Перша половина ХХ ст. в історії турецької драматургії позначена 

активним пошуком власного мистецького обличчя за умови рецепції 

західноєвропейських зразків, що уможливило синтез інонаціональних – 
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турецької, вірменської, західноєвропейських – традицій. Водночас продовжує 

повноцінне функціонування народний театр «Карагьоз». Тогочасні турецькі 

драматурги вдаються до жанрових контамінацій (балет, опера) та стильового 

симбіозу, вводячи до власних текстів елементи «Ортаоюну». 

«Золотою добою» драматургії Туреччини стали 1960-1970-ті роки, коли, 

поєднавши здобутки народної драми і «епічного театру» Б. Брехта, вона не 

лише сформувала свій тематичний репертуар (пошуки індивідом власного 

місця в суспільстві; доля жінки в сучасному світі; художнє осмислення 

національної міфології та історії), а й здобула визнання за кордоном.  

Політична криза 1980-х спонукала турецьких драматургів зактуалізувати 

опрацювання у своїй творчості тем, пов’язаних із національною 

самоідентифікацією та збереженням історичної пам’яті й турецької культурної 

спадщини. Це сприяло подальшому розвитку жанру історичної та біографічної 

драми.  

З приходом у літературу наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. молодого 

покоління митців турецька драма збагатилась новими темами (зокрема, в 

політичній драмі розробляється національно маркована тема 12 вересня 1980 

року) і жанровими знахідками, набула повноцінного національного статусу й 

здобула своє місце в світовій драматургії. Така еволюція відбулась завдяки 

численним трансформаціям народної драми під впливом вестернізації, 

адаптації на турецькому ґрунті інонаціональних драматургічних здобутків, 

прагненням переосмислити «себе» в іншому соціокультурному контексті. 

Водночас з огляду на вимушений «пришвидшений» розвиток у турецькій 

драматургії не сформувались повновартісні стильові утворення, а радше 

еклектичні варіанти.  

Таким чином, розпочавши свій шлях у другій половині ХІХ ст., турецька 

авторська драма за півтори століття посіла повноправне місце серед 

національних виявів світової драматургії, спираючись на міцний підмурівок 

традиції народної драми, збагаченої західноєвропейським досвідом.  
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РОЗДІЛ ІІ 

ЖАНРОВА ПАРАДИГМА ТУРЕЦЬКОЇ ДРАМИ  

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 

 

Праці, присвячені стилям і жанрам турецької драми, уперше з’явилися в 

турецькому літературознавстві наприкінці ХІХ ст. Дослідження жанрової 

специфіки драматургії започаткували Намик Кемаль і Абдульхак Хамід [355, с. 

284]. Так, у статті «Джеляль Мукаддімесі» (1876) Намик Кемаль звернув 

особливу увагу на традиції класичної драми, відмінності між трагедією і 

комедією, гостро виступив проти віршованої драми, вважаючи, що система 

класичного вірша аруз – система квантативного віршування, яка ґрунтується на 

чергуванні довгих та коротких складів – не може бути повноцінно відтворена 

засобами турецької мови, а розмір гедже (поділ на склади), на його 

переконання, є архаїчним і тому неприйнятним [355, с. 285]. Своєю чергою 

Абдульхак Хамід у праці «Духтері Хінду Мукаддімесі» (1876) акцентував на 

романтичних традиціях турецької драматургії, висловлюючи думку про те, що 

будувати сюжет драми на житті сучасної людини – безперспективна справа. 

Автор виступає прихильником історичної тематики в драматичних творах [357, 

c. 11]. А далі на сторінках журналу «Пеямі едебі» (1877 – 1879) одна за одною 

з’явилися публікації Ях’ї Кемаля Беятли, присвячені театрові й драматургії. На 

його думку, основою драми має бути літературний твір, який існуватиме вічно 

порівняно з інсценованим [195, с. 22]. Поганий текст, на думку автора, може 

ожити завдяки сцені, але це тимчасовий ефект, натомість справжній витвір 

мистецтва матиме довге життя. Ях’я Беятли чи не вперше відстоює 

самодостатність драми як художнього твору драми для читання: «Декорації нас 

вводять в оману, справжні декорації закладені у самому творі» [195, с. 23]. 

Про пʼять драматичних жанрів часів становлення турецької авторської 

драми (друга половина ХІХ – 20-ті роки ХХ ст.) розмірковує у своєму 

дослідженні М. Анд: комедія, романтична драма, мелодрама, сімейно-побутова 

драма, музична п’єса. Останні, на думку дослідника, заслуговували на окрему 
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увагу турецьких глядачів через схожість з традиційним народним театром. Він 

зауважує, що на початок становлення авторської драми турецькі письменники 

не приділяли уваги жанровому означенню своїх п’єс, про що свідчать тогочасні 

афіші, у яких одна й та сама п’єса називалася чи то водевілем, чи то драмою, чи 

то оперою [169, c. 194]. На думку М. Анда, у другій половині ХІХ ст. 

найуспішнішими були комедії й музичні драми [169, c. 194], що свідчить про 

небажання турецького глядача відмовлятися від розважальної специфіки 

видовищ, до яких він звик у народному театрі.  

Дослідник Савфет Незіхі говорить про становлення у турецькій 

драматургії таких жанрів, як трагедія, комедія, драма, мелодрама, бурлеск, 

водевіль, фарс, пантоміма, лірична драма, балет, опера. При цьому уточнює, що 

через вплив західної драми висловлювались різні погляди на жанрову природу 

творів, відтак один і той же твір міг, виходячи з авторської позиції, належати до 

різних жанрів. Нерідко на визначення жанру впливало авторське/індивідуальне 

розуміння. Проте вже тоді порушували питання необхідності чіткого 

розмежування жанрів. Подібну ситуацію аналізувала Н. Копистянська, 

наголошуючи, що знамениті письменники часто є тонкими критиками і 

теоретиками, їхні висловлювання бувають дуже глибокими. Перевага 

письменників над критиками в тому, що їхні судження містять у собі власний 

досвід. З другого боку, висловлювання письменників часто-густо є 

суб’єктивними, у них чимало перебільшень [70, с. 20]. Очевидно, йдеться про 

процес деканонізації жанрів загалом, який, за спостереженням науковців, бере 

початок із середини ХVIII ст. і має свої особливості в різних літературах. 

Найактивніше цей процес проявився в англійській і німецькій літературах, 

менш активно у французькій, італійській, російській і польській [23, с. 359]. 

Для розуміння причин дифузії жанрів необхідно враховувати, що вони 

пов’язані зі зміною статусу жанрів у системі категорій поетики. Ці зміни 

свідчать про те, що жанр проявляється не на поверхні, а в самих глибинах і 

тому його важче виявити [23, с. 362-363]. Н.Д. Тамарченко висловлює думку 

про те, що категорія жанру необхідна не для класифікації, а для адекватного 
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розуміння змісту літературних явищ [132, c. 4]. Як відомо, вивчення жанрів 

почалося з Аристотеля і супроводжувалося спробами теоретичного осмислення 

самого поняття і зайняло більше двох тисяч років. Сьогодні ж написано багато 

праць і багато питань стосовно жанрової специфіки глибоко і науково 

досліджено. Але на новому рівні вивчення виникають нові питання, адже 

неузгодженість між судженнями та визначеннями не зменшується. Не маючи 

на меті сконцентровуватися на історичному підгрунті генологічної 

проблематики, зупинемося на сферичній концепції української дослідниці Н. 

Копистянської, яка передбачає виділення чотирьох сфер спіралі [70]. 

Отже, турецька авторська драма розвивалася під помітним впливом 

європейської драми. Якщо європейська драма мала тривалу історію розвитку, 

то  

турецька намагалася за короткий проміжок часу наздогнати пройдене. У 

прискореному темпі вона апробувала такі художньо-естетичні системи, як 

романтизм, реалізм, модернізм.  

На початку 60-х років ХХ ст. формуються політична, епічна драми і 

драма абсурду, бульварна комедія та ін. [207, c. 63]. Разом із робітничим 

театром з’являється вуличний, вистави проходять під час мітингів і протестів 

[207, c. 65]. У той час турецькі драматурги апробують жанрові новоутворення: 

Халдун Танер створює синтез епічної драми із традиційним турецьким 

народним театром, з’являються музичні драми Тургута Озакмана («Бульвар»), 

Халдуна Танера («Поема про Алі з Кешана», «Заріфе з дзвіночком»), Ерола 

Гюнайдина («Світ – куля»), Рефіка Ердурана («Між стовпами»), Садика 

Шенділя («Хюрмюз із сімома чоловіками»), Меліха Вассафа (Керем і Назли). 

Митці, захопившись епічним театром, активно використовували «відкриту» 

драму, підносячи турецьку авторську драму на якісно новий рівень. 

 

 

2.1. Класичні жанри турецької драматургії  
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Аналізуючи турецьку авторську драму, констатуємо, що вона втілилась у 

таких жанрах, як комедія, трагедія, драма, мелодрама, історична, історико-

біографічна, дитяча тощо. Загалом літературознавці виділяють два типи драми: 

аристотелiвський («закритий») і «відкритий». Як зазначає турецький 

літературознавець Метін Анд, відкрита драма мала місце в турецькій літературі 

ще за часів активного розвитку традиційної народної драми. І «Карагьоз», і 

«Ортаоюну» можна сміливо назвати відкритими [416, с. 30-31]. Турецька 

дослідниця А. Юксель зауважує, що з часів проголошення республіки також 

виразно окреслюються два типи: відкритий, що спирається на гумор, пісні, 

танці, та закритий «аристотелівський», запозичений у західної драматургії ще 

за часів Танзимату [391, с. 47]. Для аристотелівської драми є характерними 

фабульна побудова із зав’язкою, розвитком, кульмінацією й розв’язкою, 

збереження хронології подій, обмежений простір. Севінч Сокуллу показує, що 

традиційна турецька драма мала характер «відкритої» і лише завдяки західним 

впливам з’явилася аристотелівська драма, прикладами якої можуть слугувати 

такі п’єси, як «Балакучий перукар», «Дзвіночок» Алі Бея, «Непокрита голова» 

Хасана Бедреддіна Паші і Манастирли Мегмета Рифата та ін. [340, c. 191]. 

Популярність драми аристотелівського типу не спадає до 60-х років ХХ ст., а 

вже у 60-х «мода» на брехтівську драму стимулює появу відкритої. Брехтівська 

драма завоювала інтерес турецького реципієнта завдяки тематиці – варіанти 

художніх рефлексій щодо природи насильства, новому типу конфлікту – 

(доаристотелів принцип зіткнення позицій героя, що маніфестує авторську 

позицію), моральним засадам полісу, і антагоніста, який через страждання і 

втрати приходить до очищення і просвітлення. Головним є катарсис публіки. 

Брехтів конфлікт – конфлікт двох антагоністів, який не вирішується на сцені, 

але дія формує критично-аналітичне сприйняття аудиторії, яка ще й емоційно 

заангажовується. А, осмисливши побачене, що є акцентовано актуальним за 

проблематикою, прагне розв’язки конфлікту в житті, тобто дія простягається за 

межі тексту і простору твору. 
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Неаристотелівській або «відкритій» драмі властиве синтетичне художнє 

мислення, епічні та ліричні елементи, умовність, інтелектуалізація змісту, 

активне втручання автора в дію, деформація часових і просторових параметрів, 

складна композиція.  

Комедійність первинно була притаманна турецькому традиційному 

народному театру: і «Ортаоюн», і «Карагьоз», і меддах мали комедійну основу. 

Перша турецька комедія західного зразка – «Одруження поета» Шінасі – 

з’явилася у другій половині ХІХ ст. Слідом ціла низка комедій: «Місафірі 

Істіклял», «Балакучий перукар», «Дзвіночок» Алі Бея, «Хто багато знає, той 

багато помиляється» Реджаізаде Екрема, «Два кавуни не вмістяться під однією 

рукою» Османа Хамді Бея, «Первісток», «Впертий чи лахмітник», «Евхамі», 

«Брехня скінчилася» Фераіджізаде М. Шакіра, «Непокрита голова», 

«Танцівниця» Хасана Бедреддіна Паші і Манастирли Мегмета Рифата, «Сам 

винен»  Шемсі, «Дурень» Ф. Тевфіка, «Між чоловіками» Фікрі Пашазаде 

Лютфі та ін. Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. почали з’являтися комедії, 

головним сюжетом яких було висміювання турецького суспільства, що невміло 

намагається переорієнтовуватися на європейський зразок, потужно 

нав’язувався в ті часи. Просторові локації таких п’єс обмежуються віллами 

багатіїв, які найбільше прагнуть європеїзуватися. В основу творів нерідко 

покладені міфічні сюжети або сюжети, запозичені із західних комедій, але 

головні персонажі, їхня поведінка характерні саме для турецької спільноти. 

Особливо популярними були твори таких авторів, як Хюсейн Суата, 

Ібнюррефік Агмет Нурі, Суат і Шахабеттін, Мегмет Рауф, Алі Екрем, Саффет 

Незіхі, Тахсін Нахіт, Шахабеттін Сулейман, Мюфіт Ратіп, Мізанджи Мегмет 

Мурат, Сервет Мухтар Алус та ін. (Сокуллу 176). Якщо в період Танзимату 

об’єктами комедій були сімейні та побутові проблеми, то на початку ХХ ст. 

новими об’єктами висміювання стали парламент і представники верхівки.  

Комедії республіканського періоду (1923 – 1960) суттєво відрізняються 

від комедій попередніх років. У них спостерігається контамінація сюжетів 

західних водевілів, бульварних драм, драми абсурду й епічної драми із 
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елементами традиційної народної драми. Комедії республіканського періоду 

започатковують Р.Н. Ґюнтекін, Осман Джемаль Кайгисиз і Джемаль Надір 

Ґюлер, які продовжували і розвивали традиції драми дореспубліканського 

періоду (1908 – 1923). Основною темою п’єс було висміювання старих 

традицій [340, c. 197]. Одним із найяскравіших авторів комедій того часу був 

Мусахіпзаде (1868 – 1959). Він критикував Османський режим, вдаючись до 

елементів традиційної народної драми і європейської авторської, створюючи 

своєрідний західно-східний синтез («Кадій Айнароса», «Величний ага», «Чалма 

впала»). Його п’єси стали прикладом для наслідування в республіканський 

період [340, c. 202]. Продовжувачами традицій Мусахіпзаде стали Назим 

Хікмет, Ведат Недім Тьор, Х. Рахмі Ґюрпинар, Джеват Фехмі Башкут і Рефік 

Ердуран.  

З 1960-х років, у зв’язку зі зміною політичної ситуації в країні (перший 

військовий переворот), змінюється й тематика комедій. Використовуючи 

можливість відверто говорити про політику і державний устрій країни, 

драматурги другої половини ХХ ст. виступали з критикою історичних подій, 

розробляли сільську й суспільну тематику. Розкриваючи реальні події 

минулого, автори вдаються до його міфологізації як антитези здеградованій 

сучасності. У цьому руслі працювали Мусахіпзаде Джеляль, Халдун Танер, 

Тургут Озакман, Турхан Сельчук, які намагалися формувати критичне 

ставлення до подій у країні [340, c. 215]. 

Специфічний сільський уклад життя, що традиційно асоціюється з 

консерватизмом поглядів і звичаїв, які опонують новаціям містян, у турецькій 

драмі прибрали форми, з одного боку, звичного для комедії висміювання, а з 

другого, і це вже віяння нового часу, уперше турецька комедія звернула увагу 

на гостро соціальні проблеми селянства. Джахіт Атай, Неджаті Джумали, 

Сермет Чаган, Башар Сабунджу, Азіз Несін висміювали неосвіченість, 

відсталість сільських мешканців, разом із тим піднімали важливі для селянства 

питання відсутності модернізації та допомоги, принижень, хабарництва, 

небажання верхівки сприяти розвитку села [340, c. 218]. 
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У другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. комедія займає одне з перших 

місць за популярністю серед глядачів. Широко відомими стали комедії 

«Дерев’яні сандалії», «Печінка свекрухи» Неджаті Джумали, «Вертоліт» 

Тунджера Джюдженоглу, «Останній вихід перед мостом» Зейнеп Качар, 

трагікомедії «Матрьошка», «Відвідувач» Тунджера Джюдженоглу, «У цей 

важливий день» Зейнеп Качар, «Ні в роках, ні в голові правди нема» Шулє 

Ґюрбюз та інші. Так, у п’єсі «Печінка свекрухи», елементи комізму закладені в 

самому сюжеті, в основі якого турецька народна пісня про печінку, яку зʼїв кіт. 

Тип сюжету – концентричний, де дія сконцентрована навколо однієї 

визначальної події, до якої привернута увага читача/глядача. У центрі пʼєси – 

родинне життя героїв, їхні побутові взаємини. Основою конфлікту є 

традиційно упереджене ставлення родичів юнака до невістки, що стає об’єктом 

загального глузування. Пролог відкривається авторською ремаркою щодо 

декорацій, дійових осіб. Зачин пʼєси – народна пісня про печінку, яку виконує 

хор. Конфлікт розгортається навколо зникнення печінки, члени родини 

шукають винного у її зникненні. Автор не акцентує на характеристиці 

персонажів чи побутових подробиць, адже увесь комізм формується 

ситуативно: 

Невістка: Свекре, рідний! 

Свекор: Що трапилося?... 

Невістка: Пропала я, пропала!... Кіт, кіт з’їв усю печінку. 

Свекор: Я вчора вночі... два рази вставав ... у туалет. 

Невістка: І...? 

Свекор: І не бачив на кухні ніякого кота. 

Невістка: А я бачила, своїми очима бачила, ось тут. 

Свекор: Не знаю, не знаю, я вранці встав, думаю собі, а чи не полити 

мені квіти, але до шафи з печінкою не підходив, і кота не бачив [212, с. 90-91].  

Дріб’язкова побутова ситуація стає приводом для серйозної розмови про 

систему стосунків у родині. І не лише про упереджене ставлення до невістки, 

що характерно для патріархальної родини, але й байдужість та егоцентризм 



106 
 

кожного з персонажів. Тут розгортається сюжет народної пісні, колізії якої 

отримали повноцінне втілення.  

Перші п’єси, написані в жанрі трагедії, були віршованими, тобто 

написані в руслі національних поетичних традицій, але успіху не мали 

(«Сезгюзеші Первіз» (1866) і «Друга сутність» (1866) Алі Хайдара Бея). Цей 

жанр здобув схвалення глядачів з настанням романтичної доби, що 

вможливило зображення гіперболізованих пристрастей, мелодраматичних 

сцен. Віршована трагедія Єензаде Хюсейна Фасила «Гармонія» (1872) 

розповідала про закоханого юнака та його любовну драму, трагедія Мустафи 

Хільмі «Щасливий», написана у формі месневі, порушувала питання соціальної 

нерівності. Невдовзі з’явилися романтичні трагедії, одним із майстрів її був 

Абдульхак Хамід (1852 – 1937). Його перу належить дванадцять трагедій, 

більшість із яких було створено під впливом французької романтичної драми 

В. Гюго, П. Меріме. Уроками Абдульхака Хаміда успішно скористалися 

Ібнюррешат Алі Феррух (1865 – 1904) («Розум» (1885)), Абдюльхалім Мемдух 

(1868 – 1905) («Бедріє» (1888)).  

Поступово набуває популярності жанр трагедії, який і сьогодні 

представлений у турецькій драматургії («Продай мені заборонене», «Лопата» 

Волкана Таха Шекера, «Трагедія Ксантоса» Саваша Айкилича, «Медіна» 

Зейнеп Качар, «Антоніус, Клеопатра» Орхана Ґюнера та ін.). Так, наприклад, 

трагедія «Антоніус, Клеопатра» (1992) – алюзія трагедії «Антоній і Клеопатра» 

В. Шекспіра. Антоній – великий завойовник, до нестями закоханий у 

Клеопатру, який володіє принаймні двома західними мовами – французькою й 

англійською. Дещо іронічний образ «героїчного» полководця формують 

широко відомі комунікативні кліше обома мовами:  

Клеопатра: Починай ти. 

Антоніус: Ні, прошу. 

Клеопатра: Я прошу. 

Антоніус: Ladies first! [248, c. 90]. 
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І Антоніус, і Клеопатра, і навіть Цезар, незважаючи на впізнавані імена, є 

масками, за якими ховаються образи сучасників. Так, Цезар піклується про 

стан сучасного турецького театру, драматургії, намагаючись переконати інших 

у важливості зберегти високий рівень: «Цезар: Стривайте, ви не можете 

вбити глядача. Думаєте, легко сьогодні виховувати справжніх поціновувачів 

мистецтва? Це ж такі примхливі люди, які всюди можуть насолодитися 

чимось цікавеньким: і в супермаркетах, і на стадіонах, і по телевізору» [248, c. 

92]. Пʼєсу Орхана Ґюнера можна схарактеризувати як постмодерністську гру в 

трагедію, у якій немає чітко визначеного конфлікту, гостроти, глибокого 

філософського змісту. 

Жанр мелодрами був запозичений турецькими драматургами із 

французької літератури у період Танзимату (1876 – 1922). Саме цей жанр 

найбільше відповідав естетичним потребам суспільства. Тому наприкінці ХІХ – 

початку ХХ ст. кількість мелодрам, представлених турецьким глядачам, 

суттєво переважає над такими класичними жанрами, як комедія і трагедія [427, 

c. 14]. Одним із майстрів мелодрами в турецькій літературі вважається Намик 

Кемаль. Наприклад, у п’єсі «Ґюльніхаль», як і належить мелодрамі, є 

напружена інтрига, яскрава видовищність, драматичні ситуації. Персонажі 

драми поділені на два табори – «хороших» і «поганих», характер яких 

визначається з перших рядків твору. Більшість п’єс Намика Кемаля написано в 

жанрі мелодрами. У такий спосіб митець виражав свій внутрішній протест 

проти традиційної народної драми [427, c. 25]. Активно працювали в цьому 

жанрі і Реджаізаде Екрем («Афіфе Анжелік»), Агмет Мітхат Ефенді («Мова 

юриспруденції»), Хасан Бедреттін і Мегмет Рифат («Кривава помста», «Раби», 

«Бідна», «Агмет Єтім чи Нетіджеі Садакат»), Хюсаметтін («Шюкрю-зрадник»), 

Мегмет бін Мустафа («Смуток»), Якуб Кадрі («Зустріч із смутком»), 

Ягджизаде Нурі («Жінка, що дурить»), Агмет Фахрі Мустафа («Урок з життя 

чи доля») та ін. [302, c.362].  

Традиції драматургів цього покоління розвивали автори, що вийшли на 

літературну арену в 1950-х. Так, п’єси Джевата Фехмі Башкута (1905 – 1971) 
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«Чоловік з картини», «Американець у Харпуті», «Перерва» позначені гострою 

інтригою, емоційністю, різким протиставленням добра і зла, морально-

дидактичною проблематикою. Д. Ф. Башкут у кожному своєму творі критикує 

тогочасне суспільство, зосереджуючи увагу переважно на представниках 

середнього класу. Часопростір усіх його п’єс – Стамбул, 50-60-х рр. ХХ ст. Як 

уродженець мегаполіса, автор буквально «змальовує» образи своїх персонажів 

з реальних людей. Реалістичні картини, представлені в п’єсах, привертають 

увагу читача/глядача, спонукаючи до роздумів. Сюжети п’єс Д.Ф. Башкута 

розгортаються навколо відносин між членами сім’ї, яка є мікромоделлю 

турецького суспільства. Героями завжди виступають чоловіки: порядні, 

розумні, освічені, чесні, працьовиті, їхні антигерої – дружини, які прагнуть 

наживи, грошей, самозадоволення. Внутрішній світ персонажів представлено 

автором через їхні репліки, поведінку. Автора цікавить не так психологія 

окремої людини, як формування загального психологічного стану соціальної 

групи. У мелодрамах Д.Ф. Башкута переважають сюжети єдиної дії, конфлікт 

відповідно є внутрішньо сюжетним. Як і в більшості драматичних творів, 

написаних у другій половині ХХ ст., його п’єсам притаманні алюзії, за якими 

криється негативне ставлення автора до тогочасної політики й загальної 

ситуації в державі. Розв’язка усіх мелодрам автора – передбачувано нещаслива. 

Герой потерпає від злиднів, отримує жорстокий життєвий урок, програє в 

«бою» між добром і злом. 

Після 1960-х років мелодрама як драматургічний жанр майже зникає з 

репертуарів театрів і лише іноді з’являється на сценах мандрівних театрів 

Анатолії [167, c. 300]. Зважаючи на складну політичну ситуацію в республіці, 

яка тривала довгих шістдесят років і безпосередньо впливала на культуру і 

літературу зокрема, форма і зміст турецьких мелодрам істотно не змінилися.  

Витоки турецької драми присутні у народному театрі, насамперед у 

ритуалах і сакральних дійствах (наприклад, «Смерть-воскресіння», 

«Викрадення дівчини»). Так, в основі «Смерті-воскресіння» сюжет про війну, 

яка обов’язково приносить смерть і страждання. Охоплені скорботою 
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персонажі плачуть, моляться, як раптом, чи то через чари, чи то з якогось дива 

мерці оживають і починаються святкування [170, c. 188]. Казково-міфологічне 

джерело має і «Викрадення дівчини». Фабула драми – традиційна для так 

званої чарівної казки, в основі якої мотив викрадення «нареченої»: у шанованої 

в селі людини викрадають доньку, через це в селі починається засуха, люди 

гинуть від голоду, але знаходиться чоловік, який рятує дівчину з неволі. 

Декорації, кількість персонажів, їхні характеристики в кожному регіоні 

Анатолії мали свою специфіку, хоча сюжет завжди залишався незмінним. 

Перші драми європейського зразка з’явилися в турецькій драматургії в 

другій половині ХІХ ст. Обізнаний із творчістю Шиллера, Байрона, Мандзоні й 

Гюго, Намик Кемаль створив романтичні пʼєси («Батьківщина або Сілістра», 

«Акіф Бей», «Чорна біда»), які стали важливим внеском у розвиток турецької 

драми. На ниві романтичної драми працювали й Ебуззія Тевфік, Мегмет Рифат, 

Мегмет Саадеттін, Агмет Мітхат Ефенді, Абдульхак Хаміт та ін. [302, c. 360]. 

Так, у драмі А. М. Ефенді «Трагедія у Фюрсі Кадімі чи Сіявуш» (1883) в основі 

конфлікту – історія злочинної пристрасті: в наступника іранського шаха 

Сіявуша до нестями закохана молода мачуха. Сіявуш не відповідає батьковій 

дружині взаємністю, через що постійно потрапляє в підлаштовані мачухою 

складні ситуації. Сюжети пʼєси є модифікацією відомого давньогрецького міфу 

про кохання Федри до сина свого чоловіка Тезея Іпполіта. Сценічну версію 

міфу, як відомо, запропонував свого часу Еврипід, а в добу класицизму – 

француз Ж. Расін. Адаптувавши традиційний сюжет до східних реалій, Мітхат 

Ефенді не відступає від жанрових канонів трагедії: у розв’язці твору Сіявуш 

гине, а винна у його смерті мачуха приречена на довічні страждання. 

Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. драма представлена такими творами, як 

«Лавина» Тунджера Джюдженоглу, «Міне», «Сухе літо», «Наказ вбити», 

«Небезпечний голуб» Неджаті Джумали, «Саджіде», «Шляхи скінчилися», 

«Світло у темряві» Улькер Кьоксал, «Плакати у тіні зірок» Волкана Таха 

Шекера, «Перо, меч, серце» Саваша Айкилича, «Весільні записки / тюремні 

записки» Міне Ерген, «Поріг» Хасана Еркека та ін. 
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Сюжет драми «Світло у темряві» (1987) У. Кьоксал повертає сучасного 

читача/глядача до політичних проблем, які мали місце на початку створення 

республіки і не втратили актуальності наприкінці ХХ ст. Головний герой пʼєси 

– юнак Кубілай, прототипом якого став реальний молодий чоловік, який 

загинув під час політичних сутичок 1930 року. Події, зображені у творі, 

перегукувалися з суспільною атмосферою кінця ХХ ст.: «Товариш: час – новий, 

суспільство – старе. Люди із старими звичками тільки те і роблять – 

опираються усьому новому...» [267, c. 235]. 

У. Кьоксал акцентує увагу на позитивних якостях головного героя, 

певним чином ідеалізуючи його: «Оповідач: Хто такий герой? Як стати 

героєм? Це просто випадковість? Усе це лише для того, щоб стати відомим, 

увійти в історію? Що таке сміливість? Це просто не боятися? Чи це 

сміятися смерті в обличчя? [267, c. 253]... Кубілай – перше світло в темряві. 

Він був сам-самісінький. Але ж зорі не горять поодинці. Вони не самі. Їх 

мільйони. І хоч їх бува не видно, вони там... Світло... Світло...» [267, c. 288]. 

У п’єсі виразно проявляється легендаризація особистості, міфологізація 

історичних подій, у яких сигналізовано про прагнення авторки звернути увагу 

спільноти до аналогічних проблем у сучасній республіці. 

Трагічно завершується й історія головного персонажа пʼєси М. Ерген 

«Весільні записки / тюремні записки» (1997). Його засуджують до смертної 

кари через повішення. Авторка гостро засуджує політику своєї країни, де 

привселюдна смертна кара вважається нормою, акцентує на жорстокості 

суспільства, втраті людських цінностей: «Остання промова: З тих пір, як існує 

юриспруденція, люди вірять в її силу, адже основним її завданням є виправити, 

зробити кращою людину, яка потрапила до в’язниці. Але повішення зводить 

нанівець усі думки про справедливість, про віру в життя, віру в самого себе» 

[251, c. 67]. Так на драматургічний горизонт знову виходить тема насильства 

влади щодо окремої людини, публічні страти, цінність окремого життя як 

унікального феномену. Страта – це трагедія не лише страченого, але й трагедія 

усього суспільства, яке допускає і приймає її. 



111 
 

Якщо зіставити драми цього періоду із творами попереднього, можна 

дійти висновку: сучасні автори більш схильні до психологічного аналізу 

персонажів на тлі суспільно-політичної проблематики, тоді як ідейно-

тематичний діапазон драм середини ХХ ст. обмежувалися родинно-побутовими 

взаєминами. Такий тематичний фокус продиктований віяннями нової, 

постмодерністської, доби, які спрямовували сучасних турецьких драматургів 

до пошуків нової сценічної мови.  

 

 

 

 

2.2. Історія і біографія в драматургічній рецепції 

«Історія і література – це людське життя і його відбиття в словесній 

творчості» [41, с. 38], – вважав М. Грушевський. Турецька драматургія кінця 

ХХ – початку ХХІ ст. представлена п’єсами, у центрі уваги яких – життєвий і 

творчий шлях правителів, відомих поетів, архітекторів, вчених, лікарів, що 

залишили свій слід в історії. Це переважно видатні діячі тюркського світу: 

Сулейман Пишний, Осман, Селім ІІІ, Румі, Юнус Емре, Орхан Велі, Ібн Сіна, 

Мімар Сінан, Роксолана. Не оминають митці і представників інших культур, 

наприклад шерпського альпініста Тенцинга Норгея чи радянського космонавта 

Володимира Комарова та ін. В інтерпретації біографічного матеріалу 

драматурги йшли двома шляхами: створенням історичної чи історико-

біографічної драми з максимально реалістичним відтворенням фактажу або 

конструюванням квазіісторичного тексту, де біографії міфологізуються чи 

легендаризуються, а персонажі набувають рис ідеальних героїв. 

До історичного минулого Османської імперії в турецькій літературі 

почали звертатися лише після епохи Танзимату, тобто з другої половини ХІХ 

ст. Виходять друком наукові праці з історії Османської імперії, такі як «Девлеті 

Аліє Османіє таріхі» (1853) Гайруллаха Ефенді, «Хікметі таріх» (1863) Агмеда 
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Вефіка Паші, «Ендюлюс таріхі» (1863) Зії Паші, «Деврі істіля» (1867) Намика 

Кемаля [208,c. 1768].  

Першою турецькою історичною драмою дослідники вважають драму 

Томаса Чаберта «Оповідання про мусульманина, піра ордену Бекташі Хаджи 

Бекташа Велі» (1761). У ній відображено події ХІІІ ст., коли відбувалося 

становлення Османської імперії. Таким чином, витоки історичної драми 

сягають кінця ХVIII ст., а не 60-х років ХХ ст., як вважає О. Оганова [103, с. 

68].  

Історична тема актуалізується в добу романтизму у творах Намика 

Кемаля, Агмета Мітхата Ефенді, Шемседдіна Самі, Хасана Бедреддіна, 

Мегмета Рифата, Абдульхака Хаміда, Муалліма Наджі та ін. Намик Кемаль у 

передмові до перекладу п’єси Еміра Невруза нарікає на відсутність творів 

історичної тематики. Він перший звернувся до біографій Фатіха Завойовника та 

Явуза Султана Селіма, історія життя яких опрацьовувалася й іншими авторами 

[263, c. 4]. «Розповідь про Ібрагіма, Ібрагіма з Ґюльшені» (1844) Гайруллаха 

Ефенді переносить читача в епоху правління Сулеймана Пишного, розповідає 

про візира Ібрагіма Пашу та засновника суфійського ордену Ґюльшені Шейха 

Ґюльшені. Драматичні поеми Абдульхака Хаміда «Фатіх» (1879), «Селім» 

(1883) стали не лише викликом західному орієнталізму в осмисленні 

історичного минулого Османської імперії, а й джерелом натхнення для 

наступних поколінь турецьких письменників, зацікавлених у розвитку 

історичної тематики. «Письменник спочатку має вивчити історичні документи, 

потім виділити з них основне для себе, далі на основі цього написати твір, який 

би оживив історію», – міркував Садик Турал [366, c. 427].  

Абдульхак Хамід звернувся до жанру історичної драми ще у 1874 р. і 

продовжував працювати у цьому напрямі до 1935 р., незважаючи на спад 

інтересу до історичних сюжетів [260, c. 34]. Не всі історичні драми ХІХ ст. 

високого художнього рівня. До такого висновку приходить і турецький 

літературознавець Ніязі Аки [161, c. 28]. При цьому зауважимо, що в деяких із 

драм інтерпетується історичне минуле не лише Османської імперії, а й західних 
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країн (наприклад, у «Щасті і нещасті» Агмета Неджіпа (1873), «Кохання у 

пригодах» Абдульхака Хаміда (1873), «Гаве та Сейді Ях’я» Шемседдіна Самі 

(1875) [260, c. 32], що свідчить про намагання художньо осмислити феномен 

історії у світовому масштабі.  

Першим видатним автором турецької історичної авторської драми ХІХ 

ст. вважають Намика Кемаля. Він, зауважує Ільбер Ортайли в праці «Спроба 

політичного аналізу історичних драм», «типовий османський реформатор». У 

його історичній п’єсі «Джелаледдін Харземшах» відтворена османська 

націоналістична пропаганда, що спирається на догми ісламу» [441, с. 229]. 

Головний герой – реальна людина, ісламський воїн Джелаледдін Харземшах, 

який захищав рідні землі від монгольської навали. Н. Кемаль міфізував 

головного персонажа, надаючи йому рис епічного витязя з нелюдською силою, 

якого монголи бояться навіть через сотні років. 

За роки правління Абдульхаміда ІІ (1876 – 1909) не було написано 

жодної історичної драми. Для цих років загалом характерне зневажливе 

ставлення до класичної літератури та національної історії, про що свідчить 

діяльність літературного гуртка «Сервет-і Фюнун» (1895 – 1901), представники 

якого орієнтувалися на європейські зразки, прагнули максимально наблизитися 

до європейських художніх стандартів, вважаючи здобутки власної літератури 

архаїчними і такими, що не відповідають духові часу. 

Переломними стали 1908 – 1909 роки, коли відбулися зміни в 

політичному й культурному житті країни: скинення з престолу Абдульхаміда 

ІІ, визвольні війни, захоплення нового правителя Мегмета V мистецтвом і 

літературою. У процесі модернізації турецької літератури відбувається так 

зване «відновлення» класичної літератури й активне звернення до історичного 

минулого. У художній літературі відображалися переважно історичні події, які 

передували становленню республіки, на зразок «погане кризове минуле» – 

«світле сучасне/майбутнє» [208, c. 1770]. Турецький дослідник Неджат 

Бірінджі пояснює цю тенденцію так: «Розвиток історичної тематики у багатьох 

художніх жанрах, осмислення не лише перемог, а й поразок на державному 
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рівні, зміцнює дух народу, допомагає йому вистояти у скрутні часи» [206, c. 

297]. Але авторам не завжди вдавалося бути об’єктивними у висвітленні тих чи 

тих подій. Так, у п’єсах «Крадіжка, каяття і зрада» (1910) Агмета Бахрі, 

«Трагедія зірки» (1911) Моралізаде Вассафа, «Злодійство детектива» (1911) 

Юсуфа Ніязі, «Вправна сотня або армія свободи» (1912) Каміля Бея 

репрезентація подій історичного минулого спотворена під тиском ідеологічної 

пропаганди. Образи султанів максимально негативні, як, наприклад, у творі 

«Вправна сотня або армія свободи», де султан Абдюльхамід отримує насолоду, 

знущаючись над людьми: «Він позіхає, починає дрімати, голова падає на 

папери, засинає. Раптом голосно промовляє: Помста! Помста! (сміється)» 

[264, c. 62].  

Усупереч відомим фактам з життя султана Абдюльхаміда, Каміль Бей 

заперечує його релігійність і відмовляє в гідній поведінці («Абдюльхамід 

(відкорковуючи шампанське): Ох, собаки шаріату! (П’є). Де я, і де – 

шаріат!...Якби вони дізналися, що я жодного разу не робив намазу, що замість 

поклоніння я читаю журнали, іноді п’ю шампанське, раки, пиво, вони б давно 

вже зі мною розібралися!...» [264, c. 62], перетворюючи образ султана на 

гротесковий. 

Як дослідив Ільбер Ортайли, з часів Турецької республіки історична 

драма, зокрема твори Фарука Нафиза Чамлибеля, Яшара Набі Наїра, Бехчета 

Кемаля Чаглара, відзначаються особливим інтересом до доісламського періоду 

історії тюрків [441, c. 230]. Поступово з’являються драми, основною темою 

яких стала Визвольна війна та етапи формування Турецької республіки: 

«Блакитна блискавка» Аки Ґюндюза, «Незгасаючий вогонь» Нахіда С. Оріка, 

«Зернятко» Неджіпа Фазила Кисакюрека, «Дестан десяти років» Халіта Фахрі 

Озансоя, «День народжується» Пеямі Сафи [441, c. 230]. Критично оцінюючи 

художній рівень історичної драми, Ільбер Ортайли вважає її «сирою», 

«неосмисленою»: «Таке враження, що ці драми були написані поспіхом, не 

заглиблюючись у проблеми, наприклад, доісламського періоду в житті тюрків, 
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тому не роблять посильного внеску в розвиток сучасної турецької драматургії й 

літератури загалом» [441, c. 230].  

З-поміж авторів історичних драм ХХ ст. Ільбер Ортайли виокремлює 

Мусахіпзаде Джеляль Бея (1868 – 1959) [441, c. 231], перу якого належать такі 

історичні драми, як «Сім’я Кьопрюлю» (1912) та «Епоха тюльпанів» (1914). 

Персонажі обох творів є художніми проекціями реальних історичних постатей: 

садразам Кьопрюлю Мегмет Паша, його син Фазил Агмет Паша, Міхрібан – 

наложниця у Садабаді та ін. У творах також відтворено історичний час: 

османська епоха ХVII ст. («Сім’я Кьопрюлю») та епоха тюльпанів (XVIII ст.). 

У «Сім’ї Кьопрюлю» три сюжетні лінії, що співвідносяться з трьома діями, 

кожна з яких має свою зав’язку і розв’язку й об’єднані лише спільними 

персонажами. Перша розкриває таємницю заволодіння Кьопрюлю Мегметом 

Пашою печаткою чотирнадцятирічного падишаха. Друга дія переносить 

читача/глядача в нову часову площину, а саме дванадцять років по смерті 

Кьопрюлю Мегмета Паші. У центрі дії – інтриги навколо сина падишаха 

Фазила Агмета Паші, його взаємини з яничарами. Третя дія присвячена 

завоюванням Кьопрюлю Фазила Агмета Паші [288].  

На відміну від «Сім’ї Кьопрюлю», сюжет п’єси «Епоха тюльпанів» 

однолінійний: інтрига розгортається навколо кохання наложниці Міхрібан з 

Садабада до Сабіха – наближеного до Ібрагіма Паші. Історичної достовірності 

надає часопростір (період епохи тюльпанів) і персонажі, прототипами яких 

були реальні історичні особи Ібрагім Паша та Фатьма Султана. Увага автора 

зосереджується не стільки на історичній дійсності, як у попередній п’єсі, 

скільки на психологічному й душевному стані головних героїв. Провісником 

історичної епохи стає квітка тюльпан, яку Міхрібан застосовує задля 

демонстрації своїх почуттів [289]. Як зазначає С. Шенер, структура обох п’єс 

суттєво програє сюжетові: занадто швидка розв’язка, до того ж прогнозована, 

яка заважає читачеві/глядачеві створити свій, власний фінал, домислити, 

помріяти, обдумати представлений конфлікт [350, с. 28].  
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Зміни в суспільному житті Туреччини від 1970-х років позитивно 

вплинули на літературу, змінили й характер історичної драми, у якій події 

минулого стали проектуватися на сучасне життя. У тогочасній літературній 

критиці помітне неоднозначне ставлення до активізації історичної драми. Одні 

літературознавці (Ільбер Ортайли, Мюзеййен Буттанри, Ніязі Аки, Хюсейн 

Дограмаджиоглу) сприймали активний розвиток історичної драми як позитивне 

зерно, що допоможе новому поколінню краще усвідомити історію своєї країни 

[227, c. 404; 441, c. 231; 208, c. 1767; 161, c. 125]. Інші, зокрема Мегмет 

Самсакчи, вбачали у такій популяризації ознаки застою. Дослідник 

наголошував на своєрідній інтерпретації образів, прототипами яких були 

історичні особи османських часів, у результаті якої читачу пропонувалось не 

їхнє справжнє «обличчя», а «трансформер», «спотворене крізь призму західної 

культури відображення» [446, с. 5]. На нашу думку, бажання звернутися до 

національного коріння – позитивне явище, але прагнення вгледіти крізь призму 

вестернізації в історичних образах «модерне» не завжди на користь 

адекватному сприйняттю і розумінню історії. 

Туран Офлазоглу (нар. 1932) – один з небагатьох сучасних драматургів 

Туреччини, у творчому доробку якого переважає історична драма, де 

протагоністами є султани Османської імперії. Письменник так пояснює своє 

бажання втілювати образи османських правителів: «Історія розповідає про 

правителів, навіть про не дуже важливі постаті так, як було, але якщо вдало 

використати всі літературні прийоми, то можна створити таку п’єсу, такий 

образ, на який реагуватимуть всі покоління в усі часи» [316, с. 23]. 

Т. Офлазоглу завжди спирався на історичні джерела, основним серед яких 

стала праця Решата Екрема Кочу «Османські правителі». Драматург декларує 

своє розуміння жанрової специфіки історичної драми: «Можна створити цікаві 

п’єси і не спираючись на історичні події. Але, на мою думку, створювати п’єсу 

на основі сучасних подій, які ще розвиваються і невідомо, яким буде результат, 

більше схоже на прагнення з’їсти перепілку, яка ще літає в небі. Історичні події 

– одна спільна реальність для усього суспільства. Так, ця дійсність 
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авторитарна, адже є незмінною» [264, с. 13]. Історизм, на його думку, морально 

підтримує сучасне суспільство: «Якщо герой п’єси зміг витримати всі ті 

негаразди, які лягли на його плечі, – я теж зможу, якщо він знайшов вихід з 

безвиході, – я теж зможу, він був також людиною, як і я» [264, с. 12].  

Аналізуючи драми Т. Офлазоглу, звертаємо увагу на хронологію 

відтворених у творах подій: період правління падишаха Фатіха (1451 – 1481); 

правління Селіма І (Явуза) (1512 – 1520), Сулеймана Пишного (1520 – 1566), 

Османа ІІ (1618 – 1622), Мурата ІV (1623 – 1640), Селіма ІІІ (1789 – 1807). Перу 

Т. Офлазоглу належать такі драми, як «Божевільний Ібрагім» (1967), «Мурат 

ІV» (1971), «Молодий Осман» (1980), «Візантію зруйновано: Фатіх» (1981), 

«Селім ІІІ. Меч і Ней» (1983), «Джем Султан» (1986), «Кануні Сулейман» 

(1997), «Явуз Селім» (1998). У п’єсах «Візантію зруйновано: Фатіх», «Явуз 

Селім», «Кануні Сулейман» зображені події періоду розквіту Османської 

імперії, звеличені постаті падишахів, які відіграли важливу роль не лише в 

Туреччині, а й у світі. У драмах «Молодий Осман», «Мурат ІV», «Божевільний 

Ібрагім» йдеться про період застою, але автор наголошує на тому, що то був і 

час підготовки до змін і реформ. Доба занепаду Османської імперії визначила 

тематику п’єси «Селім ІІІ. Меч і Ней». Інджі Енгінюн називає історичні драми 

Т. Офлазоглу кращими за всю історію побутування цього жанру в турецькій 

літературі: «Він у всіх своїх творах використав зразки, які належать нашій 

прадавній культурі, але в сучасному потрактуванні. Він написав кращі твори з 

історії Туреччини» [234, с. 260]. Своєю чергою, історик Ільбер Ортайли вважає, 

що Туран Офлазоглу занадто багато уваги приділяє характерам своїх героїв, 

хоча і не заперечує того факту, що Туран Офлазлглу – один із небагатьох, хто 

найкраще почувається в історичній драмі [441, с. 232].  

Уже з перших рядків п’єси «Візантію зруйновано: Фатіх» читач/глядач 

відчуває силу, хоробрість, могутність і непереможність султана Мегмета 

Фатіха, видатного полководця свого часу, який, завоювавши Константинополь, 

поклав кінець існуванню Візантійської імперії. Т. Офлазоглу, апелюючи до 

історичної правди, майстерно відтворив етапи створення імперії, сходження на 
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престол султана, взяття Константинополя тощо. Вдаючись до образів 

біографічного часу (дитинство, зрілість), автор розширює хронотоп пʼєси, 

синхронізуючи історію дорослішання майбутнього султана і зростання його 

імперських амбіцій. Головний герой твору Мегмет Фатіх з дитинства на уроках 

географії вивчав кожну вулицю, кожний куточок Візантії: «Візантія всередині 

мене, але я поки що не в середині Візантії» [264, с. 68]. Уже тоді він мріяв про 

захоплення Константинополя і зміну правління: «Або я заволодію Візантією, 

або Візантія заволодіє мною» [264, с. 107]. Зважаючи на умови, у яких була 

створена драма, припускаємо, що Т. Офлазоглу вдається до алюзії, головною 

метою якої є формування позиції покоління ХХ ст. щодо сучасності, яка є 

продовженням «нового часу», який розпочався із завоювання Константинополя 

(Стамбула). 

П’єса «Явуз Селім» презентує образ правителя сунітів султана Явуза 

Селіма, хороброго воїна, сильного, відчайдушного, який протистояв 

могутньому шиїтському шахові І. Сефевіду [389, с. 144]: 

Селім: «Якби мій родич султан Фатіх вдовольнявся лише тим, що має, 

То чи був би тепер нашим Стамбул? 

Якщо ми будемо вдовольнятися тим, що маємо,  

то дивись, і це одберуть. А так тепер і відбувається. 

Іранському Шаху замало того, чим він володіє –  

задивляється на наші землі, 

і не тільки задивляється,  

але й простягає руки...[315, с. 18]. 

Коли батько Явуза Селіма, султан Баязид ІІ, вирішив віддати престол 

його братові Ахмеду, намісник сунітів збунтувався і на чолі невеликого війська 

відважно рушив на Стамбул: 

Селім: На Агмеда всі дивляться в Стамбулі як на  

єдиного кандидата на престол. 

Але я, коли ще Агмед не ввійде до Стамбула, 

Заволодію столицею. Тобто, щоб вам стало зрозуміло, 
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Я найближчим часом перейду з Кефе до Едірне, 

А з Едірне....(впевнено) до Стамбула!...[315, с. 27]. 

...Селім: Ось так (повертаючись до Сюлеймана).  

Буде сильна колотнеча, синку. 

Не так вже й легко зайняти османський престол, 

Заволодіти ним. 

Якщо я не переможу, ти теж все втратиш [315, с. 27]. 

Автор пʼєси, спираючись на фактичний історичний матеріал, створює 

власну картину сприйняття внутрішнього світу головного героя, його 

переживань, думок, намірів. 

У трагедії на дві дії «Джем Султан» Т. Офлазоглу висвітлює тему 

боротьби за владу. У битві за престол зійшлись Султан Беязид і Джем Султан. 

Географія п’єси широка: від земель Османської імперії до кордонів Італії. Як 

відомо з історичних джерел, Джем Султан, перебуваючи в Єгипті, часто писав 

своєму братові Беязидові листи, в яких нарікав на скруту і осуджував його за 

життя в розкошах. На що Беязид запропонував братові щомісячну грошову 

допомогу в обмін на відмову від престолу [390, с. 199]. Протагоніст п’єси 

«Джем Султан» звертається в листі до брата поетичними рядками: 

Джем: 

Чому, брате, коли ти спочиваєш у м’яких подушках, 

Я маю мучитися на цих твердих колючках? 

Бажаю ступити на трон – це закон. 

Але ж ти не любиш мене і закон [307, с. 26]. 

У відповідь Беязид висловлює нерозуміння: чому Джем все ще прагне 

престолу, коли йому й на чужині добре: 

Беязид: 

Так вже сталося, як гадалося 

Мені – престол, тобі – золото. 

Ти ж мовиш, що тобі там дорого, 

До чого ж ці амбіції, мій соколе? [307, с. 26]. 
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Останні хвилини життя правителя в п’єсі Т. Офлазоглу відтворюють 

реальні події «Сехі Тезкіре»: Джем Султан заповідає рідним піклуватися про 

людей, які щиро приймали його в Єгипті, опікуватися доньками, просить 

поховати його на рідній землі [307, с. 110]. У першій п’єсі чітко окреслюється 

традиційний для світової літератури мотив суперництва двох братів, у другій – 

родинна проблематика. 

У трагедії Т. Офлазлглу на 2 дії «Кануні Сулейман», на відміну від інших 

творів, вимальовується образ не лише султана-правителя, але й поета 

(Сулейман: Рустеме, ти мені дуже допоміг, / Але дивись, якщо ще раз скажеш 

таке про поетів, / Якщо ще раз виллєш назовні цю гидоту, / Я зітру тебе з лиця 

землі, так і знай...[311, с. 9].), чоловіка і батька (Султан: Мустафо, я тебе 

люблю усім серцем, / Але на серці в мене завжди тривога: / «Чи зробить те 

саме син мій зі мною, / як батько мій вчинив із дідом?» [311, с. 12]). 

Як стверджують історичні джерела, Сулейман І (1494 – 1566), відомий у 

Туреччині як законодавець, тобто «Кануні»), а на Заході – як Сулейман 

Пишний, зажив собі слави одного з найвидатніших монархів і полководців 

ХVШ століття. Його прадідом був Мегмет Фатіх Завойовник. Окрім блискучих 

успіхів у військовій справі, Сулейман І відзначився неабияким талантом 

адміністратора, адже за його правління була створена настільки струнка 

система управління державою, що після його смерті турецьким султанам 

залишалося видавати не закони, а лише «укази справедливості» [88, с. 85]. У 

п’єсі «Кануні Сулейман» Т. Офлазоглу розкриває не лише військові обставини, 

пов’язані з періодом правління Сулеймана Пишного, але й аналізує любовні 

взаємини Сулеймана і Роксолани (Гюррем Султани), які, на думку турецьких 

істориків, негативно вплинули на ситуацію в імперії. Автор пояснює таку 

прив’язаність сильного чоловіка до жінки особливо міцним зв’язком султана з 

матір’ю, схему якого він переніс на стосунки з коханою дружиною. Отже, Т. 

Офлазоглу, поєднуючи аналіз історичної ситуації з аналізом внутрішнього 

світу героя, створює ідеалізований образ відомого світу правителя. 
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Образ Селіма ІІ, сина Сулеймана Пишного й Роксолани, є одним з 

головних у творі Т. Озакмана «Я – Мімар Сінан» (1987). Автор пропонує 

читачеві/глядачеві гру з нараторами: крізь історію чуються різні голоси, наявне 

характерне для постмодернізму поєднання різних стилів: 

Мімар Сінан: Єдиний син Сулеймана, Селім ІІ, успадкував престол. 

Історики пишуть, що Селім ІІ ніколи не ходив із військом на війну, пиячив і 

розважався, але для мене це особлива людина. Якось він мене покликав до себе. 

Це було за рік після прийняття ним престолу. 

П’ятнадцятий голос: Моє життя – це справжні розваги. Так було і 

так буде. Боюся, що після мене не залишиться нічого, про що можна було б 

згадати. Побудуй на мою честь таку мечеть, щоб їй не було рівних, закарбуй 

моє ім’я у майбутньому... 

Мімар Сінан: Він наказав побудувати мечеть в Едірне, яке він так 

любив. Я і переживав, і був щасливий. Став до верстата. Можливо, це був мій 

останній шанс проявити себе. Мені було вже 77. Мечеть Селіміє мала стати 

моєю роботою як справжнього майстра. Ми поїхали до Едірне і почали 

працювати. У 1567 році ми заклали фундамент. Падишах іноді приїздив 

подивитися. 

П’ятнадцятий голос: Як там моя мечеть? 

Мімар Сінан (потираючи руки): Добре, мій падишаху.  

Іноді він у листах питав про справи. Можливо, він так піклувався, бо мав 

передчуття. Він помер того ж року, коли й було добудовано мечеть... 

<...> 

Мімар Сінан: Селім ІІ у день відкриття мечеті Селіміє міг би встати 

під куполом і прокричати: 

П’ятнадцятий голос: Гей, Юстиніане, а я тебе переборов. 

Мімар Сінан: Це було його право. Але він не прокричав. Він зайшов 

усередину й здійснив поклоніння [320, с. 83].  

У тексті Т. Озакман прагне мовою драматургії повернути чесне ім’я 

правителю Селіму ІІ попри його недобру славу. І це йому вдається. Перед нами 
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постає образ людини, яка покаялась, зрозуміла свої помилки й обернула власні 

діяння на добру справу – побудову місця поклоніння усіх вірян.  

Аби дати своє бачення образу персонажа національної історії, який би 

заступив собою узвичаєний у свідомості турків, автори вдаються до різних 

художніх прийомів. Так, Т. Офлазоглу у власній інтерпретації образу 

головного героя «Молодого Османа» виходив із характеристик людських 

якостей історичної постаті – турецького султана Османа ІІ, який правив 

упродовж 1618-1622 рр. [309]. До драми Т. Офлазоглу вже існували дві 

однойменні п’єси: «Молодий Осман» (1937) Мусахіпзаде Джеляля і Шюкрю 

Ердена і «Молодий Осман» (1973) Бекіра Бююккаркина. П’єса Мусахімзаде 

Джеляля і Шюкрю Ердена охоплює історичні події періоду 1618 – 1622 рр., 

тоді як у творі Б. Бююккаркина історичний простір звужується до одного року з 

1621 по 1622 рр. з життя Османа. Т. Офлазоглу, як і його попередники, 

обмежив часопростір драми, взявши за основу події 1620 – 1622 рр. Автор 

вирішив воскресити з минулого неординарну історичну постать, при цьому не 

тільки дотримуватися історичної правди, а й дати філософське узагальнення 

образу, створити високохудожній узагальнений характер. Основний принцип 

життя і діяльності Османа ІІ Т. Офлазоглу сформулював у одній із його 

промов: «Ми, на словах, – найсильніша, найбагатша держава у світі. Якщо в 

державі люди гинуть з голоду, але, незважаючи на це, багатії влаштовують 

бенкети і наїдаються вдосталь, якщо в країні люди гинуть від холоду, коли 

багатії вдягаються в хутра і при тому шанують і вітають оплесками 

падишаха цієї країни, то сором і цьому падишахові, і цим людям» [309,  c. 141]. 

Завдання мудрого лідера – завжди дотримуватися справедливості, вгамовувати 

пристрасті, немилосердно карати неслухняних: «Кожен, хто живе в цій країні, 

має відповідати за кожну копійку. Якщо хтось з’їсть не свій шматок, я його 

сильно покараю» [309, c. 143]. Драматургові вдалося створити цікавий, 

колоритний і своєрідний образ Османа ІІ – патріота й гуманіста.  

Художнім екскурсом в епоху занепаду Османської імперії стала драма Т. 

Офлазоглу «Селім ІІІ. Меч і Ней». Селім ІІІ був умілим правителем і 
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реформатором. Успадкувавши султанат у рік Великої французької революції, 

(1789 – 1799) по закінченні турецько-російської війни (1787 – 1792) він 

ініціював численні реформи, маючи намір втілити в життя прогресивні ідеї 

«епохи тюльпанів». Відомо, що в часи його правління активно розвивалася 

література, зокрема поезія [245, с. 19-20]. У першій дії п’єси «Селім ІІІ. Меч і 

Ней» сам висловлюється як поет: зачарований красою і талантом рабині 

Міхрібан, яку йому прислав у подарунок правитель Єгипту, Селім ІІІ захоплено 

вигукує: «Держава світу хай належить тому, хто цього прагне, / А Селіму 

подобається Міхрібан» [264, с. 140]. 

Султан декламує вірші, грає на музичному інструменті неї. У розмові з 

рабинею він говорить про потребу оновлення і традиційного мистецтва («І 

нашу музику вже треба змінювати, потрібен новий стиль, новий подих, але 

поки що ми маємо вдовольнятися тим, що є» [264, с. 143]), і суспільства в 

цілому («Ми поступово станемо подібні до Заходу, інакше нас 

критикуватимуть» [264, с.145].). 

Чутливість, ніжність, витонченість почуттів – все це притаманне Селіму 

ІІІ. Він був членом ордену Мевлеві, дотримувався суфійських традицій, догм, 

близько товаришував із останнім представником літератури Дивану, поетом-

суфієм Шейхом Ґалібом. Ця дружба мала неабиякий вплив на обох. Шейх Ґаліб 

навчився прихильно ставитися до султанів. Він написав на честь свого 

правителя 11 касид, 24 таріх, 1 терджії бенд, 1 шарки, 2 месневі. Поет зазначає, 

що із знайомства із Селімом ІІІ у нього почався новий період у житті, а в країні 

знову запанував лад і спокій [185, с. 26]: «Справедливість у часи його правління 

врятувала світ від спраги, / Змусила все навкруги зеленіти. Він, наче хмара, з 

якої ллються перлини [165,  с. 46]. Характеризуючи правителя, Ґаліб порівнює 

його з попередниками і таким чином вибудовує історичну перспективу: 

У цієї країни було троє падишахів на ім’я Селім;  

Один – гнівливий, другий – з м’яким характером. 

А третій має і гнівливі, і м’які риси характеру [112, с. 46]. 
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Поет високо оцінює роль Селіма ІІІ в запровадженні різноманітних 

реформ, цікаво обігравши образ бутона, що розквітає у квітку, і так пов’язує 

час його правління із продовженням починань «епохи тюльпанів»:  

Гей, володарю часу та падишах падишахів, який виблискує, наче Дара 

(іранський правитель)! 

Причиною цієї промови стала твоя прихильність та доброта [112, с. 46]. 

Бували часи, коли цінність майстерності різко знижувалась,  

Але прийшов ти і своєю безмежною добротою повернув цінність 

майстерності [112, с. 46]. 

Були такі дні, коли ми змушені були приховувати свої знання та 

майстерність. 

Слава Аллаху, що бутон наших надій розкрився, 

Тисячу разів – Слава! [112, с. 46] 

Селім ІІІ був прихильником діяльності Ґаліба як шейха та 

шанувальником його творчості. На думку істориків, уже той факт, що Селім ІІІ 

подарував поетові неоціненну копію Месневі Румі у виконанні майстра 

каліграфії Чеврі (пом. 1655), є доказом існування між ними мевлевійської 

дружби, що сформована на основі любові і повазі одне до одного як до творінь 

Аллаха [264, с. 108]. У творі Т. Офлазоглу Селім ІІІ гостро переживає смерть 

свого улюбленого поета: «З моєї прикраси впала найдорожча, найбільша 

перлина, трон піді мною захитався» [264, с. 49].  

Селім ІІІ в інтерпретації Т. Офлазоглу є султаном, який перетворює своє 

правління на мистецтво і водночас править як митець, нерідко керуючись не 

раціональним, а інтуїтивним, вірячи в пророцтва і сни: «Якби я тебе там не 

шукав, то тут би не знайшов. Знаєш, усі важливі кроки я роблю, керуючись 

снами. Мені часто сниться музика, я прокидаюся і починаю писати. Я навіть 

підданих обираю за снами» [264, с. 144].  

Символи меча і нея в назві твору не випадкові: султан уміє захищати свої 

землі, встановлювати порядок у державі, у нього завжди поряд лежить ней, до 

нього він простягає руку у важкі хвилини життя. Селім ІІІ критично оцінює 
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себе як султана і зазначає, що справжнього правителя нерідко формують 

екстремальні обставини: «На превеликий жаль, я не готувався до правління 

державою, як це робили мої попередники. Я не чув звуків гармат, окрім як на 

свята. Я не знав не лише про ті країни, якими я умовно керував, а навіть і про 

столицю імперії, правителем якої я є. Дякувати Богові, прийшли англійці, і мені 

пощастило побачити міста своєї держави. Виходить, нам була потрібна 

небезпека» [264, с. 149].  

За твердженням Л. Кінроса, Селім ІІІ був єдиним з часів правління 

Сулеймана Пишного, хто повністю присвятив своє життя справі реформування 

імперії за західною моделлю. Освічений правитель, безперечно, піклувався про 

людей і прагнув повернути Османській імперії втрачену велич. У п’єсі «Селім 

ІІІ. Меч і Ней» головний герой наділений м’яким характером, він із повагою 

ставиться до людей: «Якщо вони тишком-нишком добиваються свого, то це не 

означає, що я так само буду поводитися. Я не рівняюся на непристойну 

поведінку інших» [264, с. 149]. Щоправда, в оцінці західних правителів 

толерантність Селіма ІІІ не викликала схвалення, як власне і його захоплення 

мистецтвом.  

Т. Офлазоглу – єдиний з сучасних драматургів Туреччини, чия творчість 

цілковито спрямована на відродження історичної памʼяті, легендаризацію 

широкої палітри образів османських правителів, розвиток історичної та 

історико-біографічної драми. 

На відміну від Т. Офлазоглу, Т.Озакман у драмі «Історія Османської 

держави у малюнках» (1982) звертається до постатей султанів періоду 

Танзімату Абдульазіза І, Мурата V, Абдульхаміда ІІ, але вони є другорядними 

персонажами твору:  

Хюсаметтін: Сьогодні о половині на п’яту ранку Абдульазіза Хана 

скинули з престолу. 

Вакиф: Отже, сьогодні 30 травня. А я попереджав. 

Хюсаметтін: Мурата Ефенді одразу ж розбудили. Він хоч і знав про все, 

але все одно якось захвилювався. 
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Вакиф: А я попереджав [319, с. 182]. 

... 

Капольйон (лікар, веде розмову про Мурата V.): Як ви і казали, у нашого 

падишага почалися проблеми із головою. Хвороба постійно прогресує. Якщо він 

не одужає, то не бачити нашій країні вільного майбутнього. Що порадите 

зробити? 

Вакиф: Покажіть його лікареві. 

… 

Другий борець за свободу: Аллах, що зробив одного божевільним, іншого 

наділив великим розумом. Новий претендент на престол – Абдульхаміт, і якщо 

він стане султаном, розпочнеться час змін [319, с. 185]. 

Вакиф: Абдульхаміт дотримається слова. У грудні 1876 р. буде 

прийнято основний закон. Але вже через місяць він, керуючись одним із пунктів 

нового закону, вас, Мітхате Паша, вас... Ой-ой-ой. 

Мітхат Паша: Що? 

Вакиф: Прожене з країни. 

… 

Абдульхаміт: Поки що я не в силі скасувати наказ про заслання Мітхата 

Паші. А от якщо зійду на престол… 

Вакиф: Зійдете. Подивіться сторінку 488 історії Османської держави. 

Абдульхаміт: Зрозумів. Дякую. Не забуду вашої доброти [319, с. 193]... У 

книжці написано, що я буду при владі 33 роки. Намагатимусь робити все, як 

там написано, щоб не втратити владу раніше зазначеного строку [319, с. 

198]. 

У драмі «Ібн Сіна» (1950) Р. Озчелік запропонував нові естетичні ресурси 

в модусі традиційного біографічного жанру, оновлюючи і змінюючи його 

структуру. Автор прагнув показати нові сторони власного сприйняття 

феномена Ібн Сіни: «У своїй п’єсі я прагнув визначити для Ібн Сіни не лише 

нішу науки, а й мистецтва. Адже передати людям думки й ідеї крізь призму 

мистецтва видається мені найкращим способом. Я свято вірю, що молодь ще 
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більше полюбить Сіну, коли ознайомиться з моєю п’єсою. Я встановив 

дзеркала, які відображають промені його світла. Сподіваюся, і читачі, і глядачі 

матимуть змогу по-своєму оцінити це відображення» [323, с. 1]. 

В основі сюжетної лінії «Ібн Сіни» – міфологізована біографія, що 

спирається на художню рецепцію життєвого і творчого шляху відомого у 

всьому світі лікаря, філософа, поета, завдяки якій драматург зміг зобразити 

особистість протагоніста досить переконливо, але водночас і полемічно. Ібн 

Сіна постає як лікар, винахідник, вчений, гуманіст, батько і чоловік. Він 

готовий не лише вилікувати хворого, а й віддати останнє, як у сцені з 

пацієнтом Дехдуком: 

Дехдук: Ги, гу... 

Сіна: Ти знову голодний?... Зараз прийде моя дружина, принесе їсти, я 

тобі все віддам [323, с. 3]. 

(Заходить дружина. Дехдук накидається на їжу) 

Аяна: Ти ж теж поїж, а то, дивись, не лишиться. 

Сіна: Хай він спочатку поїсть. 

Аяна: Як ти це терпиш? 

Сіна: Не будь такою, прошу. Ти ж знаєш, він мій перший пацієнт. У 

нього тоді була лихоманка. Але ж він одужав, дякувати Аллаху [323, с. 4].  

З твору глядач дізнається і про читацькі захоплення Ібн Сіни: у розмові з 

дружиною він захоплено розповідає про багату бібліотеку еміра Бухари, у якій 

йому пощастило працювати з дозволу самого еміра Мансура: «Я не розумів 

Аристотеля... але тут я знайшов праці Фарабі. Коли я прочитав їх, я став 

краще розуміти праці Аристотеля. Аяно, це таке місце! Тут можна побачити 

й почути, як сперечаються самі Фарабі й Аристотель. Їхні думки все живуть, 

хоч самих вже нема... Найбільшим моїм бажанням було потрапити до цієї 

бібліотеки. І нарешті це сталося» [323, с. 8-9]. 

Так герой проголошує ідею взаємозбагачення культур Сходу і Заходу, які 

повинні доповнювати одна одну. Водночас він намагається боротися з 

неосвіченістю й забобонністю людей:  
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Сіна: Це наш хворий? 

Гьонюль: Мій синок дуже хворий. 

Сіна: На що скаржиться? 

Чаклун: Та він вже прогнав із себе злих духів. 

Сіна: Яких духів? 

Чаклун: Ви ж самі казали, що у воді є злі духи. Про це всі знають. 

Сіна: Так ти його димом обкурив? Не так лікуються хвороби, не так. Я 

про мікробів казав, а не про те, що ви подумали. (Сіна просить всіх вийти з 

кімнати хворого). 

Чаклун: І мені теж іти? 

Сіна: А от вам давно вже час піти, ще раніше за інших [323, с. 21]. 

... 

Тугрул: Небіж султана тяжко занедужав, вони з матір’ю вже всіх 

лікарів, усіх чаклунів обійшли. 

Сіна: Чаклунів? Лікування хвороб – не чаклунська справа. Тут наука 

потрібна [323, с. 14]. 

Р. Озчелік вдало поєднує конкретно-історичні факти з художнім 

вимислом, уміло доповнює документальність з власними роздумами. Як 

відомо, Ібн Сіні довелось служити при дворах кількох султанів та емірів того 

часу, він був придворним лікарем саманідських і даілемітських султанів, 

деякий час – візиром у Хамадані, жив у Ісфахані, але ніде не знав спокою, 

безпеки. Герой твору Р. Озчеліка служить лікарем у султана Кабуса і султана 

Шемсуддевле. Першому він допоміг, вилікувавши племінника на ім’я 

Абдуллах. Другого врятував від запалення м’язів. 

За історичними джерелами, після завоювання Саманідської держави 

Караханідами Ібн Сіна був змушений виїхати з Бухари до Ургенча, а далі – в 

Іран. Майже все подальше життя Ібн Сіни минуло в поневіряннях різними 

містами прикаспійського регіону й Ірану. Умови, в яких він перебував, нерідко 

були складними; часто його переслідували й ув’язнювали. І лише завдяки 

великій силі волі й дивовижній пам’яті, навіть не маючи можливості 
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користуватися необхідною літературою, Ібн Сіна не припиняв наукової та 

літературної роботи й продовжував лікарську практику. У п’єсі Р. Озчеліка 

також зображена сцена ув’язнення Ібн Сіни, якого за ґрати кинув султан 

Шемсуддевле через підозру у спробі його отруїти. Але й у стінах в’язниці 

вчений продовжує наукові пошуки: 

Аяна: Сіна! 

Сіна: Це ти? 

Аяна: І знову все спочатку. 

Сіна: Ти про що? 

Аяна: Ця в’язниця так схожа на бібліотеки, у яких ти працював. Але 

тоді ти був чорноволосий з темною бородою, а тепер – зовсім сивий... Тоді ти 

сам прирік себе на ув’язнення, а тепер – султан Шемсуддевле. 

Сіна: От ти завжди так, а мене все влаштовує [323, с. 63]. 

У п’єсі реалізовано авторський задум: на основі фактів життя видатної 

людини сформувати новий міф про Ібн Сіну як про чоловіка й батька (хоча, як 

стверджують першоджерела, він не мав сім’ї), розкрити психологію, його 

поведінку й характер. На тлі такого «сімейного» портрета увиразнюється 

подвиг Ібн Сіни як готового на самопожертву науковця. Так, у діалозі з 

дружиною Сіна визначає свої пріоритети, усвідомлюючи драматизм поєднання 

звичайного людського щастя й наукового пошуку: 

Аяна: Я втратила тебе з того часу, як ти оселився у цій бібліотеці. 

Сіна: Не кажи так, бо ображусь. Це ж такий шанс! Де б я ще знайшов 

таку бібліотеку. 

Аяна: Ти тут просиджуєш і світла не бачиш. 

Сіна: Та крізь стелю просочуються промені сонця. От дивись: червоний 

– він нагадує мені твої губи, помаранчевий – то твої щоки, а цей блакитний – 

то ж наче твої очі! У світлі сонця я бачу тебе, Аяно! 

Аяна: Ось завжди ти так, вмієш замулити очі [323, с. 5]. Але ти зовсім 

нічого не їси. Може тобі не подобається, як я готую? 
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Сіна: Я дуже, дуже люблю твої страви. Як же я можу не любити? Ти ж 

мати моїх синів, вони виросли на твоєму молоці (Сідає біля дружини, пестить 

волосся) [323, с. 6]. 

Аяна: Краще б я за якогось пастуха заміж вийшла. У нас би город був, я 

б поралася на ньому, корів доїла, а він би поряд був. Колихав би, присипляв 

дітей, а я б йому молоко гаряче подавала ... Діти так за тобою скучили. 

Приходиш поночі, ще затемна ідеш знову. 

Сіна: Але ж такої бібліотеки ніде нема... 

Аяна: Якби ти трохи й дітьми зайнявся. 

Сіна: А що, вони бешкетують чи не слухаються? 

Аяна: Просто ти весь у книгах, а я постійно з ними. 

Сіна: Добре, прийду ввечері, обов’язково спитаю, як їхні уроки. Люба, 

мені так хочеться перечитати всі ці книжки... Якщо завтра раптом пожежа 

станеться, так я зможу кожну з них з пам’яті записати (Озчелік 7)... Щоб ти 

не казала, все правда... Я зовсім не піклуюся про вас. Але ж і не кожній 

доводиться бути дружиною Сіни» [323].  

Проте сімейні взаємини для протагоніста Р. Озчеліка є не менш 

важливими і доленосними, аніж наукова і просвітницька діяльність. Драматург 

зорієнтовує глядача на цілісне сприйняття особистості вченого і людини. У 

своїй рецепції біографії Ібн Сіни він розставляв нові акценти: велич вченого – у 

любові до дружини і дітей, з одного боку, і відданість справі всього свого 

життя, з другого. 

Р. Озчелік створює життєво достовірний образ Ібн Сіни, «дописуючи» в 

ньому окремі епізоди біографії з метою увиразнення гуманістичної константи 

легендарно-історичного персонажа.  

Історія життя всесвітньо відомого архітектора Мімара Сінана також стала 

джерелом натхнення турецьких драматургів другої половини ХХ – початку 

ХХІ ст. Він є прототипом головних персонажів чотирьох драм: «Величний 

Сінан» (1971) Фазиля Хаяті Чорбаджиоглу, «Я – Мімар Сінан» (1987) Тургута 

Озакмана, «Сінан» (1997) Турана Офлазоглу, «Величний Сінан» (2011) Хакана 
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Алтинера. У цих творах відображена достовірна біографічна інформація, хоча в 

переважній більшості автори й обмежуються окремими періодами із життя 

героя. Спільним часопростором творів Ф. Чорбаджиоглу, Т. Офлазоглу і 

Х. Алтинера є сім років із життя Мімара Сінана, за які він створив одну з 

найвеличніших споруд Османської імперії – мечеть Сулейманіє. При цьому 

кожен із драматургів по-своєму збалансовує історичний матеріал і художню 

вигадку. 

Поетична драма Т. Офлазоглу «Сінан» є новою спробою проаналізувати 

життєві колізії Мімара Сінана, не намагаючись точно відтворити біографічну 

інформацію, позаяк завдання автора ширше – запропонувати два погляди на 

витвір мистецтва як частини ідеології (султан) і позачасове явище (Сінан): «Цю 

п’єсу створено на основі протиріч між прагненням діяти й творити, які є 

основою людської культури. Султан, який звик, що всі його примхи одразу ж 

виконуються, не може спокійно сприйняти повільність Сінана в побудові 

мечеті, бо йому вже кортить там здійснити поклоніння. А прагнення Сінана – 

створити споруду, яка стоятиме вічність» [314, с. 6]. Драматург мав на меті 

показати Сінана-архітектора люблячим чоловіком, щирою і доброзичливою 

людиною. В історичних джерелах збереглася інформація про Сінана як майстра 

своєї справи, але немає жодних записів про те, чи був він одружений, чи були в 

нього діти, який в нього характер та ін. [418]. Т. Офлазоглу, розпочинаючи 

дискусію про особистість Сінана, пропонує свою версію не лише про зодчого 

султанської мечеті й про будівничого, готового допомогти будь-кому із 

нужденних: 

Сінан: Учора, майстре Давуде, коли я йшов додому, натрапив на стару 

жінку. Вона взяла мене під руку і повела до непримітного будиночка на глухій 

вулиці. «Ось це – мій будинок, головний архітекторе, вірніше, був моїм, адже 

зараз я вже не можу в ньому жити, він ось-ось завалиться», – сказала вона 

мені. 

Давуд: Що накажете робити, майстре? 
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Сінан: Вночі я ніяк не міг заснути, близько сходу сонця змерз, весь 

затремтів. На місці цієї жінки могла б бути моя чи твоя мати. Поговори з 

будівельниками. Візьми кількох помічників, усі необхідні матеріали і зроби дім 

цій бідній жінці. Так дивно, я ж часто ходжу вулицями Стамбула, 

придивляюся, але її будинку не помічав [314, с. 47]. 

В образі Сінана Т. Офлазоглу поєднує риси творця, прагматика і 

гуманіста:  

Сулейман (роздивляючись макет Сулейманіє): Архітекторе, а дай-но 

мені відповідь, але без викрутасів: чи не займе багато часу провести воду для 

народу? Чи не призупиниться від цього побудова мечеті? 

Сінан: Мій володарю! Час то час, але ж сама думка про те, що люди 

потребують води, мені не дає жити. Якщо народ, що ходитиме до нашої 

мечеті, не задоволений чимось, то чи будуть вони молитися за нас? Чи буде з 

того користь? [314, с. 49].  

Т. Офлазоглу формує цілісний образ ідеального чоловіка й батька, де в 

сценах з дружиною і сином виявляється безмежна любов Сінана до своєї 

родини: 

Міхрімах (дочка Сулеймана Пишного до дружини Сінана Гюльрух): Не 

кожній випадає на долю бути дружиною Сінана. Цінуй це. 

Гюльрух: Він віддає мені все. 

Я жодного разу не позаздрила іншій жінці.  

Хай Бог його береже [314, с. 22]. 

Час розквіту таланту Мімара Сінана припадає на часи правління 

Сулеймана Пишного (1520 – 1566), який створив необхідні умови для 

повноцінної праці зодчого, зробив усе можливе для перетворення 

найвизначніших міст Османської держави в осередки витонченої культури й 

архітектури. Одним з останніх прижиттєвих бажань султана було побудова 

мечеті Сулейманіє у Стамбулі, велич якої закарбувала би його ім’я в історії: 

«Сулейман, раб Божий, смертний / Просить Сінана побудувати Сулейманіє» 

[314, с. 15]. 
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Султанові було шістдесят, коли Мімар Сінан взявся до будівництва 

мечеті його мрії. Сулейман усвідомлював, що може не дочекатися її відкриття, 

тому постійно квапив Сінана [341, с. 18]. Та саме очікування завершення 

будівництва надавало йому сил: 

Сулейман: Лікар каже, що ті трави, що він приніс, трохи покращать 

мій стан, 

Але справжні ліки відомі і мені, і тобі, Сінане!  

Мені вже майже шістдесят,  

якби ж Сінан встиг закінчити Сулейманіє, 

я б ще стільки прожив [314, с. 40]. 

Коли я вперше робитиму намаз у Сулейманіє, смерть не насмілиться 

підійти [314, с. 41].  

Таким чином, образ створеної Сінаном мечеті набуває у творі 

сакрального змісту. Т. Офлазоглу. занепокоєний станом сучасної драматургії і 

театрального мистецтва, яким, на його думку, перешкоджають дешеві 

телевізійні серіали [439], окрім інтересу до постаті Мімара Сінана, реалізує у 

творі заклик звернутись до багатої історії Туреччини й Османської держави, 

по-новому подивитися на сучасний світ, культура якого сягає корінням у 

національну спадщину. 

Драма Х. Алтинера «Величний Сінан» (2012) близька за сюжетом до 

творів попередників, на що вказує сам автор: «Ми розповідаємо про сім років із 

життя Мімара Сінана. Насичені подіями сім років. Про складні відносини між 

мистецтвом і владою... За основу я взяв п’єсу Фазила Хаяті Чорбаджиоглу 

«Величний Сінан» (1976), а також скористався сюжетами драм Турана 

Офлазоглу і Тургута Озакмана. Я прагну розповісти про історію створення 

Сулейманіє і про те, що відбувалося у владі у той час» [436]. На відміну від Т. 

Офлазоглу і Т. Озакмана, Х. Алтинер дотримується однієї сюжетної лінії – 

спорудження мечеті Сулейманіє й історії взаємин між султаном й архітектором 

на ґрунті будівництва. Образ головного героя також доволі однозначний – це 
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закоханий у свою справу архітектор. Ідея драми – розкрити опозицію 

«мистецтво – політика».  

Авторські варіанти інтерпретацій історичного дискурсу, відтворення 

діалогічних відносин між османською культурою та сьогоденням широко 

представлені у творах таких турецьких драматургів, як Т. Офлазоглу, 

Т. Озакман, Р. Озчелік, Х. Алтинер, які реалізували у своїх драмах історичні й 

біографічні наративи. Важливою рисою їхньої творчості є розкриття суспільної 

проблематики певної епохи й прагнення спроектувати її на сучасність, 

закцентувавши на національній специфіці.  

Вважається, що саме поява на драматургічній ниві М. Байдура (1951-

2001) поклала кінець театральній кризі. З 1982 по 2000 рр. М. Байдур написав 

двадцять три пʼєси, кожна з яких приваблювала поєднанням комічного й 

трагічного. Автор вдало завуальовує комічною поведінкою персонажів трагізм 

зображеного. У його творах «Лимон» (1982), «День-ніч» (1982), «Гра – смерть» 

(1982), «Іграшки самотності» (1984), «Жіноча станція» (1987), 

«Республіканська дівчина» (1988), «До обіду» (1988), «Орхідеї на місці 

пожежі» (1989), «Ноги кохання» (1992) постає система наділених 

індивідуальними рисами образів, які є виразниками авторового ставлення до 

життя і суспільства. Художній доробок допоки не отримав системного 

наукового осмислення, проте постійно перебуває в силовому полі зацікавлень 

літературознавців.  

Повертаючись до питання біографічного модусу сучасних турецьких 

драм, звертаємо увагу на драми М. Байдура «Володимир Комаров» (1990), у 

якій розкриваються життєві колізії відомого радянського космонавта 

Володимира Комарова, і «Тенцинг» (1993), присвячену шерпському 

альпіністові Тенцингові Норгею. У цих творах автор прагне відтворити і 

неоднозначні моменти життя протагоністів, подекуди вдаючись до 

квазібіографії. У такий спосіб на основі життєпису реальної постаті драматург 

твориться образ, який втілює культурний тип зі своїми власними кодами і 

нормами – узагальнений тип людини певної культури. 
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В основу сюжету п’єси «Володимир Комаров» покладено реальну подію 

з життя космонавта – фатальний політ у космос 1967 року. Але у творі відсутнє 

концептуальне підґрунтя біографії персонажа, з’являється проблема кореляції 

між фактуальністю та фікціональністю. Розходження біографії персонажа і 

біографії його прототипу у фактах приватного життя (наприклад, у драмі 

космонавт одружений з балериною Анною-Наталі, має синів Андрія – актора 

Театру на Таганці, й Антона – студента факультету аграрної інженерії, тоді як 

дружиною реального Володимира Комарова була педагог, син Євген – 

випускником фізико-математичного факультету, а дочка Ірина – військовим 

перекладачем [120], інформації про освіту (Володимир Комаров, якого 

зобразив М. Байдур, навчався в середній школі імені О. Пушкіна в Петербурзі, 

тоді як насправді він «у 1943 році закінчив семирічку та поступив у 1-у 

московську спецшколу ВПС, прагнучи потрапити на фронт» [404]. Автор 

вдається до алюзії на Царськосельський ліцей, де вчився О. Пушкін, і це один із 

прикладів фікціоналізації минулого Комарова, щоб актуалізувати відомий 

турецькому читачеві/глядачеві культурний контекст: «Володимир: Ліцей імені 

О. Пушкіна... Величезна споруда у формі літери Т. Два футбольних поля, парк, 

басейн, місця для гри у волейбол, баскетбол, кількість учнів – більше п’яти 

тисяч. Коли закладали фундамент, лишився невеличкий отвір, через який 

можна було спуститися під землю, під саму основу ліцею. Одного дня я з двома 

друзями спустився туди. Нам було десь по одинадцять-дванадцять років... 

Там були довгі, темні коридори, смерділо. Ми злякались й повернулися назад... 

Наступного дня ми взяли із собою ліхтарі, сірники, свічки, попоїсти і знову 

спустилися під землю... Ми вирішили не вертатися доти, доки не дійдемо до 

другого кінця школи...» [191, с. 428]. Таке вільне поводження з фактами, 

можливо, можна пояснити тим, що автора цікавлять не так моменти життя, як 

смерті персонажа.  

У передмові до драми М. Байдур розкриває особливості сюжету: «У п’єсі 

розповідається про розмову космонавта Комарова з товаришами і 

представниками влади в останні години його життя. Можливо, про щось інше 
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також іде мова, але це я лишаю на розсуд глядача» [191, с. 416]. Твір 

побудований на діалогах між головним героєм, який перебуває в космічному 

кораблі, його дружиною, сином Андрієм, товаришем Леонардом Томкіним, 

представником влади Борисом Кукаковим, вченим Максимом Клімтом, які 

відчайдушно намагаються переконати космонавта в тому, що робиться все 

можливе, аби він лишився живий. Разом із тим, усім зрозуміло, що смерть 

дихає йому в спину і немає вороття: 

Олена: Його не врятувати. За вісімнадцять годин у нас перерветься 

зв’язок із ним. Йому вистачить кисню ще на вісімнадцять годин... Думаю, йому 

не буде цікаво, що у місті, де він народився, йому встановлять пам’ятник... 

[191, с. 423]. 

Максим: За два дні буде оголошено траур. Його іменем назвуть школи, 

музеї, вулиці, квіти, мікробів, морських тварин, ракети, станцію метро, 

автобусну зупинку. З одного боку – його не стане, з іншого – він назавжди 

лишиться у нашому житті [191, с. 425]. 

Американські дослідники Джеймі Доран і Пірс Бізоні в праці «Людина-

зірка: Правдива історія легенди про Юрія Гагаріна» наводять інформацію про 

те, що при перевірці перед польотом спеціалісти виявили 203 неполадки в 

«Союзі-1». Ю. Гагарін описав ситуацію на десяти аркушах і вручив документ 

своєму найближчому товаришеві в КДБ — Веніаміну Русаєву. Чи не кожен, хто 

бачив цього листа, і сам Русаєв, були позбавлені звання, звільнені або 

направлені на службу до Сибіру. Коли до старту залишалося трохи менше 

місяця, Комаров сказав Русаєву: «Я не повернусь». Коли той спитав, чому б 

йому не відмовитися від польоту, відповідь Комарова була простою: «Тоді 

вони відправлять дублера. Юру. Він помре замість мене, а нам потрібно його 

берегти». Після цього, зі слів Русаєва, Комаров розплакався. Персонаж п’єси 

М. Байдура також заздалегідь знає про несправність ракети і свідомо 

погоджується на політ. До своєї смерті він ставиться по-філософськи, 

жартуючи, підбадьорюючи інших: «Я йшов до цієї мети довгих тридцять 

чотири роки. І ти, і Антон, Наташа – ви завжди будете зі мною...[ 191, с. 
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449]. Наташо, роби, як серце тобі підкаже. Сильно не думай про те, що 

станеться. Всі будуть говорити щось своє. Я хочу, щоб ти думала, що я не 

помер. Тому що я не помираю, я просто йду [191, с. 447])... Це – наче цікава 

пригода. Наукова подорож... Завжди треба бути готовим до несподіванок і не 

дивуватися проблемам, що можуть раптово виникнути [191, с. 444] ...А 

раптом, через двадцять п’ять років, ввечері, з космосу долине мій голос. Тоді 

це буде 1992 [191, с. 459]... Олено, друже мій, я розумію ваш смуток, ви 

втрачаєте такого гарного, симпатичного, солоденького, розумного, 

скромного, толерантного товариша, як я. Це нелегко. Але заспокойтеся, 

прошу [191, с. 445]. Навіть не знаю, якими будуть мої останні слова. А раптом 

я після поетичної промови скажу щось на кшталт «пиріг із шпинатом». Вас 

усі запитуватимуть, якими були останні слова космонавта Комарова. То ви 

скажіть «пиріг із шпинатом» [191, с. 458]. 

В уста протагоніста М. Байдур вкладає і власні оцінки й судження, які 

мають стосунок до драматургії: «Ви можете змінити світ завдяки 

драматургії. Зупинити війни. Зробити людей кращими. Зменшити інфляцію, 

покращити систему освіти, встановити справедливість. Завдяки драматургії, 

театру людина завжди пам’ятатиме, що вона – людина. Театр – це все. Лише 

завдяки театру людна може побачити дійсність» [191, с. 452]. 

Антиподом Комарова в драмі є Борис Кукаков, він уособлює цинізм усіх 

тих, хто свідомо прирікав людей на смерть заради вигоди, слави. Для таких, як 

він, людина – ніщо на шляху до досягнення власної мети: «Космонавт 

Володимир Комаров – гордість нашого народу, який назавжди лишиться у 

наших серцях. Ми – найсильніша держава у світі. Маленька аварія, помилка 

ніяким чином не має вплинути на наш статус. Якщо буде потрібно, ми 

зробимо десять, тисячу ракет. Знайдемо десять, сто, тисячу Володимирів 

Комарових. На цій святій землі ще стільки буде відомих людей. Звеличувати 

особистість означає знецінювати країну» [191, с. 438]. 
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Попри російську тему, твір М. Байдура «Володимир Комаров», як і всі 

його інші п’єси, віддзеркалює соціальну дійсність рідної країни, спонукає 

читача/глядача до вирішення наболілих питань.  

В одному зі своїх есе драматург розповідає про обставини, у яких 

народився задум п’єси «Тенцинг». У 1992 році в літаку до Парижа він прочитав 

у газеті «Монд» статтю, присвячену сорокаріччю сходження на гору Еверест, 

де згадувалося ім’я Едмонда Гілларі – людини, яка першою ступила на 

вершину найвищої гори світу. Статтю прикрашало фото Гілларі та його 

провідника Тенцинга – «невисокого, з розкосими очима, гарної статури» [192, 

с. 33]. Ці дві постаті поряд – англійця і гімалайця – стали імпульсом для 

створення власної, суб’єктивної «картинки» з життя відомого альпініста.  

Події п’єси розгортаються в 1993 році, коли Едмонда Гілларі запросили 

на відзначення сорокаріччя підкорення Евересту. Серед присутніх була й 

молода кореспондентка Лейла, яка намагалася дізнатися, хто ж саме першим 

ступив на вершину – Гілларі чи Тенцинг. За сюжетом, Гілларі приписував 

першість собі. З автобіографії Тенцинга відомо, що це питання турбувало 

тисячі людей і носило політичний характер. Тому 22 червня 1953 р. в 

канцелярії прем’єр-міністра Непала Тенцинг і Гілларі підписали заяву, у якій 

говорилося, що вони обидва майже одночасно ступили на вершину. Згодом 

Тенцинг зізнався, що першим ступив саме Гілларі: «Трохи не доходячи до 

вершини, ми з Гілларі зупинились. Ми поглянули на гору, пішли далі. Нас 

з’єднував канат довжиною з десять метрів, однак я тримав більшу його 

частину змотаною в руці, отже, нас розділяло не більш, ніж два метри. Я не 

думав про “першого” і “другого”. Я не казав собі: “Там лежить золоте 

яблуко. Зараз відштовхну Гілларі й вхоплю яблуко перший”. Ми рухалися 

повільно, але вірно. І ось ми дісталися вершини. Гілларі став на неї перший, я 

за ним» [411].  

У передмові до п’єси автор зазначає, що він усім серцем полюбив свого 

персонажа, але зненавидів Едмонда Гілларі [191, с. 676]. .У творі Тенцинг є 

внутрішнім голосом, совістю Едмонда: його ніби не бачать інші персонажі, але 
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він всюди й завжди переслідує англійського альпініста. Негативізм автора 

щодо Гілларі виявляється в зображенні зверхнього ставлення людини Заходу 

до людини Сходу, стереотипність європейських уявлень про Схід і, як 

результат, – насторожене ставлення східної людини до білої, людини Заходу: 

«Гілларі! Гілларі! Біла людина... занадто самотня. Раніше білі люди занадто 

багато пили, говорили забагато всіляких дурниць. А зараз... самотні... 

Змагатися... Це смисл життя кожної білої людини. Обовʼязково хтось має 

перемогти, а хтось програти. Так вони не тільки один з одним змагаються, 

вони ж і з природою, і зі світом, і з небосхилом змагаються. І, як не дивно, 

завжди перемагають. Едмунд прийшов до мене сорок років тому і каже: 

“Проведеш мене до вершини Евересту?”. Я погодився. Є й інші гори, але ж білі 

люди захотіли саме Еверест, бо вона – найвища» [191, с. 680].  

Е. Саїд у праці «Орієнталізм» зазначає, що відносини між Заходом і 

Сходом – це відносини сили, домінації, розмаїтих ступенів складної гегемонії 

[119, с. 16]. М. Байдур глибоко відчуває наслідки таких відносин, адже свого 

часу європейські культурні й літературні постколоніальні студії заполонили 

турецьку літературу, у результаті чого відбулися неминучі трансформації, які 

мали негативне, а не позитивне значення. У згадуваній автобіографії Тенцинг 

висловлює своє ставлення до англійців, у якому також виразна диференціація 

на панівні й підлеглі народи й культури: «Факт, що англійці зазвичай більш 

стримані й манірні, ніж представники відомих мені інших народів; особливо ж 

це проявляється, на мою думку, стосовно людей не їхньої раси. Можливо, річ у 

тім, що вони так довго правили на Сході, можливо, це закладено в їхній 

природі, в усякому разі, це факт, який ми, шерпи, мали можливість 

спостерігати не раз, адже упродовж багатьох років ходимо в гори з людьми 

багатьох національностей» [411]. 

У своїй характеристиці Тенцинга Гілларі так само підкреслює 

насамперед його приналежність до східної, а з погляду англійця, нижчої, 

сільської цивілізації: « ...Тенцинг! Тенцинг! Як мені вже набрид цей мужик... 

Він був хорошим другом... Просто собі «сардар». Серйозний, тихий, філософ, 
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гарний альпініст... Кілька разів життя мені врятував... Східний філософ, 

селюк [191с. 693].  

Натомість Тенцинг бачить позитивні якості Гілларі, по-філософськи 

ставлячись до його зверхності: «Я завжди бачив у ньому товариша. І зараз 

ставлюся до нього по-дружньому. Він трохи самозакоханий, якось дивно 

інтерпретує поняття “цивілізація”... Він відрізнявся від тих англійців, з якими 

я раніше вже був знайомий. Він більш упертий і здоровий тілом. Рішучий... Він 

йшов так гучно, наче вбивав палі, був налаштований на перемогу. Я намагався 

йому пояснити, що ми не змагаємося. Але він не розумів... [191, с. 680]. Не 

думайте, що я виставляю його в негативному світлі. Тенцинг любить Гілларі. 

Я не ображався на нього, навіть коли всі казали, що я просто його... сардар, 

шерп. Я просто намагався зрозуміти його, його та інших білих людей» [191, с. 

698].  

Окрім питання конфлікту цивілізацій, М. Байдур актуалізує й екологічну 

проблематику – питання долі Евересту після його підкорення. Тенцинг, як 

внутрішній голос Гілларі, намагається переконати англійця в тому, що тільки 

він може врятувати гору від тих масштабних руйнувань, завданих після його 

підняття на вершину: « Як на мене, то забудь вже те, що сталося сорок років 

тому, подумай про те, як врятувати Еверест. Поводься, як справжній 

альпініст ...» [191, с. 711].  

«Стільки бруду! Вони вкрали в Евереста аж два метри! Це дуже 

важливо. Нема вже пантер, зникають рослини. Там тепер лише кока-кола, 

гамбургери, пластикові пляшки, целофанові пакети і ціла армія розкішно 

вбраних людей, які лишають все це сміття на схилах гори» [191, с. 710]. 

Статистична інформація, якою автор насичує монолог Гілларі, надає 

переконливості й вагомості його рішенню поступитися власними амбіціями 

задля порятунку Евересту: «Так, необхідно рятувати Гімалаї... Від альпіністів, 

туристів, фотографів, журналістів... За рік там накопичується сорок тисяч 

тонн сміття. Вони вбивають природу, ліс, тварин, і що найважливіше – 

Еверест! Це треба спинити, поки не пізно» [191, с. 690].  
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Тож М. Байдур, на нашу думку, видозмінює традиційну біографічну 

драму, доповнюючи художнє осмислення життєвих доль персонажів-людей 

«біографією» географічного об’єкта. 

За умови максимальної достовірності, драматург «корегує» окремі факти 

з життя головних персонажів. Так, події твору відбуваються 1993 року, коли 

Гілларі вже 74 роки, а Тенцинга 19 років як немає серед живих. Тоді як 

реальний Тенцинг помер у 1984 році. Гіперболізує автор і кількість спроб, які 

здійснив гімалайський альпініст, щоб здолати Еверест: відомо, що в парі з 

Гілларі він здійснив сьомий підйом на вершину, а в драмі М. Байдура – близько 

тридцяти разів: «Він не сказав, скільки разів сходив на цю гору. Я запитав, а він 

відповів, що не знає. Потім ми разом порахували. Цілих двадцять дев’ять разів 

він сходив на цю гору! Уявляєте? Це ще до мене, а після мене ще п’ять разів! 

Він сходить на неї, коли йому заманеться. А я лише раз! І моє ім’я потрапило 

до енциклопедій, до шкільних підручників» [191, с. 714].  

Елементом домислу автора є й найважливіша мить у житті обох 

альпіністів – момент, коли вони опинилися на вершині. З документальних 

джерел відомо, що Тенцинг і Гілларі одночасно дісталися вершини, обійнялися, 

потиснули один одному руки. Тенцинг розгорнув прапори, підняв їх угору, а 

Гілларі дістав фотоапарат і зробив кілька знімків. У творі Гілларі запевняє, що 

дістався вершини сам. У такий спосіб автор увиразнює конфлікт «Схід – 

Захід», викриває колонізаторські претензії на домінування: «За сто метрів до 

вершини Тенцинг сів на сніг, зняв рюкзак і вказав пальцем на вершину, потім 

сказав: “Лізь-но”. Я почав видиратися на вершину. Час від часу я обертався, а 

він сидів і спостерігав за мною, усміхаючись. Він надихав мене на перемогу. Я 

дістався вершини, встромив у сніг прапор. І вже з тієї вершини я його не 

бачив. Ішов сніг. Я забув, що він там... Був лише я. Був Еверест, була Англія!» 

[191, с. 715]. 

Отже, М. Байдур пропонує авторський варіант біографічної драми, де, 

окрім сегментів біографічного поля протагоністів, сюжетну канву творять 



142 
 

фрагменти, стилізовані під колоніальні студії, статистичні документи, розвідки 

екологічної тематики. 

Таким чином, історична та біографічна драми є одними з 

найпопулярніших жанрів сучасної турецької драматургії. Поєднуючи 

традиціоналізм і новаторство, автори залучають багатий фактичний матеріал, 

розробляють різнохарактерну персонажну сферу, комбінують сюжетні лінії. В 

епіцентрі творів – художнє осмислення життєвих колізій персонажів, 

прототипами яких стали знакові постаті національної і світової історії та 

культури.  

Поряд з узвичаєним тлумаченням відомих постатей в історичних драмах 

(особливо в драмах, присвячених періодові Османської імперії) пропонуються 

й авторські інтерпретації, які нерідко зумовлені просвітницькими завданнями 

відродити національну пам'ять або бажанням «реабілітувати» історичну особу, 

а відтак і запропонувати власне трактування образу суспільства та людини в 

історичному часі.  

Специфіка рецепції життєвого шляху представників інших культур 

сприяє розширенню сприйняття елементів світового культурного соціуму та 

увиразненню національної проблематики через алюзії і паралелі.  

 

 

2.3. Віршована драма: ефект контрасту 

У працях Б. Беккермана, П. Бруїна, Н. Оздеміра, А.У. Тунчеля, 

Р.А. Севенгіля, С. Шенер досліджено, що жанр віршованої драми в турецькій 

літературі набуває розвитку в період Танзимату разом із появою авторської 

драми, тоді як її витоки сягають ще в традиційний народний театр «Карагьоз» і 

«Ортаоюн».  

Автори перших віршованих драм зверталися до популярних на Сході 

сюжетів «Лейли і Меджнуна», «Гюсрева та Шірін», «Арзу та Канбер», «Тахір 

та Зюхре», «Асли та Керем». Робота над драматизованим ліро-епосом стала для 

багатьох поетів поштовхом до віршованої драми. Адже, як зазначає і 



143 
 

українська дослідниця Н. Костенко, вірш – це ідеально пристосована для 

передачі й перетворення емоційних смислів форма мистецтва слова [73, с.20]. З 

появою віршованої драми турецькі письменники намагалися знайти відповіді 

на питання співвідношення віршованого розміру і жанру та адаптації його 

поетичних канонів турецької літератури, адже поезія мала бути виправдана з 

погляду драматургічності, а не лише як якісна поезія у формі п’єси. 

Американсько-англійський поет і критик Т.С. Еліот писав, що стиль і ритм 

драматичної мови краще за все впливає на глядача/читача тоді, коли він цього 

не помічає. На його думку, необхідна така форма вірша, яка здатна передати 

все доконечно необхідне, а якщо якась ситуація непідвладна художнім 

прийомам, то це говорить про недостатню гнучкість поетичної форми. Глядач 

має настільки звикнути до віршованої мови героїв, щоб не помічати її. Поезія 

має бути лише в ситуації найвищої драматичної напруги, адже саме тоді вона є 

єдиним засобом висловлення емоцій [410]. 

Метін Анд у праці «Історія турецького театру: від початку до 1983 р.», 

з’ясовуючи причини появи в авторській драматургії віршованої драми, 

стверджує, що цього жанру в турецькій літературі не існувало, а перші 

паростки віршованої драми вважає недосконалим наслідуванням трагедій 

західного зразка [166, с. 102]. Із думкою М. Анда можна погодитися лише 

почасти: у другій половині ХІХ ст. дійсно здійснювалися спроби створити 

драму на західний манер, але потужна національна традиція, яка спиралася на 

класичну поезію Дивану, на нашу думку, унеможливила появу перших 

оригінальних віршованих драм.  

А. Ткаченко вживає термін «віршована драма» саме для позначення 

творів драматичного роду. Віршована драма вважається одним із 

найскладніших театрально-драматичних утворень і часто називається «драмою 

для читання», адже вона асимілює потенціал лірики і робить головною 

жанротвірною ознакою віршований тип мови. До перших турецьких 

віршованих драм (трагедій) можна віднести п’єси Алі Хайдара «Сезгюзешті 

Первіз» (1866), «Друга сутність» (1866), «Гра у сни» (1876). У передмові до 
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«Сезгюзешті Первіз» драматург відзначав: «Я відкрив шлях трагедії у поезії. 

Бажаю усім тим, хто піде моїм шляхом, успіху і вдосконалення» [166, с. 102]. 

Працюючи над творами, Алі Хайдар послуговувався арузом, писав переважно 

віршовані драми для читання («Ешбер», «Ільхан», «Ніжна дівчина»). Його 

наслідували Хюсейн Фазил («Мелодія»), Тепеделенлі Х. Каміль («Кохана чи 

кохання під охороною»), Ібнюррешад Алі Ферудун («Розум») [166, с. 102]. 

Вефік Паша, захопившись віршованими драмами, брав за основу сюжети творів 

Мольєра («Шлюб з примусу», «Кохання лікаря», «Брехня»).  

Чи не першим канони віршованої драми переосмислив драматург Намик 

Кемаль (1840 – 1888), прагнучи оновити її. Він вирішив, окрім арузу, 

скористатися розміром хедже. Але це не сприяло кращому сприйняттю драми, 

навпаки, ускладнило його. Другим кроком на шляху до оновлення була 

пропозиція надати ясності стилю, позбавити надмірних алегорій і символів, 

повернутися до римованих рядків. Однак тогочасний рівень розвитку турецької 

мови не сприяв пошукам безредифної рими [365, с. 59].  

Розмисли Н. Кемаля поглиблює і доповнює Абдульхак Хамід Тархан. Він 

убачає в розмірі хедже вдалу форму для написання віршованих драм, 

експериментує зі складами, їх кількістю, наголосом, римою. Його п’єса 

«Liberte» – драма-феєрія, події якої відбуваються у вигаданій країні з 

казковими героями. Та, попри це, драма «Liberte» мала політичний характер, 

адже один із персонажів – Ліберал – є втіленням Мітхата Паші (1822 – 1884), 

державного діяча Османської імперії, активного прозахідного реформатора. 

Драматург використовує імена-«вивіски», перетворюючи Ліберала в носія 

певної ідеї: 

Bende mefharet-i sıdk u peyman var!.. 

Bende hazine değer bir unvan var!... 

Bu divanda mahkûm oldum, ne ziyan? 

Divan-ı Hak nâmında bir divan var 

ki onda hâkim olacağım ıyân!.. 

Cemiyyet mağdur idi devlet gaddar, 



145 
 

ben o gadri ref' ettiğim hüveydâ 

değil fedâ-yı mesned-i iktidar, 

vazifem yolunda ömrüm de feda!.. 

Ef‘âlim inde'l-Hak şâyân-ı kabul; 

kıral ister süre, ister geberte!.. 

Tarihte nâmım var, milletçe makbûl; 

yaşasın Nasyon ile Liberte!... [291, с. 279] 

Я пишаюся тим, що маю почуття прив'язаності до Всевишнього! 

Що я лишаюся чесним собі й людям, що дотримуюсь слова! 

Я маю титул, який вартий скарбниць. 

Навіть якщо щось зі мною станеться у цій спільноті –  

Пусте, тому що є спільнота Аллаха! 

І зрозуміло, що там вже матиму спокій. 

Над народом знущаються, правителі – знущаються. 

Всі знають, що то я пішов проти того ката. 

Мій обов'язок життєвий – не дістати влади, 

А покласти життя на шляху до правди й справедливості; 

Все, що я зробив – то знає Всевишній! 

А король – якщо хоче, хай стратить, а хоче – хай вижене. 

Я прославився чесністю, боротьбою за народ. 

Хай живе мій народ і свобода!... (Підрядник мій – І.П.). 

Ліберал – національний герой, Ліберте, іменем якого й названа драма, є 

ідеальним правителем, він розкриває простому людові всю правду про 

становище в країні:  

Onu kırmak müşkil, aldatmak âsân, 

Onlar aldatmış. Kıracak kim? Millet! 

Pek çocuk kırılsa heder, günah; 

Fakat büyüyor kırılmasa gaflet. 

Kendi sadık, kullananlar hâin, âh!.. 

Arada kim batıyor? Millet! Devlet! 
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Çehresi yüz değil, adeta nikab 

O nikabın içinde Entrik var! 

Kendine mahsus olan ancak elkab; 

Fi‘linde bin müşevvik, bin şerik var! 

Eli Entere; gözüyle bakan Hen; 

Lakırdı da Trahizon' dan mülhem. 

Berk-ı mücazâta siper-i âhen! 

Adeta âlet!..Bî-günah müttehem! [291, с. 280] 

Його важко знищити, 

Але обдурити – легко. 

Вони – обдурили. А хто ж знищить? 

Народе! Гріх, коли діти вмирають. 

Але якщо не це, то страшний сон триває. 

Сам він – вірний, але ті, хто його використовує – пройдисвіти.  

А кому лишаються всі біди і страждання? – Народові, країні. 

Його обличчя – як покривайло, 

Під яким кояться брудні ігри. (Підрядник мій – І.П.) 

Як зазначає турецький дослідник Якуп Челік, Абдульхак Хамід є 

зачинателем турецької модерністської поезії, «він фізично зруйнував поезію 

Дивану і намагався створити нові поетичні форми» [420]. Сучасну поезію, 

переконував вчений, необхідно сприймати не з погляду рими і гармонії, а 

значення і манери подачі. 

У дискусіях про віршовану турецьку драму не раз звучали думки про 

неготовність митців створити віршовану драму. Юсуф Зія (1895 – 1967) та 

Фарук Нафиз Чамлибель (1898 – 1973), аналізуючи п’єси «Байкуш» та 

«Примхлива», переконують, наскільки недосконалими є і аруз, і розмір хедже 

[291, c. 62]. Віршована драма «Наплив» Фарука Нафиза Чамлибеля також 

написана арузом і сприймається більше як поема, месневі. Персонажі п’єси 

співають дифірамби, довгими заплутаними фразами звертаються один до 

одного й до читача/глядача: 
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Yeryüzünde üç gök var, bunun ikisi bizde. 

Biri güneşlerini yakarken devrimizde, 

Biri karanlığını şimşekliyor mazinin: 

Bu iki gök, ufuksuz gözleridir Gazi'nin! 

Bu gözler bir ufukta dinlenmedi bir nöbet, 

İlk ve son merhalesi onun ezelle ebet. 

Açıldı bu gözlerin aydınlığında sırlar, 

Önümüzde asırlar, arkanıızda asırlar... [290, c. 47]. 

На світі є три неба, два з яких – у нас. 

Це – безкрайні очі Газі! 

Одне з яких палає, коли сходить сонце, 

А інше – вибухає блискавкою вночі. 

Ці очі все видивляються... у прірву часу, 

Відкрилися таємниці у світлі цих очей! 

Перед нами – століття, за нами – століття... (Підрядник мій – І.П.) 

... 

Uymuyordu, ne kadar yakın olsalar yine. 

Renkleri, iklimIeri, dilleri birbirine. 

Biz gidince kararır belki dedik içleri, 

Başlarında bıraktık nur gibi bilgiçleri ... 

Biz, yanına serçeler ugratmayan kartaldık, 

Onlar sanki bizlere ne verdi de biz aldık, 

Onlar neyi almadı bizler bağışladık da? 

Biz çakan bir şimşeğiz sonsuz bir karanlıkta; 

Geçtiğimiz yollara diken biziz heykeli. 

Bizden sonra titredi sazlarının üç teli, 

Bizden yuva kurmayı, sevmeyi öğrendiler 

Atlılar milyonları iki kere yendiler. 

Biz saman yollarında parladık yıldız gibi, 

Yabancı el değmemiş; benliğimiz kız gibi ...[290, c. 19-20] 
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Хоч якими б близькими не були,  

Кольори, клімат, мови, не збігалися вони. 

Ми гадали, що вони засмутяться, як ми підемо, 

Лишили їм мудреців... 

Ми були воронами, що не пускали горобців. 

Що вони нам дали, що ми взяли? 

Що ми їм дарували, а вони не прийняли? 

Ми – блискавка у нескінченній темряві, 

Ми збудували пам'ятник на шляхах, якими йшли. 

Після нас тремтіли три струни сазу. 

Вони в нас навчилися будувати сім’ї, кохати, 

Перемогли двічі у нерівному бою. 

Ми засяяли як зірки на Чумацькому шляху, 

Ми – незаймані, як дівчина молода ... (Підрядник мій – І.П.) 

Автор цієї віршованої драми дотримується класичних правил цілісності 

бейтів. Форма і розмір традиційної турецької поезії виявилися негнучкими, 

непластичними, тому відчувалася певна «запізненість» розвитку віршованої 

драми в турецькій драматургії порівняно із західною. Турецькі драматурги 

першої половини ХХ ст. продовжували шліфувати форму і стиль віршованої 

драми, яка могла б якнайповніше передавати емоції, переживання. За справу 

бралися переважно поети. Але й вони стикалися з певними труднощами, про 

які Т.С. Еліот зауважував: «Коли поет, який довгий час писав вірші, починає 

писати віршовану п’єсу, він має налаштуватися на зовсім інший лад. В інших 

поетичних жанрах автор послуговується своїм тембром і те, як він звучить, є 

для нього певним критерієм. Комунікація й сприйняття читачем важливі не 

такою мірою, адже читач має сам піти назустріч авторові. У театрі ж проблема 

комунікації постає гостро й одразу. Поет свідомо пише вірші для інших голосів 

і ніколи не знає точно, чиї будуть ці голоси. Він має написати такий текст, який 

справить враження на незнайому йому аудиторію під невідомою режисурою» 

[410]. Лишалися поети, драматурги, які були вірні арузові при створенні 
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віршованих драм: Мітхат Джемаль «До закону №28», Фаік Алі Озансой « У 

воріт столиці», Мухіттін Мекін «Анізе», Мегмет Хайреттін «Ферхі Гірай» та ін. 

Але все ж більшість поетів-драматургів застосовували розмір хедже (Юсуф Зія 

«Примхлива», Аїнтабли Хаді «Шефіка», Селямі Іззет «Втіха»», Мегмет Сиррі 

«Турецька кров», Агмет Фахрі «Зів’ялі» та ін.)  

Своєрідним синтезом арузу і хедже стала п’єса Абдульхака Хаміда 

«Ядігяри Харп» [166, с. 142]. Автор майстерно поєднав метричну систему аруз, 

яка більш відповідає будові арабської мови і притаманна літературі Дивану, із 

розміром хедже, яким послуговувалися мандрівні ашики. Тому «Ядігяри Харп» 

є прикладом поступового переходу від класичної літератури зі складною 

метрикою і мовою до нової, ближчої до розмовної.  

Турецька віршована драма мала тенденцію до міфологізації і театралізації 

як способу відійти від повсякденності, створити «інший світ». Поет-суфій 

Абдюльбакі Деде (1883 – 1935) на початку ХХ ст. створив драму «Гюсн та 

Ашк», взявши за основу месневі поета-суфія Шейха Ґаліба. Це п’єса на дві дії. 

Перша складається із 61 бейта. У ній Ґаліб веде бесіду суфійського змісту з 

Есраром Деде. Друга дія складається із 36 бейтів. У ній Селім ІІІ розмовляє із 

собою та з Ґалібом. Герої торкаються різних тем, серед яких і тема західного 

впливу.  

Абдюльбакі Деде в п’єсі «Гюсн та Ашк» послуговується арузом, не 

відходячи від класичних канонів: 

Tarz-ı selefe tekaddüm ettim 

Bir başka lügat tekellüm ettim 

Namım bularak tamam-ı şöhret 

Güftarıma alem etti rağbet [236, c. 100]. 

Я зробив крок уперед, досяг кращого за своїх попередників. 

Я написав мовою, якою вони не володіють. 

Моє ім’я, слава про мене розлетілася по світу. 

З’явилося бажання прочитати мої вірші. 
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Автор вдало поєднує просту, розмовну мову з арузом, надаючи 

віршованій драмі особливого забарвлення: 

Gönlüm gibi sen de hake düştün 

Ümid gibi helake düştün [236, c. 100]. 

Ти, як і моє серце, впав у землю. 

Плекаючи надію, змучився стажданнями очікування. 

Саме віршована мова з її метром, римою, інверсією надає цьому творові 

неповторного звучання, своєрідної інтонації, наснажує його високою 

емоційністю. На превеликий жаль, цей твір залишився «п’єсою для читання», – 

жодного разу її не інсценовано у театрах Туреччини. Єдиний примірник 

рукопису її зберігається в онука Абдюльбакі Деде Бакі Байкари. 

У 20-30-ті роки ХХ ст. набули популярності віршовані драми Фарука 

Нафіза «Штурм» (1932), «Герой» (1933), тематика яких пов’язана в основному 

з подіями національно-визвольної боротьби. 

У 1940 – 1960-х рр. у розвитку турецької віршованої драми настала пауза. 

Оздемір Нутку пояснює це тим, що вірш «оштучнює» природу п’єси, обтяжує її 

сприйняття [277], тому турецькі драматурги відмовлялися від експериментів, 

намагаючись привернути якомога більше читачів і глядачів прозовою формою 

творів. 

Одним із перших після довготривалої паузи зважився на написання 

віршованих драм Туран Офлазоглу. Сюжети його творів «Кезібан», «Джем 

Султан», «Кьосем Султана», «Молодий Осман» побудовані на історичних 

подіях, прообразами головних персонажів є історичні особи. Так, у трагедії на 

одну дію «Кезібан» (1967) автор торкається історичної спадщини турків, його 

герої – люди з минулого. Окрасою тексту є бездоганна культура мови автора, 

його уміння вдало використовувати народні поетичні джерела. Згодом з-під 

його пера з’являється віршована п’єса «Сінан» (1997), прототипом головного 

героя якої є відомий світові архітектор Сінан. Автор послуговується різними 

видами римування (суміжне, четвертне, кільцеве), легко поєднуючи їх в 

одному творі:  
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SAİ (onu göstererek): 

Саі (вказуючи на нього): 

Karaların denizlerin sultanı 

Султан землі й води 

Doğuların batıların kuzeylerin güneylerin hakanı [314, с.11]. 

Правитель сходу, заходу, півночі й півдня 

Ve güzellikler alemine sultan 

Султан світу краси 

Cihan mimarlarıyla mühendislerine baş olan 

Кращий з кращих серед архітекторів 

Yaptıklarıyla gerçeğimizi ölümsüz kılan 

Той, що занурив у безсмертя нашу реальність 

Abdülmennan oğlu Koca Sinan! [314, с. 13] 

Величний Сінан, син Абдульменнана 

SİNAN: 

Сінан: 

Öldükten sonra unutulmak istemiyorum, 

Я не хочу,  щоб мене забули після смерті 

Hiçliğin koynunda son bulmak istemiyorum. 

Не хочу поринути в небуття 

Biri benim yaşadıklarıma tanık olsa, 

Добре, якщо хтось знатиме про мої діяння 

Adım yeryüzünde hep taze kalsa. [314, с. 16] 

Якщо моє ім’я житиме вічно (Підрядник мій – І.П.) 

Керуючись думкою про проблемність сприйняття віршованої драми, 

Т. Офлазоглу комбінує різні види римуванням, аби відволікти читача й глядача 

від монотонності віршованої структури своїх п’єс. Динаміку віршованого 

тексту забезпечує історична тематика його творів. Наприклад, у сюжет «Джема 

Султана» покладено історичні події, боротьба за престол Султана Беязида і 

Джема Султана. Географія твору представлена досить широко: від земель 
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Османської держави до Італії. Кульмінацією пʼєси є останній лист Джема 

Султана до Беязида, який містить прямі звинувачення у «всіх бідах і гріхах», 

крик душі, розуміння безвиході. Смерть Джема Султана стає розвʼязкою твору, 

вирішенням зовнішнього конфлікту. Окрему увагу привертає інтонаційна 

будова тексту, форми поєднання ліричного з драматичним.  

1967 р. зʼявилася драма Ґюнгьора Дільмена «Курбан», у якій автор 

висловив протест проти насильства над жінками. Автор, уникаючи 

нагромадження поетичних конструкцій, наділяє «поетичним» даром лише 

окремих персонажів, керуючись давньою традицією поєднання поезії і прози: 

KADINLAR: 

Жінки: 

Korktuğun ne, Zehra? 

Чого ти боїшся, Зехра? 

ZEHRA: 

Çocuklarıma üvey analık edecek. 

Що вона буде мачухою моїм дітям 

MAHMUT: 

Çocuklarım bir yana dünya bir yana. 

Діти, то діти, а світ, то світ 

MİRZA: 

Gülsüm öz bir ana olur onlara.  

Гюльсюм буде їм за рідну матір 

KADINLAR: 

Eşikten attırmayacaktın ayağını, 

Не мали ви дозволяти їй переступити через поріг 

Eşikten attırmayacaktın ayağını, 

Не мали ви їй дозволяти 

Attırmayacaktın ayağını eşikten. 

Їй не мали ви дозволяти 

Gülsüm gelince olacağı bu [223, с. 51] 
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Якщо вже Гюльсюм з’явилася,  

то сталося, як гадалося (Підрядник мій – І.П.) 

Для «полегшення» сприйняття читачем віршованої конструкції автор 

вдається до прийому розподілення віршованих рядків між репліками героїв, 

тим самим переключаючи увагу читача/глядача.  

Услід за п’єсою «Курбан» з’явилася драма на дві дії «Багдат Хатун» 

(1981), у якій Ґюнгьор Дільмен вдається до аналогічних прийомів: репліки 

максимально короткі, іноді римуються між собою, мова головних дійових осіб 

Багдат Хатун і Тогая насичена епітетами, метафорична, з приблизною римою: 

BAĞDAT: 

Seni çağırttım ki Togay, babamın sözleri 

Я поликала тебе, Тогай, щоб слова мого батька 

Hakanımın gönlüne ağır gelmesin 

Не образили мого пана 

Ne var ki yineleyeceğim ben o sözleri. 

Але я повторюся, його слова нас взяли за душу. 

Önerisi duygulandırdı bizi. Yazık ki olanağı yoktur. 

Güçtür pek [223, с. 110] 

Але не сталося те, що мало статися, важко, складно... (Підрядковий 

переклад мій – І.П.) 

Перу Ґюнгьора Дільмена належить і віршована комедія на дві дії «Наше 

кохання – найбільша пожежа в Аксараї» (1988). Події твору відбуваються в 

другій половині ХІХ ст. у районі Стамбула Аксараї. Автор вдало компонує 

вільний вірш із суміжним римуванням. Характерно, що, окрім основної теми 

твору, у комедії порушується і питання естетичної сфери: іноземець Артін і 

мешканець Стамбула Фіруз Бей ведуть мову про специфіку відтворення 

почуттів мовою поезії: 

Артін: 

Я не знав любові. 

А знав би, не вдягав 
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Тієї сорочки у крові 

Над літерою еліф – мім,  

Соловейки очима – блим, 

У моєму серці – ти, 

А я у твоєму – ні? [Переклад мій. – І.П., 234, с. 238] 

Фіруз Бей 

Твої віршовані форми – легкі, 

Спробував би ти аруз, так ні. 

Фа і ля тюн, фа і ля тюн, фе і люн. 

Артін: 

А не можна просто, без рими? 

Фіруз Бей: 

Про тонкі почуття можна лише поезією розповісти [переклад мій. – 

І.П., 234, с. 238]. 

На сьогодні звернення турецьких драматургів до віршованої драми 

поодинокі. Це музична п’єса на дві дії «Краса і Любов» (1991) Турана 

Офлазоглу – своєрідне продовження теми месневі Шейха Галіба, «Стамбул 

білий, горілка кольорова» (1998) та «Шемсе, не забувай!» (2006) Озена Юли. 

Дослідники зазначають, що сучасна турецька поезія вийшла за межі рими й 

ритму: це переважно вільні вірші з редифом чи без, із приблизною римою чи 

без неї [420]. 

Незважаючи на сучасну проблематику п’єси «Стамбул білий, горілка 

кольорова», О. Юла не побоявся надати їй віршованої форми, здійснюючи тим 

самим екскурс в історію турецької класичної літератури й демонструючи 

можливість поєднання класичної віршованої форми із сучасною: 

KIZ: 

Дівчина: 

Bir erkeğin koynundan 

Cevherini çalan bu şehirmiş 

Sırrını rüyalara emanet etmiş 
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Buralarda milyonlar gezinirmiş 

Це місто вкрало перлину 

З-під теплого чоловічого крила 

І віддало потаємне мріям та сновидінням 

Адже тут – мільйони [Підрядник мій – І.П.] 

 

Geldim geleli hep bir uğultu 

Kulaklarımda 

Geniş meydanların, sessiz bakışların 

Nakışlarında 

Sanki herkes en sevdiğini yitirmiş [385, 12]. 

З того часу, як я тут, 

Постійно чую цей гул. 

У візерунках просторих майданів, 

У тихих поглядах 

Ніби кожен втратив найближче серцю (Підрядник мій – І.П.) 

Стиль О. Юли, безперечно, відрізняється від стилю поетів літератури 

Дивану: мова твору, не обтяжена алегоріями, запозиченою лексикою, 

гіперболами, близька до сучасної мови, сприймається легко. Його віршована 

драма зайвий раз доводить той факт, що поезія не послаблює, а максимально 

підсилює драматичний ефект. 

Звернення до віршованої драми збагатило та розвинуло жанрові обрії 

сучасної турецької драматургії. І хоча сьогодні турецька віршована драма 

перебуває на маргінесах, ті поодинокі твори, які все ж мають місце, чітко 

відображають позицію сучасних драматургів: відмову від поєднання поезії з 

прозою, позаяк це відволікає реципієнта від змісту твору, змушуючи 

зосередитись на формі. Тож драматурги частіше вдаються до такої художньої 

організації тексту, яка не потребує ускладнення. 

 

2.4. Особливості організації монодрами 
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Жанр монодрами набув активного розвитку в турецькій літературі після 

1980-х рр. [453]. Провісниками турецької монодрами можна вважати вистави 

меддахів – дійства одного актора, але після 1930-х років вони перетворилося на 

скетч-шоу, а турецька монодрама почала імітувати західні зразки. 

Монодрама – жанровий різновид драми, який бере початок із XVIII ст.; 

розігрується одним актором, навіть якщо наявні декілька діючих осіб. У 

сучасній літературі цей термін використовують на означення міжродового 

різновиду драм одного актора. Здебільшого монодрама має невеликий обсяг, 

розрахована переважно на невелику аудиторію. Основою композиції є 

асоціативна структура, для якої характерні багатоподієвість, використання 

лейтмотивів [85, с. 73]. Молодий турецький дослідник Ербіль Гьокташ у праці 

«Монодрами, стенд-апи й колажі у турецькій драматургії» наголошує на 

необхідності в розмежуванні цих понять. Нерідко їх використання неправильне 

й необґрунтоване. Автор поділяє думку, що праосновою турецької монодрами є 

вистави меддахів, але не відмовляється й від того, що сучасні «віршовані 

кабаре», колажі, стенд-апи й скетчі теж мають багато спільного із манерою 

меддахів, що, можливо, і є однією з основних причин неправильного 

використання того чи того терміна на позначення монодрами [453].  

Першою з монодрам на турецькій сцені зʼявилася сценічна переробка 

твору М. Гоголя «Записки божевільного», представлена публіці Анкари 1965 р. 

Потому зʼявилися монодрами на основі поетичних творів турецьких класиків. 

1981 року відбулась постановка монодрама Муратхана Мунгана «Дивний 

Орхан Велі», кількість показів якої на сьогодні сягає тисячі. А монодрама «Я – 

Анатолія» Ґюнгьора Дільмена завоювала прихильність не лише турецької 

аудиторії, а й зарубіжної [453]. 

Великою популярністю і досі користується монодрама Ферхана Шенсоя 

«Якісь речі» (1986). Проте, як зазначає актор анкарського театру, сьогоднішня 

публіка чекає не на монодраму, а більше на стенд-ап, що є досить небезпечною 

тенденцією в розвитку турецької драматургії [453]. Торкаючись проблем 

монодрами, Едже Бактиая зауважив, що сучасний монотеатр не посідає в 
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Туреччині тих позицій, на які заслуговує. Небагато митців звертається до його 

традицій, адже і драматургам, і акторам досить складно працювати із 

монодраматичним текстом. Називаючи імена тих небагатьох турецьких 

драматургів (Мюшфік Кентер, Генджо Еркал, Хакан Герчек, Ферхан Шенсой та 

Йилдиз Кентер), які працюють у цьому жанрі, критик не втрачає надії на появу 

талановитих творів [453]. До цієї думки схиляється й Сібель Арслан Єшільай, 

пов’язуючи спад інтересу до монодрами відсутністю свіжої думки, пошукового 

духу. Сюжети тих монодрам, що входять до репертуару турецьких театрів, 

спираються переважно на біографії відомих людей. Тоді як твори 

експериментального характеру практично не викликають зацікавленості у 

режисерів [453]. Найпопулярнішими турецькими монодрамами залишаються 

«Дивний Орхан Велі» Муратхана Мунгана, «Я – Анатолія» Ґюнгьора Дільмена, 

«Я – Мімар Сінан» Тургута Озакмана, «Скандалісти» Бурака Мікаіля Учара.  

Монодраму «Я – Анатолія» (1984) Ґ. Дільмен створив на прохання 

актриси Йилдиз Кентер, яка згодом стала єдиною виконавицею ролей у цій 

драмі. В одному з інтерв’ю Й. Кентер згадує: «Мені ідея про створення такої 

п’єси спала на думку ще двадцять років тому. Спочатку я пішла до Муратхана 

Мунгана, ми з ним навіть якийсь час працювали над текстом, але потім щось не 

пішло... Я звернулася до Тургута Озакмана, але в нього тоді зовсім не було 

вільної хвилини. Він порадив Ґюнгьора Дільмена, сказав, що той добре 

знається на міфології. Ось так і виник наш спільний проект» [434]. П’єса Ґ. 

Дільмена викликала великий інтерес у глядачів і критиків і вже тривалий час 

має незвичайний успіх. Її переклали англійською, німецькою, французькою й 

італійською мовами ставили не лише на сценах театрів Туреччини, а й за 

кордоном в Америці, Англії, Франції, Німеччині.  

У монодрамі «Я – Анатолія» 16 дійових осіб, ролі яких виконує одна 

актриса. Така багатообразність є особливим авторським прийомом, за 

допомогою якого показано долю 16 різних жінок, які утворюють єдиний 

колективний образ. Об’єднуючим началом створених автором образів є те, що 

вони усі – з Анатолії, області з багатовіковою історією. У п’єсі знаходять 
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відгомін і казкові мотиви, і міфологічні, й історичні, пов’язані із визвольною 

війною в Туреччині. Автор представляє своїх героїнь у хронологічному 

порядку, де відправною точкою є міфологічне минуле: Кібеле – богиня 

Анатолії; Пудухепа – цариця Хетської держави; Ніобея, яка перетворилася на 

камінь з туги за загиблими дітьми; прекрасна богиня Артеміда; візантійська 

імператриця Теодора; перша жінка-історик, візантійська принцеса, старша 

дочка імператора Візантії Олексія І Комніна Анна Комніна; Нілюфер Хатун з 

Візантії, яка стала невісткою Османа, засновника Османської держави; Айше 

Султана; католичка Накшіділь Султана; жінка-озан ХІХ ст. Шаір Нігяр; 

дружина Насреддіна Ходжі; мати, яка поховала своїх дітей у землях Анатолії; 

відома письменниця Халіде Едіп Адивар. В основі відбору персонажів як 

зазначає Й. Кентер, авторський інтерес до історій непересічних особистостей: 

«Ґ. Дільмен має глибокі знання з міфології. Якщо ви помітили, у п’єсі 

зображені переважно драматичні образи, які мають неоднозначну, цікаву, 

сповнену таємниць історію життя» [434]. 

Монодрама побудована як низка монологів. Відомо, що монолог є чи не 

найдавнішою формою сценічного мистецтва, його сутність – у публічному 

розкритті думок дійової особи і їхньої інтерпретації, характеру і світобачення 

персонажа. Крізь призму монологу-розповіді автор розкриває найпоказовіші 

факти життя героїнь, їхні самохарактеристики, диференціюючи стильову 

манеру кожної – від велично-пафосної («Я – Кібеле, богиня Анатолії. Я – 

старша бджола у покинутому вулику. Я – Кібеле, яка насичується розумом, 

чиєю основою є цивілізація. Я – Анатолія, яка народжує, вирощує, годує, я – 

матінка-земля, матінка-держава») до розмовно-побутової («Я – улюблена 

дочка падишаха Агмета І. Батько віддав мене заміж, коли мені було десь років 

десять. Хай спочиває там, на тому світі. Він так любив ці святкування. І це 

зрозуміло, бо коли він ще не ступив на престол, йому забули зробити обрізання. 

Тому як тільки він став падишахом, він влаштував такий бенкет з нагоди 

свого обрізання. Після того одразу одружився. У 14 років став батьком. Тоді 

саме я і народилася – його старшенька, улюблена донечка. Моя мати – Кьосем 



159 
 

Султана. Отже, мене віддали заміж за Насуха Пашу. Весілля було гучним, всі 

їли, пили. Але у тринадцять я овдовіла – мого чоловіка вбили у мене на очах. 

Потім мене видали за Каракаша Мегмета Пашу. Потім його вбили на війні і 

знову я лишилася сама. Потім на престол зійшов мій брат – Мурат IV. Він 

видав мене за Хафиза Агмета Пашу, якого згодом теж убили. Не минуло й 

місяця, як мене заручили із Муртазом Пашою. Я його зовсім не любила. 

Прийшов час і його смерті. Потім мене видали за Войнука Агмета Пашу, ой, 

ні, це потім було. Спочатку за Агмета Пашу з Халепу, Я його теж не любила. 

Мене постійно видавали заміж, ніби все добре, але чоловіка як такого у мене й 

не було… Потім мій брат помер, замість нього зійшов на престол інший мій 

брат – Ібрагім. Але від нього толку ніякого не було. Говорили на нього 

«божевільний». Мама моя зняла його з престолу… Потім мене знову заміж 

видали. І все б нічого, але знову повстання яничар [222]. 

Одна з героїнь п’єси – Анна Комніна – не може змиритися з 

несправедливістю, зокрема з дискримінаційними законами, за якими вона не 

може посісти престол лише через те, що жінка: «Подивіться на Теодору, яка 

взагалі є донькою дресирувальника ведмедів, а змогла стати головною у 

Візантії. Я ж все життя займаюся наукою, і от тепер ніяких обнадійливих 

результатів щодо мого майбутнього як правительки» [222].  

Героїні виголошують майстерно виписані монологи, які торкаються душі, 

змушують зануритися в історичні події Анатолії, замислитись над героїзмом, 

важкою долею жінок, яких об’єднує одна територія, одне повітря. Саме завдяки 

багатообразності монодрами «Я – Анатолія» вона органічно входить у 

свідомість читача/глядача.  

Монодрама Тургута Озакмана «Я – Мімар Сінан» представлена у формі 

монологу-звернення головного героя до молоді сучасної Туреччини: «Люба 

молодь! Я прожив 98 років. Сімдесят із них я служив на благо країни. Хочу 

розповісти вам про своє життя і добу, в якій я жив. Певен, що вам буде 

цікаво» [114, c. 72]. 
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На прикладі цієї пʼєси помітні зміни в традиційній структурі монодрами, 

що полягають у відмові від поділу на дії. В основі сюжету – художньо 

переосмислені найбільш знакові моменти життя талановитого архітектора, які 

відображають етапи його власного зростання та різні періоди історії країни. У 

центрі уваги – творча особистість Мімнара Сінана, його становлення як 

геніального зодчого, що відбувалося на тлі подій у державі: «То був час 

правління Явуза Султана Селіма. Мене взяли на навчання до Аджемі Оджаи – 

професійного навчального закладу в Стамбулі, де готували техніків для 

османської армії. Нас там вчили переважно теслярства. Я прагнув навчитися 

цього ремесла, добре навчався, мав також можливість познайомитись із 

Стамбулом.  

(На фоні одна за одною змінюються світлини старого Стамбула.) 

Після мого маленького селища мені все здавалося таким цікавим і дивним 

у великому місті. Я перебував у самому центрі імперії. Але мою увагу 

найбільше привертала одна споруда – Аясофія» [114, c. 72]. 

Т. Озакман знаходить ключ до характеру Мімара Сінана в самій природі 

його креативної особистості: сходження на вершину майстерності, служіння 

чотирьом султанам, прижиттєве визнання. У п’єсі використана значна 

джерельна база, збережено хронологію подій. На окрему увагу в п’єсі «Я – 

Мімар Сінан» заслуговує епізод, що вже став традиційним об’єктом 

інтерпретації в драмах інших авторів – спорудження мечеті Сулейманіє: «У 

червні 1550 року ми з великими почестями заклали фундамент мечеті. Перший 

камінь заклав Ебуссууд Ефенді. Необхідно було встановити чотири колони, на 

яких мав триматися купол. Дві колони були в Стамбулі, а дві інші довелося 

везти з інших міст морем та суходолом. Це забрало чимало часу. Нарешті ми 

виставили колони. Купол планувався 28 метровим у діаметрі. Але я вирішив не 

змагатися з розмірами Аясофії, а зробити щось красивіше і величніше за неї. 

Звичайно, процес ішов не так-то й швидко, адже споруда була не з малих, до 

того ж я надавав значення всім деталям і дрібницям. Дерев’яні двері різьбили 

кращі майстри імперії. Кольорові вікна були справжнім витвором мистецтва. 
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Їх розфарбовував сам Наккаш Ібрагім. Освітлення всередині мечеті 

змінювалося залежно від того, наскільки грайливо падали сонячні промені на 

вітражі. Нарешті ми встановили баню. 

Чотирнадцятий голос: Архітекторе, падишах питає, коли все-все вже 

буде завершено. Скажи ще раз. 

Мімар Сінан: Рівно за два місяці, день у день.  

Восьмий голос: Гляди-но, Сінане, якщо за два місяці не закінчиш, буде з 

тобою розмова» [114, c. 78]. 

Прийом використання голосів, до якого вдався Т. Озакман, розширює 

коло діючих осіб і полегшує сприйняття монологічного мовлення головного 

персонажа. Разом із тим автор вдало представляє профіль, індивідуальність, 

особистість архітектора Сінана, який знаходить контакт із глядачем, розповідає 

історію власного життя в індивідуальний спосіб. П’єса «Я – Мімар Сінан» була 

приурочена до визначеного ЮНЕСКО року Мімара Сінана (1988) і 

представлена на сцені Державного театру Туреччини.  

У монодрамі на одну дію Б.М. Учара «Скандалісти» цікавий сюжет: 

герой п’єси – волоцюга, жаліється, що втратив кохану, розмовляє з голосами, 

свариться, ображається, розповідає про минуле. Зароджується бажання 

поспівчувати бідоласі через його недолю й складне життя. Але у фіналі ми 

дізнаємося, що історія, яку герой розповідав упродовж усієї дії, – суцільна 

брехня. Традиційно для постмодерністського твору, у п’єсі створено 

специфічну мову двозначності, словесної гри, амбівалентності, атмосферу 

самоіронічності й самопародійності: «Я насправді тут не для того, щоб до 

когось говорити... Я далекий від усіх тих цінностей, про які говорив. Я 

ненавиджу закоханих, які приходять сюди (Знімає верхній одяг). Я – брехун. Я 

брехав, що кинув аспірантуру, і що виступаю з фокусами. В житті такого не 

робив. Усі ці історії, які ви почули – брехня. Я їх просто десь прочитав. І банк я 

не грабував, і з парашутом не стрибав. Найстрашніше, що у мене ніколи не 

було коханої. Я просто хотів увечері поговорити вголос сам із собою. Тому що 
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я завжди так роблю. От і все. Мені стає легше, коли я говорю. Я навіть і не 

здогадувався, що мої балачки призведуть до такої плутанини» [367, c. 117].  

Монолог головного героя більше схожий на сповідь, зорієнтовану на 

глядацьке співпереживання, що є однією з жанрових домінант монодрами. 

Естетичні, культурні коди, закладені в монодрамах Ґ. Дільмена, 

М. Мунгана, Т. Озакмана, демонструють накопичення важливого для 

усвідомлення турецьким суспільством своєї національної ідентичності 

фактичного матеріалу, підтверджують прагнення драматургів до стильових і 

жанрових пошуків й експериментів. Сучасна турецька монодрама надає 

традиційній драматургічній структурі оповідного характеру, активно залучає 

читача/глядача до мовленнєвої дії персонажа, створює умови для активної 

авторської присутності, зображає внутрішній конфлікт як процес кризи 

ідентифікації. 
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2.5. Елементи «театру абсурду» в поетиці сучасної турецької драми 

«Театр абсурду» або драма абсурду – доробок представників 

авангардистського театру 1950-х – початку 1960-х, що постав на теренах 

Франції. Драма абсурду спиралася на досвід дадаїзму і сюрреалізму. Її джерела 

віднаходяться в античній культурі, у фольклорній традиції народів, у 

середньовічних фарсах і театрі маріонеток [85, с. 300]. Поява драми абсурду 

була зумовлена потребою реформи традиційного сценічного мистецтва, 

розбудовою структур нових видовищних вистав із виразною естетичною 

вразливістю, з незвичними навичками декодування різнорідних симультанних 

знаків [88, с.  300]. У турецькій літературі драма абсурду та її елементи 

набувають активного розвитку в 1980-х роках, хоча, власне, знайомство із нею 

відбулося на початку 1970-х разом із інсценізацією перекладених турецькою 

мовою п’єс Е. Йонеско, С. Беккета, Ж. Женетт, А. Адамова [207, с. 70]. 

Кращими пיєсами цього періоду є «Ножиці швачки» Тургая Нара, «Ноги 

кохання» Мемета Байдура, «Незадовго до кінця світу», «Світло по той бік 

червоного» Дживана Джанови, «Очі чорні як на Сході» Озена Юли, «Розлука» 

Бехіча Аки, «Дім» Бурака Микаіля Учара, Шуле Ґюрбюз «Ні в роках, ні в 

голові правди нема», Рашіта Челікезера «Не ті люди». Так, у пʼєсі Ш. Ґюрбюз 

«Ні в роках, ні в голові правди нема» виразними є елементи театру абсурду: 

невизначені час і місце, непослідовність дій, безглузді ситуації в житті 

персонажів – старого, старої, слуги, молодої дівчини, жінки за 40, матері з 

дитиною – позбавлені сенсу діалоги. Життя в п’єс  і Ш. Ґюрбюз триває під 

знаком смерті. Автор свідомо обирає трагікомедійні способи опису ставлення 

героїв п’єси до смерті та життя після неї. Ш. Ґюрбюз вважає свій твір 

гібридним драматичним жанром – трагікомедією, в якій поєднана трагічна тема 

смерті з комічним зображенням життєвої позиції персонажів. 

Феномен смерті, широко представлений у художній і філософській 

літературах (Г. Геґель, Ф. Ніцше, З. Фройд, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, Е. Фромм), 

виступає як наскрізна світоглядна ідея драми Ш. Ґюрбюз. Згідно з теорією 

екзистенціалізму, самотня, полишена в світі особистість зазвичай живе 
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абсурдним, тобто неусвідомленим і таким, що має хибну мету, життям. 

Існування людини як таке, на думку екзистенціалістів, має особливий статус у 

порівнянні з існуванням речей – статус усвідомленого існування. Людське 

існування – «трансцедуюче», воно, виходячи за межі себе до іншого існування, 

сприймає його як існуюче. Натомість власне існування – факт, що людина 

існує, вона бере до уваги й усвідомлює завдяки феномену смерті, в якому 

закладено, що людини може не бути. Таким чином, саме можливість «не бути» 

спонукає людину осмислити, чим є буття [ 4 1 2 ] . У діалозі дійових осіб п’єси 

Ш. Ґюрбюз – старого і жінки-обірванки – продемонстроване абсурдистське 

усвідомлення неповноти свого існування крізь призму смерті: 

Темна вулиця. Під стіною стогне жінка-обірванка. Старий пильно 

дивиться на жінку, та продовжує стогнати. 

Старий: Ти чого стогнеш, жінко? 

Жінка не відповідає, продовжує стогнати. 

Старий (кричить): Не стогни! 

Жінка змовкає. 

Старий (похитуючи головою): Яка ти незріла! 

Жінка (голосно сміючись): Як же я можу досягти зрілості, якщо поки 

що не вмерла? 

Старий: Як же ти тоді живеш? 

Жінка: Не знаю, стане очевидним, як я живу, коли помру [252, с. 35]. 

За М. Гайдеггером, перебувати в світі, бути живим означає існувати до 

смерті. Людина, на відміну від інших живих істот, здатна усвідомлювати свою 

смертність і тим самим – істину свого буття, що вона – є. Забуваючи цю істину, 

людина перетворює своє існування на фальш. Люди, знаючи про 

невідворотність смерті, не вірять у неї, оскільки неминучість смерті є 

емпіричною, заснованою на спостереженні смерті іншої людини [412]. Героїня 

п’єси «Ні в роках, ні в голові правди нема», якій далеко за 40, вирішує 

наблизити свою співрозмовницю до усвідомлення смерті, а старий при цьому є 
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свідком смерті «ззовні», що заважає йому пізнати, чи є смерть закінченням 

буття, чи це лише перехід до якогось іншого існування: 

Молода дівчина: Абла! (ком. – шанобливе звертання до старших жінок). 

Жінка: Яка я тобі абла, я ж молодша за тебе. 

Молода дівчина: Ти – молодша? А чому я завжди тебе аблою називала? 

Чому ти раніше не сказала? 

Жінка: Я... просто не хотіла тебе кривдити. Ти не хотіла говорити, що 

ти... помреш. 

Молода дівчина: Помру? (Плаче) 

Жінка: Звичайно, старші завжди раніше помирають. 

Молода дівчина: Ти чому мені раніше не сказала? А я все чекаю, що ти 

першою помреш (43). 

(Падає навзнак) 

Молода дівчина: Я померла. (Лежить, не рухається, очі заплющені). 

Жінка: Бідна старенька, ось померла. 

Старий: Як померла? 

Жінка: Не важливо, як, померла і померла. 

Молода дівчина: Я померла, але вас чую. 

Старий: Боже праведний! Ну і як там? 

Молода дівчина: Та немає тут нічого, сама темрява. 

Старий: Як темрява? І що, зовсім-зовсім нікого? І з крилами нікого? 

Молода дівчина: Та немає, кажу ж. 

Старий: І без крил нема? І тут нема, і там нема. То де ж тоді є? 

Молода дівчина: Що є? Хто є? 

Старий: Ну, не знаю, хтось… щось…. Може такий страшний з 

щипцями, який видирає брудні язики? Або гилмани і гурії, зелені поля, долини, 

джерельна вода? 

Молода дівчина: Та ні, кажу вам, ні. Нічого хорошого. Просто темрява. 

Жінка: Йой-йой, як же я тепер без тебе, абла ти моя! 
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Старий: Не переймайся ти так, бачиш, там також нічого нема. Лише 

темна яма [252, с. 47-48]. 

Жахи смерті живляться, головним чином, ілюзією, ніби "я" зникне, а світ 

залишиться. На думку німецького мислителя А. Шопенґауера, зникає світ 

(видиме нашому розуму, існуюче в нашій уяві), а «сокровенне ядро я, носій і 

творець того субיєкта, у чиєму уявленні світ лише й має своє існування, 

залишається»
 
[152, с. 123]. Страх смерті, зазвичай, породжує в людині бажання 

жити. Усвідомити смерть людині досить складно, існує лише ідея смерті, яка 

викликає страх, що, своєю чергою, є корисним як мотиватор: 

Слуга: Що з нею сталося? 

Старий: Померла. Ось щойно померла, на наших очах. Але мені приємно, 

що хтось помер на моїх очах. Адже я в такому разі можу по-іншому 

проаналізувати свій власний біль і проблеми. 

Слуга (спокійним голосом): Звичайно. А для чого ж ще потрібні смерті 

інших. І народження людей таку ж саму має цінність. Якщо для вас корисне її 

народження, то добре, а якщо ні, то не існує для нас цієї людини. Але ось 

власне розмови про смерть – річ небезпечна. Потрібно правильно добирати 

фрази й таке інше, інакше ці розмови стануть суцільною балаканиною [252, 

48-49]. 

Доля людини є абстрактним поняттям, яке не має однозначно фіксованих 

асоціатів. Розуміння долі в екзистенціалістському значенні – пошук і 

вираження можливостей особистості, ствердження спонтанності і свободи. 

Спокійною, не вельми тверезою розсудливістю наділені персонажі Ш. Ґюрбюз, 

коли висловлюються про долю людини, про можливість перебування в цьому 

світі й спонтанному перенесенні у світ інший, про вирішення долі людини 

простою монеткою: 

Слуга: То вона жива чи ні? 

Старий: Я не знаю. А не можна, щоб і жива, і нежива? Адже нічого в 

цьому поганого нема. Та ось вирішити ніяк не можемо. А давайте монетку 

кинемо? Якщо орел – то жива, а якщо решка – то нежива.  
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Молода дівчина (забирає монетку): Не віддам, ви ж мене в колодязь 

вкинете. 

Старий: То ти мертва значить? 

Молода дівчина: Я не знаю. 

Старий: Ось і ми не знаємо. Тому монетку і кидаємо. 

Молода дівчина: А що, коли решка? 

Старий: Що робити, тоді знайдемо колодязь і... 

Молода дівчина тікає. 

Старий: Ой, дивіться на неї, тікає. Навіть не дізналась,чи жива вона, 

чи ні. Невже людині зовсім не цікаво? Якщо дізнаєшся, що мертва – залазь собі 

спокійно в колодязь і сиди там, а якщо жива, то йди до колодязя й сиди біля 

нього,чекай на момент, коли час настане стрибати всередину. Різниця ж лише 

в цьому: всередині й зовні... дурненька, думає, що від смерті втекти можна 

[252, с. 51].  

Ш. Ґюрбюз особливу роль відводить комічному, що переплітається із 

трагічним, різновиду сміху, який звільнює від комплексів тривоги й страху. 

Головні персонажі драми Рашіта Челікезера «Не ті люди» (2001) – троє 

чоловіків, кожен з яких має свої претензії до життя. Перший чоловік – 35 років, 

перейнятий проблемою смерті, багато читає про це, досліджує, Другий – 

сорокап’ятирічний гедоніст, який шукає в житті насолоди, Третій – 23-25 років, 

живе з мамою і ніяк не може стати самостійним. Автор використовує гру 

різнопланових поглядів на життя своїх героїв, яка, проте, не рятує їх від 

усвідомлення безвиході існування та примарності буття. Р. Челікезер обирає 

для своїх героїв закриту локацію – підвальне приміщення кіностудії, де зібрано 

увесь мотлох, стільці, старі костюми тощо, яке символізує місце Араф, що між 

раєм і пеклом. Життя персонажів пролітає перед очима, як відеострічка. Усі 

троє приречені на смерть в один і той самий час – 12.30. Час визначений за 

нумерацією героїв п’єси: перший чоловік, другий чоловік, третій чоловік 

(1,2,3). Символічним є образ ще одного героя – кремезного чоловіка, який 

уособлює міфологічного Азраїля, який забирає душі померлих. Перед смертю 
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вищою силою усім трьом дароване право на здійснення останнього бажання: 

Першому – обрати спосіб смерті, Другому – струнку блондинку, Третьому – 

можливість на короткий час перевтілитися в свого улюбленого кіноактора 

Чарлі Чапліна: 

Другий чоловік: Котра година? 

Перший чоловік: 12.30 

Третій чоловік (виходить у одязі Чапліна): Дивіться, що я знайшов! Тут 

стільки костюмів, ви теж можете перетворитися на кого забажаєте. 

Жінка: Агов, хтось тут є? (Дивиться на клаптик паперу). Адреса ніби 

правильна (бачить третього чоловіка). Ей, чого ховаєшся? Де твій товариш? 

Третій чоловік: Вони тут. 

Жінка: Скільки їх? 

Третій чоловік: Двоє. 

Жінка: Але мені лише один потрібен, він хотів собі білявку з довгими 

ногами [219, с. 98-99].  

Цілковито в абсурдистській стилістиці звучить діалог, у якому 

обговорюється тема обставин, за яких персонаж хотів би зустріти смерть: 

  Перший чоловік: Я хочу померти якось помпезно. 

Другий чоловік: Смерть, вона і є смерть. Все одно результат однаковий. 

Чого тут хотіти помпезного? 

Перший чоловік: Ні, ти не маєш рації, я, наприклад, не хотів би 

померти у автокатастрофі. 

Другий чоловік: Чому це? 

Перший чоловік: Тому що тоді я не зможу зібратися, усвідомити. 

Другий чоловік: Стрибни з висоти. Чи поклади ввімкнений фен у ванну з 

водою. 

Перший чоловік: Ні, банально, треба щось новеньке. 

Другий чоловік: Ти ж перекладач. Ти можеш вбити себе у прямому 

ефірі. Глядачі усього світу спостерігатимуть за твоїм кінцем [219, 103-104]. 
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Чим більший страх смерті, тим більше бажання жити. Якщо Перший 

чоловік мріє про смерть, то Другий настільки прив’язаний до матеріального 

світу, що не бажає прощатися із грошима, комфортом, жінками. 

Особливістю драми Р. Челікезера є часовий простір, що дорівнює лише 

секунді. Усі події п’єси відбуваються протягом однієї миті, герої усвідомлюють 

це лише згодом, коли відчувають наближення смерті: 

Другий чоловік: Котра година? 

Перший чоловік: (дивиться на годинник) 12.30. 

Другий чоловік: Скільки? 

Перший чоловік: (Знову дивиться) 12.30. А що? 

Другий чоловік: Ти ж раніше казав, що 12.30 

Перший чоловік: То було секунду тому. 

Другий чоловік: Ні, не секунду, щось тут не те [219, с. 105]. 

Феномен смерті асоціюється переважно із темрявою, неясністю, дорогою, з 

якої немає вороття. Персонажі озвучують питання, які цікавлять багатьох: як 

там, на тому світі, як відбувається процес переходу душі з тіла, але через 

неможливістю дізнатися про все достовірно, висловлюють здогади, переважно 

негативного змісту: 

Перший чоловік: Темно. 

Третій чоловік: Я нічого не бачу. 

Другий чоловік: А ти нічого й не можеш побачити. У цьому й сенс 

темряви. Тихо, темно, як у глибокому колодязі. 

Перший чоловік: Схоже на смерть. Так темно і ніяково, навіть уявити 

важко. 

Другий чоловік: Що? 

Перший чоловік: Смерть. Хіба ми не про неї говоримо. 

Другий чоловік: Знову почали... треба знайти вмикач світла. 

Перший чоловік: Давай підійдемо ближче до стіни, певно вмикач там. 

Другий чоловік: А як ти ввімкнув світло, коли вперше прийшов сюди? 
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Перший чоловік: Я не знаю, не пам’ятаю. Певно, тут вже було 

ввімкнено світло. 

Другий чоловік: Думаю, це охоронець ввімкнув (кремезний чоловік – 

Азраїль)... Де ти, я тебе не бачу? 

Перший чоловік: Мені щось заважає тебе побачити. 

Кремезний чоловік (Азраїль): А ну тихо, досить галасувати! [219, с. 

126]. 

Одним із провідних абсурдистських мотивів є мотив ката й жертви. Його 

в сатиричній драмі «Непідходящі» (1997) розробляє Ерман Джанатан. П’єсу, 

створену в руслі сатиричного абсурду, визначають як драматичний твір, 

композиційним стрижнем якого є абсурдна ситуація, що її будує автор для 

зображення неідеальної моделі суспільства. Така абсурдна ситуація 

сприймається персонажами як норма і насичена атрибутами повсякденності. 

Ефект абсурду у такому тексті виникає в результаті конфлікту глядацького 

сприйняття ситуації з її сприйняттям персонажами п’єси: читач/глядач 

сприймає дію як абсурд, а персонаж – як природню й можливу.  

У п’єсі «Непідходящі» одна сюжетна лінія: в мирне життя ЖІНКИ 

вривається ЧОЛОВІК в оточенні інших бородатих чоловіків в усьому чорному і 

вимагає від своєї жертви та її покоївки повного упокорення. Абсурдність 

ситуації полягає в тому, як просто головна героїня впускає у свій дім 

незнайомого їй чоловіка, люб’язно з ним спілкується, поки її власного чоловіка 

немає вдома, а потім так само з довірливо дозволяє увійти й бородатим 

чоловікам у чорному одязі, які починають чинити розбій: 

Посил драматурга зрозумілий: за допомогою гротеску він підкреслює 

універсальність абсурдної ситуації, адже таке може трапитися із кожним. 

Особливістю поведінки персонажів п’єси є покірливість, нелогічна лагідність. 

Скутість, несвобода проявляється у їхній нездатності самостійно робити 

простий вибір, приймати рішення чи достойно дати опір нападникам: 

ЖІНКА: Ноло, що з тобою трапилося? (До ЧОЛОВІКа): Чому ви її 

зв’язали? 
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ЧОЛОВІК (до бородатих): Друзі, це ви її зв’язали? 

Перший бородатий і другий бородатий: Ні, шеф! 

Нола (вкзуючи на другого бородатого): Він, він, він мене зґвалтував. 

ЖІНКА: Боже правий, хто ви такі? 

ЧОЛОВІК: Ми – чесноти, пані. 

ЖІНКА: Я зараз поліцію викличу!  

ЧОЛОВІК: А ви бачили, що це ми зробили? 

ЖІНКА: Ні... А скільки треба свідків, щоб інформація підтвердилася? 

ЧОЛОВІК: Мінімум двоє... Якщо ніхто нічого не бачив, то і 

звинувачувати нема кого. Ми – хороші, з тонкою душею. Друзі, заспівайте їм 

пісеньку. (Співають). Ну як? 

ЖІНКА: Непогано [209, с. 98-99].  

Причини, за яких персонажі вимушені терпіти такий дискомфорт, 

абсурдні й принизливі, але вони втішають себе тим, що все це лише тимчасові 

труднощі, які потрібно перетерпіти, хоча незрозуміло, для чого. 

Драматург п’єси підкреслює штучну люб’язність і запобігливість тих, хто 

уособлює гніт, садизм. У його тлумаченні людина запрограмована на 

підкорення, тому дозволяє стосовно себе таке ставлення, замасковане під 

вихованість. 

Е. Джанатан нанизує ряд абсурдних ситуацій з метою показати ідеал 

через анти-ідеал, який подає за допомогою абсурдного коду – специфічної 

образності, здатної адекватно показати реальний стан суспільства – його 

безперспективність, розгубленість, дезорієнтацію. Використання мотиву 

ворожого вторгнення в чужий приватний простір дає можливість авторові 

висміяти суспільство, яке готове звикати, терпіти і здаватися без боротьби.. 

Більшість п’єс театру абсурду, проаналізовані в нашому дослідженні, не 

розраховані на масового читача/глядача. Разом із тим, вони відображають те, 

що притаманне кожній людині.  

У представлених драмах абсурду зазвичай нечіткий сюжет і фабула, не 

окреслюються характери, вчинки персонажів немотивовані, вони чинять, як 
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маріонетки. Турецьку драму абсурду варто сприймати як відображення 

репрезентативної позиції нового часу. 

2.6. Синтез традицій і новаторства в епічній драмі 

Епічна драма – жанр, що виник шляхом проникнення структур прози в 

драматургію, акцентування у ній наративних принципів на противагу 

визначальним настановам дії, чого вимагав Аристотель від драми і що стало 

каноном античного, а пізніше – класицистичного мистецтва сцени. Епічна 

драма спрямована не на конкретну розв’язку дії, а на розв’язання глобальних 

проблем, на онтологію [85, с. 343]. Як зазначалося вище, у турецькій 

драматургії епічна драма зיявилася в 1960-х рр. під впливом перекладів та 

інсценізацій творів Бертольда Брехта. Одними з перших побачили турецьку 

сцену його драми «Ваал», «Барабани вночі» [226, c. 413]. Поява драм нового 

типу спричинила справжній культурний вибух. У складній політичній ситуації 

того часу (а це роки першого військового перевороту) перед авторами 

відкрилася можливість уголос висловити свою критичну оцінку державній 

політиці й діячам. До того ж і самі драматурги, і читачі/глядачі сприйняли ці 

нові якості позитивно, адже за формою й вираженням вони були схожі до 

«відкритої» традиційної турецької драми. Найяскравішим представником 

епічного театру став Халдун Танер (1915 – 1986). Саме він синтезував епічне з 

традиціями народного театру, перетворивши це на прикметну рису турецької 

епічної драми. Примноживши цю тенденцію дидактизмом літератури доби 

Танзимату, Х. Танер створив такі оригінальні п’єси, як «Поема про Алі з 

Кешана», «Заплющу очі та зроблю свою справу», «Хитра жінка чоловіка-

пройдисвіта», «Тінь віслюка» [431, c. 80]. Показовою з погляду засвоєння 

Х. Танером брехтівських традицій стала перша турецька епічна драма «Поема 

про Алі з Кешана» (1962). Головні герої п’єси – жителі невеличкого незаконно 

побудованого будиночка, які вірять у те, що доля кожної людини у її власних 

руках. 

Важливим епічним прийомом є момент, коли головного героя Алі, що 

відсидів за вбивство, суспільство прийняло як героя-визволителя, тоді як 
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зазвичай таких «героїв» суспільство засуджує – наявний характерний для 

брехтівської драматургії релятивізм усталених критеріїв навіть щодо моралі. 

П’єса принесла Х. Танеру світове визнання. Деякі західні літературознавці, 

серед них і В. Анздігер, навіть висловлювали думку про те, що європейським 

драматургам є чому повчитися в турецького колеги [226, c. 417].  

Другою за популярністю п’єсою Х. Танера була «Заплющу очі та зроблю 

свою справу» (1964), яка стала своєрідним портретом тогочасного турецького 

суспільства. Головні герої, Ефруз й Віждані, народилися в одному районі в 

один день, але мають абсолютно несхожі характери й долі. Віждані – 

сердечний, з ніжним серцем, занадто довірливий, працьовитий, оптиміст, якому 

досить важко вижити в жорстокому світі. Ефруз – повна протилежність 

Віждані. Оповідачем п’єси є меддах – яскравий персонаж традиційної 

турецької драми. Звідти й прообрази інших персонажів: образ Віждані 

перегукується з образом Карагьоза, а Ефруз – Хадживата [392, с. 91].  

«Тінь віслюка» (1965) Х. Танера – одна з найяскравіших політичних п’єс 

турецької драматургії, у якій також тісно переплітаються традиції епічного 

театру й традиційного турецького [392, c. 97]. Експозиція пʼєси подана в 

казковій манері: «Колись давно у країні Абдаля (Дурнівка) було собі селище 

Шабаніє (Дурень)» [353, с.21]. Автор навмисно вдається до іронічно 

забарвлених топонімів, щоб висміяти тогочасне турецьке суспільство й 

показати недоліки людського характеру.  

Розповідачем у п’єсі є типовий у тюркській культурі озан – народний 

співець. Він єдиний реально оцінює ситуацію, що склалася між персонажами 

твору, але сприймається як антагоніст, адже він – розумник у світі дурнів. Озан 

є своєрідним медіатором між глядачем і автором: він апелює до зали та 

закликає до осмислення актуальних питань. Звертаючись до реципієнтів, озан 

називає найпоширеніші турецькі імена («Агмете, Мегмете, Алі, Велі, Хасане, 

Хюсейне, послухайте уважно мене» [353, с. 19]) і в такий спосіб адресує гострі 

питання усій глядацькій аудиторії, умовно – усьому суспільству. 
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Сюжет твору гротесковий: головні персонажі твору – підмайстри Шабан і 

Местан – посварилися через віслюка та його тінь. Шабан винаймає за певну 

суму віслюка у Местана. Але коли під час подорожі він вирішує перепочити в 

тіні віслюка, то Местан вимагає гроші і за тінь. Кульмінацією твору є суд, до 

якого звертаються в пошуках справедливості Шабан і Местан. На два табори 

розділились не тільки члени суддівської колегії, але й ціле суспільство, 

підтримуючи кожен свого персонажа. Аналогічний прийом був характерним 

ще в часи античної, зокрема староаттичної комедії, де під час агону кожен із 

півхорів виступав на боці «свого» протагоніста. 

Діалог між Шабаном і Местаном має на меті створити комічний ефект і 

водночас стати об’єктом критики: 

Местан: Це чий віслюк? Мій. Тінь чия? Віслюка. Якщо віслюк мій, то 

його тінь теж мені належить. Давай гроші. 

Шабан: Зачекай-но, давай без демагогії. Я і копійки не доплачу. Я – це я, 

а ти – це ти, віслюк – це віслюк. От я зараз пну його ногою. (Буцає ногою, 

чується характерне «і-а»). І хто це був? Віслюк. 

Местан: Чого ти його лупцюєш, зараз як дам тобі (Бʼє ногою). І хто 

тепер загарчав? Шабан! 

Шабан: Так, то віслюк, то я, але ж не наші тіні (До глядачів). Ви колись 

бачили, щоб тіні розмовляли чи то стогнали? 

Местан (до глядачів): Щось голову перегрів він на сонці. Що я роблю, те 

й моя тінь. (До Шабана) Я стрибаю, і тінь моя стрибає, піднімаю руку, і тінь 

піднімає, сідаю, і тінь сідає [353, с. 36 – 37].  

У п’єсі наявні алюзії на представників політичних партій тогочасної 

Туреччини: маргінальні герої з чудернацькими іменами Тіттара й Таттара 

уособлюють політиків, які вважають справу про віслюка – справою всієї 

країни. Це виразні образи демагогів і політичних аферистів: «Таттара 

(виступає в суді): Шановні друзі. Рідні співвітчизники. Голосуючі. Наша 

партія тримає руку на пульсі нашого народу, друга рука – у кишені народу, а 
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очі – на виборчих скринях. Ми прямуємо найправильнішим, найкращим, 

найсправедливішим шляхом, шановні... » [353, с. 94].  

Розвʼязка твору має «ефект несподіванки»: ніхто не виграє, віслюка 

забирає суд. Сюжет п’єси, незважаючи на національний колорит і проекцію на 

політичну ситуацію в Туреччині, – з розряду мандрівних, притчовий характер 

якого дає можливість розгортати його в будь-яких декораціях.  

Епічна драма посіла особливе місце у творчості і таких турецьких 

драматургів, як Васиф Онґьорен («Як врятується Асіє», «Записник 

Німеччини»), Сермет Чаган («Фабрика ніг та рук»), Октай Араїджи («Даремний 

світ»), Ісмет Кюнтай («З першого порятунку»), Турхан Сельчук 

(«Абдюльджанбаз») [226, c. 414]. Васиф Онґьорен з метою детального 

вивчення особливостей епічного театру поїхав у 1961 р. до Німеччини. Його 

п’єса «Як врятується Асіє» – яскравий приклад творчого наслідування 

драматургічного методу Б. Брехта. Головна героїня драми керується 

висловлюванням творця «епічного театру» про те, що люди, для яких головне – 

почуття, програють, виграють лише ті, хто керується розумом. Головний 

персонаж – донька повії Асіє – намагається врятувати себе від повторення долі 

матері. У п’єсі наявні авторські ремарки, діє оповідач, музичні вкраплення, 

відбуваються діалоги з глядачем, поєднано драматичну дію з епічною 

розповіддю, завдяки чому руйнується «стіна» між виконавцями і залою. 

Неабиякий інтерес викликали й інші драми: «Небезпечний голуб» Неджаті 

Джумали, «Поцілуй руку Хадживата» Юнвера Орала, «Кривава Нігяр» Садика 

Шенділя, «Сарипинар 1914» Тургута Озакмана та ін. Незважаючи на відверті 

«стилізації» під «Карагьоз» і Ортаоюну», у п’єсах виразний авторський почерк 

[103, c. 94].  

У 1970 – 1980-ті роки на драматургічну арену виходить Октай Араїджи. 

У його творах «Світ мандрівника Рамазана Бея» (1970), «Суспільна анатомія 

одного померлого» (1976), «Псевдонім Ґонджагюль» (1981) майстерно втілено 

досвід традиційного турецького театру. П’єсі «Псевдонім Ґонджагюль» 

властиві такі риси епічного театру, як виклад змісту перед початком кожної дії, 
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зонги, у яких коментують дію, широке використання оповіді, ефект 

«відчуження»: «Інсаф (вітаючись із глядачами): Вітаю всіх, дякую, що 

прийшли. Раніше казали так: «Жили собі...». А у нас «не жили і не собі». Ми 

самі про себе Вам розкажемо. Просто ми чоловіка шукаємо моїй доньці. 

Кажуть, що саме самка в’є гніздечко. Ага... А ось і самка... Доню, підійди-но... 

Ось моя донечка, мій маленький горобчик. А де ж її гніздечко? У неї навіть 

гілочки своєї нема, де б можна було притулити голову... Коли ж уже 

скінчиться ця скрута? Та нехай, не говоритиму багато, ви все на власні очі 

побачите... Заграймо на сазі й почнімо п’єсу (Лунає пісня... )» [114, c. 158]. 

Драматизм п’єси спричинений зіткненням різних класових й ідеологічних 

інтересів, які мають соціальне підґрунтя. У центрі уваги – проблеми 

самопізнання, існування людини в соціумі. Головна героїня – дівчина 

Гюльсюн, яка закінчила лише початкову школу, домашня, вміє вдома лад дати, 

і рукоділлям займатися, і їсти готувати. Гюльсюн, стомлена монотонним 

життям, вирішує під псевдонімом «Гонджагюль» подати оголошення до газети, 

аби знайти собі пару. Їй подобається хлопець, який винаймає у них кімнату. 

Але небайдужа вона і до Рефіка – торговця жінками, з яким познайомилася за 

допомогою оголошення. Мати й дочка, замість того, щоб шукати можливості 

заробітку, отримання професії, шукають чоловіка, який би забезпечував їх 

обох. Претенденти на одруження – чоловіки різних прошарків суспільства. У 

такий спосіб автор прагне продемонструвати загальну картину турецького 

суспільства: молодий чоловік, який працює секретарем і одночасно здобуває 

освіту; літній чоловік, вихований на французькій культурі, був двічі 

одружений, відчайдушно намагається вдавати з себе молодого, користується 

косметикою, шукає дружину, яка б доглядала за ним; будівельник, який 

залишив у селі дружину, приїхав до великого міста заробляти гроші, мріє стати 

мільйонером; сутенер, що вважає себе великим бізнесменом, обманює жінок 

обіцянками одружитися, а після «медового місяця» продає їх; п’ятдесятирічний 

«мамин синочок», який усе ще живе за маминими порадами, який працює в 

РАГСі; чоловік, який здає в оренду залишений у спадок дерев’яний будинок. 
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Усіх персонажів об’єднує одне: прагнення досягти матеріального 

благополуччя, вигідно одружившись. Усі вони – породження жорстокого, 

меркантильного цинічного духу модерністської доби. Картини життя своїх 

персонажів Октай Араїджи доповнює девʼятьма зонгами, які розкривають 

основні складові конфлікту. Творові притаманна конфліктна ситуація – 

зіткнення людини й дійсності, яка спотворює сутність її духу. У творі особливу 

роль відіграють ремарки, які з допоміжного матеріалу перетворюються на 

конструюючі елементи драматичного тексту, функціонально пов’язані з 

діалогом. Драма О. Араїджи переносить увагу з зовнішньої дії на внутрішній 

світ героїв, конфлікти його совісті і свідомості. 

Помітним здобутком у розвитку епічної драми стали твори Більгесу 

Еренуса, автора драм «Двері» (1973), «Напарник» (1976), «Гра на двох» (1978), 

Музаффера Ізгю й Зекі Ґьокера «Чорний порядок» (1974), «Ми знову 

народимося зі смертю» (1975).  

Спад інтересу до епічної драми став відчутним ще до вересневих подій 

1980 р., але, незважаючи на це, епічна драма мала своє продовження в п’єсах 

Хідаєта Саїна «Сухе листя у парку» (1994), «Гра скінчилася (1994), «Час жити 

(1998), «Крик тиші» (1999), «Подорожуючі надії» (2000), Муратхана Мунгана 

«Прокляття оленів» (1992). 

В основі сюжету п’єси М. Мунгана «Прокляття оленів» лежить 

авторський варіант легенди, у якій поєднані мотиви стародавніх легенд, 

відомих туркам ще із сельджуцьких часів. Сам автор вважає цей твір своїм 

найважливішим здобутком, у драму він уклав свій досвід і знання: «Якщо хтось 

вирішить почитати мої твори, то насамперед я порадив би саме цю п’єсу» [373, 

с. 8]. У драмі М. Мунгана основу складає не дія, а розповідь, яка далека від 

правдивої імітації життя. Сюжет складають хронологічно пов’язані між собою 

епізоди, коментарі автора наближають текст до епічного. 

Отже, поява епічної драми в турецькій літературі стала не лише 

результатом творчого осмислення брехтівського досвіду, а й уможливила 

повернення до напрацювань національного турецького театру, що позначилося 
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на сюжетах і композиції нових п’єс. Проаналізувавши драми, написані після 

1970-х рр., можна стверджувати, що традиції турецької епічної драми 

знаходять своє продовження і в драматургії постмодерністської доби. Турецька 

епічна драма апелює до розуму глядача, спонукає до осмислення мінливого 

світу. Вона складна за змістом, соціально орієнтована, відображає суспільні, 

морально-етичні й світоглядні протиріччя. Як літературознавча проблема 

турецька епічна драма потребує подальшого вивчення її ролі у становленні 

авторської, утвердженні в ній нових якостей. 

 

 

2.7. Специфіка дидактизму дитячої драми 

Турецька дитяча драматургія бере свій початок з другої половини 

ХІХ ст., але активного розвитку набуває в 1940-і роки, коли почали будуватися 

державні театри і театри для дітей. До цього традиційна народна драма була 

універсальною, тобто не диференційованою на дитячу й дорослу, діти, як і 

дорослі, любили сюжети «Карагьоза» і «Ортаоюну», їхню увагу привертали 

ляльки, дивовижні тіні й комічні персонажі. Перші дитячі драми з’явилися 

упродовж 1888 – 1921 рр. у художніх журналах «Путівник для дітей», «Зошит 

учня», «Нове покоління», «Журнал вчителя», «Дитячий сад». Одним із перших 

драматургів, який звернув особливу увагу на необхідність дитячої драматургії, 

був Ісмаіл Хакки Балтаджиоглу [435].  

У 1935 році Стамбульський міський театр вирішив створити майстерню з 

написання й інсценізації дитячої драми, але керівники театру зіткнулися з 

головною проблемою – відсутністю у репертуарі дитячих п’єс. Першою 

турецькою дитячою драмою вважається музична п’єса Кемаля Кючюка 

«Драматургічний урок для дітей», створена на замовлення Мухсіна Ертугрула з 

метою привернення уваги дітей до драматичного мистецтва. Згодом з’явилася 

ідея видавати журнал дитячої драматургії, купуючи який діти отримували 

можливість безкоштовно відвідувати дитячі вистави [303, c. 356]. Наступним 

кроком на шляху до створення дитячого театру стала ухвала угоди про 
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побудову державного й дитячого театрів у м. Ізмір. Першими п’єсами, які 

зʼявилися на сцені в Ізмірі, були «Золоте перо» Мюмтаза Уйгуна і «Чорний 

палац» Зії Башкана [302, с. 357]. Важливим кроком стали також дитячі 

репертуари в Державному театрі. Драма для дітей «Золотий браслет» Мюмтаза 

Зекі Ташкина побачила сцену державного театру Туреччини 31 січня 1948 р. 

Разом із державними театрами за розвиток дитячої драматургії взялися 

приватні підприємства, банки, фонди із захисту прав дітей. Подекуди це були 

комерційні проекти, які не мали продовження, і лише деякі змогли утриматися 

в ніші дитячої драматургії, як, наприклад, дитячий театр Кельоглана, 

заснований турецьким торговельним банком [303, c. 358].  

У 1965 році було створено спілку «Асситеж», яка ставила за мету 

осмислення досвіду драматургів різних країн з метою підготовки інсценізації 

дитячої драми, яка мала відповідати чотирьом основним принципам: 

духовному, виховному, естетичному, розважальному. У середині 1970-х за 

активної підтримки Мухсіна Ертугрула й Халдуна Танера була заснована 

Спілка дитячих драматургів Анатолії. 

Друга половина ХХ ст. представлена драматичними творами Улькер 

Кьоксал, Хасана Еркека, Улькю Айваза, Більгесу Еренус та ін. У п’єсі «Завтра 

залежить від розуму» (1973) Улькер Кьоксал переконує, що і щастя, і радощів, і 

правди можна досягти лише послуговуючись розумом. Упродовж 1975 – 1985 

рр. Улькер Кьоксал створила ще п’ять п’єс, які з успіхом йшли на сценах 

Бурси, Орду, Ізміра, Стамбула («Планета миру», «Скляний палац», «Охоронці 

лісу», «Наша улюблена халабуда», «Наказ троянди»). У 1994 – 1996 рр. 

письменниця підготувала до друку дві збірки з 31 короткої драми [267]. 

Тематика драм У. Кьоксал різнопланова. Так, «Скляний палац», «Наказ 

троянди» розвивають «дорослу» тематику (всевладдя можновладців та 

боротьба з несправедливістю), але з урахуванням специфіки дитячого 

сприйняття. Авторка болісно переживає і моменти неправильного виховання 

дитини, тому її п’єса «Наша улюблена халабуда» вказує на помилки дорослих у 

вихованні і наполягає на наданні дитині свободи, а також певної 
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відповідальності, що діятиме ефективніше, ніж докори й примуси. У 

промовистій назві дитячої драми «Планета миру» авторський заклик: якщо 

люди будуть жити у мирі й злагоді, планетою миру стане Земля. Невеличкі 

п’єси У. Кьоксал мають виразне дидактичне спрямування: текст творів нерідко 

використовують як матеріал для дитячих садків і початкових класів середньої 

школи як допомогу у вивченні кольорів, фігур, чисел, а також з метою 

ознайомлення з іменами таких великих представників турецької нації, як Мімар 

Сінан, Коджа Сеїт Онбаши та ін. [275, c. 223]. Авторка дотримується основного 

принципу написання дитячих п’єс – зрозуміла, проста мова, захоплюючий 

сюжет: «У дитячих п’єсах необхідно використовувати сучасну мову. По 

можливості уникати запозичень з інших мов, не забувати про аудиторію, для 

якої ми пишемо» [275, c. 203]. Улькер Кьоксал втілює у своїй творчості вислів 

Насреддіна Ходжи: «Хто житиме в дитині, той житиме більше ста років» [275, 

c. 203]. В одному з інтерв’ю письменниця на питання про готовність творити 

дитячі п’єси відповіла: «Я дуже люблю дітей, люблю писати про їхній 

внутрішній світ. Мені подобається, як вони реагують на постановки, як 

намагаються долучитися до дійства. У своїх п’єсах я прагну відвести головну 

роль саме дитині» [275, с. 213]. На її думку, ситуація в Туреччині упродовж 

останніх двадцяти років є досить критичною з погляду розвитку дитячої 

драматургії. Адже переважна більшість дитячих театрів є комерційним 

замовленням заможних людей, які не розуміються на дитячій психології, 

специфіці дитячої драматургії і лише негативно впливають на сприйняття 

драматичного мистецтва молодим поколінням. Єдиною розрадою є спілка 

«Асситеж», яка є своєрідним путівником на шляху до побудови каркасу не 

лише драматургії загалом, а й дитячої зокрема [275, с. 213]. У своїх п’єсах 

Улькер Кьоксал зазвичай торкається загальнолюдських тем, сімейних проблем, 

проблем молоді тощо. Вона надихається історіями, вихопленими із життя, 

чітко уявляє персонажів своїх нових п’єс. У. Кьоксал вважає громадянським 

обов’язком обрати в головні герої образи знедоленої жінки, молодої людини, 

дитини, показати їхні зусилля вижити в цьому складному світі і дати надію на 
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краще майбутнє [276, с. 218]. Іншими словами, зважує все до дрібниць і лише 

потім береться за написання. Улькер Кьоксал переконує у специфіці дитячої 

драми: від «дорослої» вона відрізняється насамперед персонажами, 

можливостями приєднатися до того, що відбувається на сцені, розвиваючими й 

дидактичними функціями, подіями, навколо яких розгортається сюжет п’єс 

[435]. 

Якщо більшість представлених у нашому дослідженні драматургів не 

лише працюють в інших літературних родах (проза, поезія), то Хасан Еркек – 

один із небагатьох, який присвятив своє життя не тільки драмі, а й науці. Він – 

професор державної консерваторії Анатолійського університету, автор більше 

двадцяти монографій і навчально-методичних робіт, 16 радіоп’єс, 5 п’єс 

сценічних, нагороджений 13 престижними нагородами в галузі культури й 

літератури. Окрім радіоп’єс для дітей, Х. Еркек написав  для дітей 2 сценічні 

п’єси: «Хай буде мир» (1995) та «Кільце любові» (2004), які принесли йому 

численні нагороди й визнання не лише в Туреччині, а й за її межами. Ці п’єси 

були перекладені десятьма європейськими мовами, поставлені на сценах 

театрів Хорватії, Косово, Грузії, Тунісу, Алжиру, Кіпру. Їхня тематика 

універсальна, адже торкається таких важливих питань, як мирне життя і 

комфорт дітей – майбутнього будь-якої держави. П’єса «Хай буде мир» 

порушує трагічну тему війни між країнами. Сюжет драми побудований на 

подіях у країні Бугдай і Коюн, які ворогують, нищать землі одна одної. 

Ситуація змінюється з появою молодого принца, який приніс мир обом 

країнам. У «Кільці любові» сюжет розгортається довкола хвороби матері двох 

братів п’ятнадцяти і тринадцяти років, які завжди сваряться і ніяк не можуть 

порозумітися. Вони вирушають у світ казок задля чарівних ліків для своєї 

матусі. Перешкоди й негаразди об’єднують братів, допомагають їм полюбити 

один одного, навчитися жити разом. У п’єсі «Кільце любові» виразними є 

елементи епічної драми. У пісні-вступу звучить традиційне для епосу 

звертання до аудиторії: 

Вітаємо у нашому театрі, 
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Вітаємо на нашій виставі. 

Ми розкажемо вам казку, 

Сподіваємося, вам сподобається. 

Чи було, чи не було, жили собі 

У селі Дерманкьой, на рівнині Ишик 

Сім’я чабана Айдогана [243, с. 152].  

Герої занурюються у світ казкової природи, спілкуються із міфічними 

істотами. Лише завдяки гармонії між собою і природою налагоджується 

контакт, з’являється порозуміння й любов, утворюється міцне кільце любові. У 

творі щаслива розв’язка: брати знаходять цілюще молоко сивої кози, яке 

допомогло матері одужати. Нарешті родина, яка ледве не зруйнувалась через 

неправильну поведінку братів, зажила в мирі і спокої. Як бачимо, п’єса має 

насамперед повчальний характер. Але виразний дидактизм не послаблює 

художнього рівня твору. Можливо, саме віддаленість сюжету й героїв від 

конкретної локалізації подій, часу й території, казково-міфологічний модус 

нарації, загальнолюдська проблематика, традиційний мотив ворожнечі двох 

братів, який має позитивне вирішення, сприяли популярності цієї п’єси і в 

інших країнах.  

Улькю Айваз подарував маленькому турецькому глядачеві дев’ять драм: 

«Пречудовий луна-парк» (1982), «Ура, веселка» (1986), «Ромашка» (1989), 

«Лицарі залізного корита» (1996), «Блакитна зірка» (2002), «Моя домівка» 

(2000), «Золотоока срібноволоска» (2004) та ін.  

У 1989 році за п’єсу «Ромашка» Улькю Айваз отримав нагороду від 

турецької теле- та радіокомпанії ТРТ за кращу дитячу драму. У ній автор 

зворушливо показав прагнення малечі підтримати життя ромашки, яка 

пробилася крізь тріщину в асфальті. Пʼєса й досі має успіх на театральних 

сценах Туреччини завдяки морально-філософському аспектові сюжету, де ідея 

самоцінності життя, боротьба за нього, втілена в образі квітки, що 

проривається крізь перепони. Діти розуміють необхідність боротися з 

життєвими негараздами заради власного світлого майбутнього. Долають 
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складну ситуацію і персонажі п’єси «Моя домівка», ведучи справжню боротьбу 

з тими, хто намагається вигнати їх з дому, щоб заволодіти ним. Назва п’єси 

«Золотоока срібноволоска» налаштовує на чарівний сюжет. Але це не казка про 

принцесу-красуню чи королеву з палацу, а життєва болісна історія про дідуся й 

онучку на ім’я Айше, які живуть у злиднях. Дідусь, не маючи можливості 

послати внучку до школи, збирає шматки газет, які приносить вітер, і по них 

вчить малу читати. Через увесь твір проходить думка про те, що, незважаючи 

ні на які перешкоди, треба вірити в майбутнє. На думку У. Айваза, драматичні 

твори мають залишати слід в серцях тих, хто ознайомиться з ними: «Події 

драми захоплять вас, увіп’ються у ваш мозок. У вас немає жодного шансу 

опиратися, впливати, щось змінювати. Драма була пережита і передана. Тепер 

ви – її володарі. Ви будете жити з нею. Її історичне значення буде змінюватися 

відповідно до того, як змінюватиметеся ви, але сама драма залишиться з вами з 

усією своєю драматичністю... Тому що її було пережито, а яким чином – ви 

знаєте самі» [181, с. 105].  

П’єси У. Айваза належать до «неаристотелівського» («відкритого») типу 

драми, які вирізняються формальним розмежуванням частин дії, нечітким 

звʼязком між сценами, частою зміною місця дії. Сюжетна лінія, як і мова 

персонажів, прості й зрозумілі. З кожним новим твором У. Айваз розширює 

інтерпретацію теми дитинства. Сценічні втілення його драм відбуваються не 

лише в кращих театрах Туреччини, а й у Росії, Македонії, Німеччині.  

Отже, сучасна турецька дитяча драма розрахована насамперед на дітей 

молодшого й середнього шкільного віку. Їй притаманні динамічні, насичені 

подіями сюжети, засобом характеристики героїв є не опис, а діалог, вчинки. У 

кожному творі виразний дидактичний елемент, моралізаторство, які часто не 

висловлюються безпосередньо, а органічно витікають із сюжету твору. У 

драмах, адресованих дітям старшого шкільного віку, порушується низка 

глобальних питань, як-от: природа людини та сенсу життя, поглиблюються 

психологічні характеристики героїв. Дидактизм турецької дитячої драми 



184 
 

покликаний формувати духовність молодого покоління, його мораль та 

естетичні смаки.  

 

 

2.8. Феномен радіодраматургії: самобутність розвитку 

Радіоп’єса – одна із форм художнього радіомовлення, передача по радіо 

запису п’єси чи інсценування літературних творів. Радіодраматургія як вид 

літератури з’явився в 1920-х рр. у багатьох західних країнах, зокрема в Італії, 

Німеччині, Австрії та ін. У Туреччині радіомовлення й перші радіостанції 

з’явилися в 1927 р. в Анкарі та Стамбулі, згодом у 1952 р. в Ізмірі, згодом у 

1961 р. в Ерзурумі, у 1962 р. в Адані, у 1963 – у Карсі та інших містах. У 1974 

р. по всій Туреччині працювало вже 22 радіостанції. У статуті радіостанцій 

було офіційно прописано, що раз на місяць обов’язковою є трансляція 

радіоп’єс вітчизняних і зарубіжних авторів, які б відповідали нормам і 

правилам турецького суспільства. За даними 1975 р., з 1963 по 1975 рр. на 

радіо звучало 225 турецьких і 428 зарубіжних радіодрам [433, с. 164]. Перші 

радіодрами з’явилися на Стамбульському радіо у 1950-ті роки, авторами яких 

були Екрем Решіт Рей (1900 – 1959), Халдун Танер (1915 – 1986), Бехчет 

Неджатігіль (1916 – 1979). Це були переважно п’єси на військову тематику, 

визвольну боротьбу або переробки класичної поезії, творів європейських 

класиків. В одному з інтерв’ю Б. Неджатігіль висловився з приводу радіоп’єс 

так: «На мій погляд, радіоп’єси – це продовження поезії. Як би там не було, але 

вірш все ж короткий, має свої межі, а от у п’єсі є де розгулятися фантазії. Коли 

я кажу про радіоп’єси, я не маю на увазі скетчі. Радіоп’єси надихаються 

віршами... Ось із наших легенд, казок, наприклад, виходять пречудові сюжети 

радіоп’єс. Тому я так люблю цей жанр» [430]. 

Наприкінці ХХ ст. з’явилися радіодрами А. Агаоглу, Т. Озакмана, 

Б. Сабунджу, Х. Саїна, А. Акпинара, В. Учкана, Г. Оджала, Б. Гюлерджана, 

Д. Сюмера, Е. Айтекіна, Т. Офлазоглу, Н. Джумали, Д. Ґюрзапа, С. Орнека, 

У. Кьоксал, Ш. Гюнея, А. Арита, О. Рифата, Ґ. Дільмена та інших. На початку 
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ХХІ ст. радіодрами в Туреччині не користуються такою популярністю, як 

п’ятдесят років тому. На сьогодні в Туреччині існує лише одна радіостанція – 

ТРТ 1 радіо, яка щодня транслює радіоп’єси. Двічі надає свій ефір для 

радіодрами радіостанція НТВ. Щоб підтримати розвиток жанру радіоп’єси, 

письменниця Зейнеп Унал у 2011 р. випускає збірку сучасних радіопостановок 

(«Радіоп’єси», – İstanbul: Mitos botut yayınevi). Перейнята тим, що сучасна 

турецька радіоп’єса втрачає свої позиції через незапитуваність, З. Унал 

долучається до пропаганди художніх творів засобами радіо: «Якби сьогодні 

радіоканали взялися за пропаганду радіоп’єс, то цей жанр за короткий час став 

би мегапопулярним. Адже жоден водій сьогодні не обходиться без радіо, кожна 

молода людина, їдучи в транспорті, обов’язково в навушниках слухає радіо, 

доступ до радіопрограм через Інтернет ще більше розширює можливості цього 

медійного засобу. Але нашою проблемою є засилля іноземних п’єс, причому 

йдеться не лише про радіоп’єси, але й про драматургію загалом» [368, с. 3].  

Авторів, які працюють над радіодрами в сучасній Туреччині, не так уже й 

багато. Серед них Зейнеп Унал, Улькю Айваз, Улькер Кьоксал, Хасан Еркек. 

У доробку Ульку Айваза чимало радіоп’єс, частина із яких – авторські, а 

частина – переробки вже відомих сюжетів як турецьких, так і зарубіжних 

авторів. У 2009 р. побачили світ нові радіоп’єси У. Айваза: «Сам», «Вирушити 

у дорогу», «Очікувати», «Давай-но побіжимо туди», «З того часу минуло 

стільки років», «Повернення». Палітра образів цих творів досить різноманітна, 

незважаючи на невеликий обсяг драм. Автор знайомить нас із турецькою 

молоддю та її проблемами, пов’язаними з навчанням і роботою, зарученими 

хлопцем і дівчиною, з жінкою й чоловіком середнього віку, які ніяк не можуть 

порозумітися після довгої розлуки, із людьми похилого віку. Теми і сюжети 

п’єс не є універсальними: у кожній – турецькі нотки: імена героїв, хронотопіка 

творів, соціальні проблеми турецького суспільства. Кожна з п’єс має 

«відкритий» фінал, що спонукає до роздумів і «додумування» розв’язки. Так, 

п’єса «Сам» розповідає про максималізм Мегмета, притаманний більшості 

підлітків. Мегмет – учень старшої школи, він готується вступити до 
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консерваторії на театральний факультет, грає у шкільному театрі і має 

непоганий досвід, успішний, але самозакоханий і занадто впевнений у собі. 

Товариш пропонує йому зустріч із відомим актором Меліхом Тарикоглу. 

Мегмет, не вагаючись, погоджується. Під час зустрічі виявляється, що Мегмет 

зовсім не розуміє сенсу своєї майбутньої професії, він, як і більшість юнаків, 

мріє лише про славу, сцену, оплески, і абсолютно не дослухається до порад 

відомого актора, вважає, що все може зробити сам: 

Меліх: Мені сказали, що ти дуже талановитий. 

Мегмет: Цього року мене обрали кращим актором серед шкільних 

театрів нашого міста. 

Меліх: Браво! Мені сказали, що ти готовий за сцену віддати душу. Це 

добре. Але цього замало. Припустимо, ти вступаєш на акторський 

факультет, що далі? 

Мегмет: Я талановитий, успішний. Я навіть нагороду отримав. 

Меліх (сміється): Я знаю. Але цього тобі лише на перший раз вистачить, 

на перший крок, що далі? 

Мегмет: Я буду добре вчитися, я ж театр люблю. 

Меліх: Любов – то рай мистецтва, а є ще й пекло. 

Мегмет: Пекло? 

Меліх: Все своє життя треба працювати й працювати, не 

задовольнятися успіхами, працювати і розвиватися. Усе життя. 

Мегмет: Як так, невже одразу після закінчення я не вийду на сцену, мені 

не будуть одна за одною пропонувати головні ролі. 

Меліх: Все це буде, але... знань і таланту недостатньо. Може тобі зараз 

важко це зрозуміти, але ти маєш добре подумати [183, с. 71].  

П’єса «Відправитися у дорогу» є модифікацією притчі «Миша міська й 

польова», водночас переносить нас у реалії життя турецького суспільства. 

Головний герой Сінан, житель невеличкого турецького села, цурається 

сільської роботи, відмовляється допомагати матері й прагне змінити життя на 

краще, подавшись у велике місто: 
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Сінан: Мамо, чому ти мене так рано розбудила? Ще навіть сонце не 

зійшло. 

Мати: Час – гроші. Поснідаємо, і в дорогу. 

Сінан: Мамо, скільки я тобі казав, що я не займатимуся польовими 

роботами. Це не моє. 

Мати: Благаю, синку, вставай, стільки роботи у нас. Ми ж жито 

посіяли, час збирати. А якщо дощ піде?  

Сінан: Я не з вами. Ти оце горбатишся на тих полях за копійки. Дощ, так 

дощ. Згниє, так згниє. Як мені набридли твої оці сільські замашки!... Я 

збираюся податися до Стамбула, ці поля нас тільки годують, а треба ще 

щось. 

Мати: А як же ти ось так без нічого поїдеш? Хто тобі там роботу 

дасть? 

Сінан: Люди ж поїхали. 

Мати: Роби, як знаєш, а я – на поле [183, с. 76].  

З міста приходять новини від його односельців, які, ніби гарно живуть, 

заробляють утричі більше, ніж витрачають, і хочуть перевезти всю сім’ю до 

міста, адже там, за їхніми словами, краще. Але, як і у відомій притчі, сталося не 

так, як гадалося. Сінан з Алі влаштувалися на будівництві у Стамбулі, але 

мегаполіс зустрів їх непривітно: холодне приміщення, маленька зарплатня, 

тяжка праця із самісінького ранку до ночі, непридатні для проживання умови. 

Сумною, але досить передбачуваною видається розв’язка п’єси – лист Сінана 

до мами: «Мамо, вітаю, цілую твої руки. Ти, якщо можеш, передай мені ще 

жита, тут все таке дороге. Я...» [183, с. 80].  

Схожі проблеми переживає й герой п’єси «Повернення», який, не 

послухавшись рідних, вирішує, замість навчання в університеті, влаштуватися 

на корабель матросом. У його уяві бути моряком – це бути королем всього 

водного царства з мільйонами коштовностей. Та згодом у його листі 

відчувається таке ж каяття, як і в листі Сінана: «Люба мамо. Вже тринадцять 

днів минуло, як ми перетнули Гібралтарську протоку. Ми зараз посередині 
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океану. Це значить, що десь за п’ятнадцять днів ми опинимося у іншому 

порту. Я ось що хотів сказати, якщо можливо, то мені б... » [183, с. 128]. 

У п’єсі зображене зіткнення мрії і реального життя, набуття досвіду, 

прочитується тема «втрачених ілюзій». 

Про проблеми людей похилого віку розповідає Улькю Айваз у п’єсі 

«Очікувати». Подружжя похилого віку – ЧОЛОВІК і ЖІНКА, розмовляють про 

прожите життя, про дітей і онуків, про хвороби й неміч. Обоє очікують на 

увагу, на теплі слова. З сюжету стає зрозумілим, що це багатодітне подружжя, 

у якого й чимало онуків, в іменах яких старі вже плутаються. Незважаючи на 

таку велику сім’ю, її не можна назвати дружною. Подружжя все життя 

присвятило дітям, а на схилі літ змушене сидіти й чекати, раптом хтось 

подзвонить у двері, хоч хтось, хоч молочник: 

ЖІНКА: Ой, певно у двері хтось постукав, тут-тук. 

ЧОЛОВІК: Скільки можна, тобі завжди мариться, що хтось прийшов. 

ЖІНКА: Я серйозно, чула своїми вухами: тук-тук. 

ЧОЛОВІК: То в тебе тиск піднявся знову... А пам’ятаєш, як до нас 

молочник приходив. Ми хоч молоко в нього і не брали, він все одно заходив, 

питав, як ми.  

ЖІНКА: Вже не заходить, багато місяців вже його немає. Він просто 

знав, що нам ні з ким поспілкуватися, то й заходив, чай з нами пив [183, с. 91].  

Автор говорить про загальнолюдську проблему – байдужість до літніх 

людей, але для патріархальних, консервативних спільнот, до яких належить і 

турецька, це не припустимо, тому й викликає негативні емоції.  

Майстрів художнього слова іноді називають психологами, які точно 

зображають внутрішній світ людини. Психологізм має насамперед художньо-

естетичну цінність, є показником авторської аксіології. Внутрішній світ 

людини у фокусі літератури отримує специфічну інтерпретацію й оцінку, 

відбувається перекодування психіки в систему художніх знаків [401]. Так, у 

п’єсі «Очікувати» увага акцентується на психології людей похилого віку, яка 

проявляє себе як зовнішньо, так і внутрішньо. Героїня пʼєси – Жінка, уособлює 
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людину, яка, зістарившись, частково втратила соціальні контакти у силу свого 

віку. Як зазначають психологи, похилий вік – вік втрат. Для людей, які 

лишилися самі, важливо мати психологічну, моральну підтримку, вони завжди 

чекають на добре слово, бояться самотності. Так і головна героїня: чекає на 

підтримку з боку своїх дітей, усвідомлюючи неможливість здійснення своїх 

бажань: 

ЖІНКА: Це ми винні... Що вони зараз роблять, чим займаються? Я 

знаю, вони всі бігають, працюють, заробляють на шматок хліба. Я ніколи їх не 

звинувачувала, ніколи. У них же діти, клопоти, куди їм до нас у силу свого віку. 

ЧОЛОВІК: Може вони нас соромляться, може не хочуть приходити з 

порожніми руками. Важко іноді так ось прийти... Чого ти знову витягла шию, 

як той павич? 

ЖІНКА: Ні, нічого почулося, що у двері постукали [183, с. 96].  

Кожна з радіоп’єс У. Айваза, незважаючи на невеликий обсяг, є 

мікросвітом, який відображає проблеми макросвіту. Драматург майстерно 

обігрує життєві ситуації, пропонуючи широку палітру тем, сюжетів, 

персонажів, що збагачує не вельми популярний жанр радіодрами. Він так 

змальовує персонажів своїх п’єс, щоб слухач уявив цілісний образ: «Мати: 

Так, синку, я – неосвічена людина. Я тут народилася і прожила все життя, я 

вмію поратися із землею, а більше – нічого...» [183, с. 75]. 

У. Айваз виявляє майстерність у створенні діалогів, адже за 

неможливістю скористатися декораціями, візуальними орієнтирами, їм 

відводиться роль найважливішого засобу конструювання опису й характерів і 

вчинків: 

Сінан: Мамо, ледве світає... 

Мати: І знову він натягнув на голову ковдру... [183, с. 75]. 

З огляду на те, що радіоп’єси є «невидимим» спектаклем, вони дають 

простір для уяви слухача, кожен бачить утілення сюжету по-своєму. Х. Еркек 

упродовж десяти років (1989 – 1999) написав вісім радіоп’єс для дітей, успішно 

презентованих на анкарському радіо. Серед найяскравіших варто назвати 



190 
 

«Музику» (1989), «Дерев’яний автобус» (1996), «Республіку миру» (1996), 

«Цей світ – наш» (1996), «Мою скрипку» (1999). Його перу належать шість 

радіоп’єс для дорослої аудиторії: «Ціна» (1989), «Струмок любові» (1990), 

«Квіти життя» (1996), «Зустрічні шляхи» (1998), «Річка молодості» (1999), 

«Птахи надії» (2002). Х. Еркек у своїх радіоп’єсах надає великої уваги 

коментарям стосовно звуко-голосової характеристики образу, створенню 

звукової атмосфери дії. Адже звукові ефекти вдихають у радіоп’єсу життя: тут і 

механічні звуки, і вуличні, звуки, які шокують – крики, вибухи тощо. Музика, 

що лунає на задньому плані, визначає настрій його п’єс: вона підібрана під 

конкретні почуття, іноді є зачином твору.  

Радіоп’єса має свою специфіку, хоча й підпорядкована основним законам 

драматургії. Головним предметом радіоп’єси є рух думок і почуттів героїв, їх 

розвиток і боротьба. Увага слухача зосереджується на психологічному аналізі. 

Часто радіоп’єси побудовані як монологи. П’єсам Зейнеп Унал «Великий 

бенкет», «Моя рука – у тебе», «Любов до тварин», «Приємна несподіванка», 

«Подорож до Нормандії» (2011) притаманний динамічний і напружений сюжет, 

велика інформативність перших речень, які окреслюють ситуацію і стосунки 

дійових осіб. Про причини написання своїх п’єс авторка каже: «Я пишу для 

того, щоб розповісти про людей нашого часу, змушуючи слухачів напружити 

свій розум, водночас створивши умови для їхнього відпочинку» [368, с. 3]. 

Розвиток радіотеатру в наші дні ускладнений конкуренцією з 

телевізійним театром. Але це не заважає турецьким драматургам продовжувати 

жанрові пошуки, друкувати свої радіоп’єси, виступати на радіо й мати власні 

радіопрограми.  

Висновки до 2 розділу 

Жанрова парадигма турецької драматургії формувалася під впливом 

кількох факторів: потужна традиція національного народного театру; ідейно-

естетичні тенденції літературної доби; вплив західної драми; суспільно-

політична атмосфера в країні; індивідуально-авторська інтерпретація ґенології 
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твору. Це створило умови для співіснування різних жанрових форм і їх 

взаємовпливу.  

Турецька класична комедія, укорінена в комедійний первень 

«Ортаоюну», «Карагьозу» і вистави меддахів, упродовж короткого часу 

пройшла шлях від побутової комедії до сатиричної, наснаженої наслідуванням 

західних зразків, об’єктом висміювання якої стали явища суспільно-

політичного життя. Контамінуючи сюжети західних водевілів, бульварних 

драм, елементи драми абсурду й епічної драми з елементами традиційного 

народного театру, драматурги творили своєрідний західно-східний синтез 

комедійного жанру з викривальним пафосом. Але після першого військового 

перевороту в 1960-х роках тематика звужується до висміювання сільського 

укладу життя як консервативного й ретроградного. З кінця ХХ – на початок 

ХХІ ст. комедія залишається найпопулярнішим жанром турецької драматургії, 

віддаючи перевагу сімейно-побутовій проблематиці і залишаючи за собою 

право на розважальність. 

Якщо перші трагедії в турецькій літературі, віддаючи данину 

класицистичній і романтичній традиції, були віршованими, наповненими 

мелодраматичними сценами, зображенням гіперболізованих пристрастей, з 

відчутним впливом французької романтичної драми, то сучасна турецька 

трагедія, зокрема в інтерпретації О. Ґюнера, – це радше постмодерністська гра з 

відомими фабулами, в тканину яких включаються іронічно переосмислені 

трагедійні кліше.  

У кінці ХХ ст. відбувається відродження колись популярного жанру 

мелодрами, що після 1960-х років майже зник з репертуарів турецьких театрів. 

Особливістю турецької мелодрами є поглиблений психологічний аналіз 

родинно-побутових взаємин у нерозривному зв’язку з соціальною і суспільно-

політичною проблематикою.    

Після 1970-х років новий етап свого розвитку переживає жанр історичної 

драми. Це зумовлено прагненням драматургів (зокрема Т. Офлазоглу) 

допомогти реципієнтам краще усвідомити історичне минуле своєї країни, 
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особливо доби Османської імперії, а також мовою алюзій показати сучасні 

проблеми. Основною тенденцією історичних драм сучасного періоду є 

створення національно маркованих позитивних образів державних і 

культурних діячів, у тім числі й тих особистостей, чия роль в історії Туреччини 

оцінюється неоднозначно. 

Нерідко осмислення історичного конфлікту подається крізь призму 

біографії реального персонажа. В інтерпретації біографічного матеріалу 

драматурги йшли двома шляхами: створенням історичної чи історико-

біографічної драми з максимально реалістичним відтворенням фактажу або 

конструюванням квазіісторичного тексту, де біографії міфологізуються чи 

легендаризуються, а персонажі набувають рис ідеальних героїв. Оригінальним 

є підхід до традиційної біографічної драми М. Байдура, який, видозмінюючи її, 

доповнює художнє осмислення життєвих доль персонажів-людей «біографією» 

географічного об’єкта або ж звертається до життєписів представників інших 

країн, намагаючись відтворити узагальнений тип людини певної культури. 

Віршована драма – один із найскладніших театрально-драматичних 

утворень – мала тенденцію до міфологізації і театралізації як способам відійти 

від дійсності, створити «інший світ». У турецькій драматургії таким «світом» є 

переважно історичне минуле. У поодиноких зверненнях драматургів до жанру 

віршованої драми звучить данина національній традиції, зокрема поетиці 

месневі, і бажання розширити жанрові обрії сучасної драми. 

Побутування жанру монодрами в турецькій драматургії, витоки якої 

сягають вистав меддахів, розпочалося з переробок класичних зразків світової 

драматургії. Сучасна монодрама – це переважно твори, побудовані на 

біографічному матеріалі, з виразним пафосом національної ідентичності, 

нерідко мають характер монологу-сповіді, що активізує глядацький емоційний 

відрух. 

На шляху експериментування й пошуків нової сценічної мови турецькі 

драматурги апелювали і до досвіду «драми абсурду». У сучасних трагікомедіях 

як гібридних жанрах (зокрема, у творчості Ш. Ґюрбюз, Р. Челікезера, 
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Е. Джанатана) фундаментальні проблеми людського існування, як-от тема 

смерті, тема часу поєднуються з комічним побутовізмом, драматургами 

розробляється традиційний абсурдистський мотив жертви і ката, соціальної і 

моральної дезорієнтації. Попри незначний у кількісному сенсі здобуток 

турецької драми абсурдистського типу, її зразки засвідчують пошуковий 

характер сучасного театру. 

Так само і в жанрі епічної драми, де, реципіюючи досвід Б. Брехта, 

турецькі драматурги (Х. Танер, О. Араїджи, Б. Еренус) творчо розвивали 

теорію та практику «епічного театру», синтезувавши їх з традиціями 

«відкритої» традиційної турецької драми народного театру. Це уможливило 

появу драм-парабол, конфлікт яких спричинений зіткненням різних класових й 

ідеологічних інтересів, а в центрі уваги – соціальні (проблема існування 

людини в соціумі) і філософські (проблема самопізнання) питання.  

Важливе місце серед жанрових різновидів турецької драматургії посідає і 

дитяча драма (У. Кьоксал, Х. Еркек, У. Айваз, Б. Еренус та ін.). Зазвичай 

автори не тільки порушують питання комплексу «становище дитини в 

сучасному суспільстві» та «своєрідність дитячого світосприйняття», а й 

вирішують низку прагматичних завдань. Чітко окреслений дидактизм дитячої 

драми спрямований на формування духовних орієнтирів молодого покоління, 

його моралі та естетичних уподобань. 

Специфічний розвиток має радіодраматургія турецький авторів (З. Унал, 

У. Айваз, У. Кьоксал, Х. Еркек). Радіодрами надихаються класичною поезією, 

фольклорними сюжетами, творами зарубіжних авторів. Характерно, що в 

радіодрамах порушуються актуальні питання усієї турецької драматургії другої 

половини ХХ – початку ХХІ століття, як-от конфлікт мегаполісу й провінції, 

вплив західної моделі на традиційний уклад життя турків, роль жінки в 

турецькому суспільстві тощо, що з огляду на можливість «технічного» 

сприйняття тексту набагато більшим колом реципієнтів-слухачів радіомережі, 

має перспективи подальшого розвитку. Отже, діалог традиційного й нового на 

шляху турецької драми до світової драматургічної «спільноти» триває. 
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РОЗДІЛ ІІІ. 

ТЕМАТИЧНЕ ТА ОБРАЗНЕ КОЛАЖУВАННЯ В СУЧАСНІЙ 

ТУРЕЦЬКІЙ ДРАМІ 

 

3.1. Топос міста в сучасній турецькій драмі  

Урбаністична культура має як прямий, так і опосередкований вплив на 

формування світогляду та ціннісних орієнтацій людини в міському і більше – 

мегаполісному соціумі. Соціально-історичні та мистецькі процеси кінця ХХ – 

початку ХХІ століття істотно поглиблюють характер і напрями в потрактуванні 

міста та урбанізації. Урбанізм у літературі став об’єктом аналізу таких 

турецьких дослідників, як Бора Ерджан, Мегмет Нурі Ярдим, Селім Ілері, 

Чідем Сезер та ін. Урбаністична тема в турецькому письменстві 

еволюціонувала від газелей і касид до романів і п’єс. Основними важелями 

модернізації Туреччини, своєрідним локомотивом змін стали великі міста, 

зокрема Стамбул, Анкара, Ізмір і Бурса. Поетичний і прозовий простори 

завоював насамперед Стамбул – мегаполіс на двох континентах, «місто 

контрастів», «культурна столиця Європи 2010», мусульманське місто з 

візантійським минулим. Сьогодні Стамбул є найбільшим за чисельністю 

населення містом Туреччини (16 мільйонів мешканців), мегаполісом, куди 

прагнуть потрапити з різних куточків країни, щоб стати його повноправним 

жителем і знайти своє місце під сонцем. Водночас Стамбул – місто, яке 

випереджає інші міста Туреччини за кількістю безробітних, безхатченків, 

кількістю скоєних злочинів [216, с. 283]. Сучасні турецькі письменники все 

частіше зображають у своїх творах Стамбул, що свідчить про формування 

«стамбульського тексту» в турецькій літературі й драматургії зокрема.  

Уперше образ Стамбула в літературі з’являється в «Оповіданнях Деде 

Коркута» як місто-центр торгівлі, місто, де сім років прожив Сеїт Баттал Ґазі, 

місто, що славиться Аясофією. Узагальнений образ величного міста яскраво 

представлений у класичній літературі Дивану (Латіфі (1491-1582) «Специфіка 

Стамбула», Катіб «Шехренгіз» (1513), Ташлиджали Ях’я (пом. 1582 р.) 
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«Шехренгіз», «Шах у Геда», Факірі «Шехренгіз» (1534), Джемалі (пом. 1583) 

«Шехренгіз», Недім (1681 – 1730) «Стамбульська касида»): 

Це місто Стамбул, якому немає рівні й ніяк скласти йому ціну, 

Хай однісінькому твоєму каменю буде жертвою весь Іран. 

Воно між двох морів – ніби велика й коштовна перлина, 

Воно рівне хіба сонцю, що осяває світ. 

Під ним чи над ним оте сьоме коло раю? [143, с. 353]. 

Стамбульське сьогодення, весілля, похорони, яскраві події з життя – все 

це є сюжетами сцен «Карагьоза» і «Ортаоюну». Турецькі ашики не лишилися 

осторонь такого топосу, як Стамбул: Ашик Омер (1630 – 1707) описує його 

потаємні куточки у вірші «Дестан Стамбула», Абді (XVIII ст.) висловлює 

смуток і тугу за величним містом, за соловейками, що виспівують на його 

вузьких вуличках у поезії «Стамбул» [382, с. 104]. У турецьких дестанах 

Стамбул представлений досить різноаспектно: Джудаї (XIX ст.) «Дестан про 

пожежу в Стамбулі», Испартали Сейрані (XIX ст.) у своєму «Дестані» 

розповідає про долю яничар, Афафе Кадин розкриває тему позбавлення 

престолу Мурата IV, Тосʼяли Ашик Мустафа, Ашик Мегмет з Коньї, Ашик 

Вейсель у своїх дестанах змальовують стамбульські лазні («Дестан про лазню у 

районі Беязит», «Дестан про лазню в районі Юскюдар») [382, с. 104]. Агмет 

Шейда (XIX ст.) у «Дестани Медхіййєі Істанбул» оспівує велич і красу 

славетного міста, його райони, мечеті, текке, атмосферу релігійних свят. Чи не 

вперше заговорив про «озахіднення», руйнування й моральне знецінення 

Стамбула Ґедаї (XIX ст.) в дестані «Якості Стамбула».  

Мотиви поклоніння місту знаходимо і в одному з перших турецьких 

романів «Сергюзешт» (1897) Саміпашазаде Сезаї. Архетип Величного міста, 

колиски цивілізацій вимальовується в романах «Обличчя Стамбула» (1920) 

Рефіка Халіда, «Роман Кадикьоя» (1939) Сафіє Ерол, «Сад всередині дитини» 

(1982) Феййяза Каяджана, мемуарах «Стамбул: Спогади і місто» (2003) Орхана 

Памука та ін. У праці турецьких дослідників Кюбри Анди та Мегмета 

Самсакчи «100 письменників Стамбула» (2009) знаходимо імена тих, для кого 
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Стамбул був потужним джерелом натхнення і одним із постійних образів 

творчості. Це і Намик Кемаль (роман «Пробудження»), Алі Риза Бей 

(оповідання «Стамбульське життя у давні часи»), Іхтіфалджі Мегмет Зія 

(«Стамбул і Босфор»), Реджаізаде Махмут Екрем (роман «Закоханість в 

автомобіль»), Мусахіпзаде Джеляль (книга спогадів «Життя у старому 

Стамбулі»), Омер Сейфеттін (оповідання «Перше вбивство»), Пеямі Сафа 

(роман «Фатіх-Харбіє»), Атілла Ільхан (роман «Ранішні езани у Дерсаадеті») та 

ін. [171]. Образ Стамбула знайшов своє відображення і в сучасній турецькій 

драматургії.  

Однією з перших про вплив мегаполіса (Стамбул) й «осучаснення» 

турецького суспільства у драматургії заговорила Нудіє Нізаметтін у п’єсі 

«Бейоглу» (1931). Віршований твір на дві дії Озена Юли «Стамбул білий, 

горілка кольорова» (1998) – яскравий приклад майстерного відображення 

процесу урбанізації на турецькому матеріалі. У п’єсі реалістично виведені різні 

людські типи, які уособлюють протилежні суспільні й моральні ідеали. 

Стамбул виступає тлом, на якому розгортаються події п’єси: ДІВЧИНА з 

маленького містечка, яка завагітніла від стамбульського хлопця і приїхала його 

шукати. На допомогу їй приходять СТАРА ЖІНКА, яка живе на вулиці й 

збирає сміття, СТАРИЙ ФОТОГРАФ, який знає Стамбул ще змалечку, 

МОЛОДИК, який винаймає у Стамбулі маленьку кімнатку і заробляє, 

продаючи розфарбованих штучних пташок, ЙИЛДИЗ, яка перетворилася на 

травесті-діву, звідавши спокус стамбульського життя, НЕДЖМІ – дівчина з 

притулку, закохана у Йилдиз, АЙЛА – повія з маленького містечка. Драматург 

створює образ міста як складного феномену зі своїми суперечностями, 

контрастами і законами.  

За допомогою топосів, зауважує у своєму дослідженні О. Севрук, можна 

потрапити в текст, увійти в саму його середину. Окремі топоси пропонують 

інтерпретаційні ключі до таких входів, надають можливість ліпшого розуміння 

імплікованого значення, декодування трансцендентного сенсу, притаманного 

художньому творові [122, с. 70]. У п’єсі О. Юли центральним топосом є 
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Стамбул. Він стає ланкою, що з’єднує сюжетний ланцюг, утворений епізодами, 

у назвах яких фігурує топос дії: «До Стамбула приїхала дівчина», 

«Розфарбовані пташки Стамбула», «Страшні схили Стамбула», «Мокре від 

дощу каміння Стамбула», «Розпатлане волосся Стамбула», «Божевільні сльози 

Стамбула», «Брови-місяці Стамбула», «Падіння і злети Стамбула», «Страшні 

сни Стамбула», «П’яні голови Стамбула», «Зневірене кохання Стамбула», 

«Зими серця Стамбула», «Крізь Стамбул промайнуло кохання». В інших 

випадках у тексті п’єси топоси не конкретизовані: «Одна з вулиць» [385, с. 11]; 

«На одній з вулиць міста телефонна будка» [385, с. 23]; «Інша вулиця міста» 

[385, с. 42]. 

Важливим компонентом творення образів виступає інтер’єр житла героя, 

місце його праці і відпочинку: «Будинок, схожий на ангар. Приміщення 

квартири, яка ось-ось завалиться. Речей майже немає» [385, с. 15] – це 

квартира, яку винаймає МОЛОДИК. «Будинок, сповнений кітчу. У вазах 

пластикові троянди, на стінах – примітивні картини, керамічний телефон 

грубої форми. Це – будинок травесті-діви Йилдиз» [385, с. 17]. «Смердюча 

забігайлівка. Чоловіки сидять на підлозі і кидають кості. За дерев’яним 

столом – гравці у покер» [385, с. 19]. «У старій кав’ярні сидить ФОТОГРАФ. 

Поряд – п’яний товариш. За іншими столиками – П’ЯНИЦІ. Лунає стара 

пісня» [385, с. 26]. «Місце, де працюють теслі. Човен. Горить вогонь» [385, с. 

30]. Вітальня однієї квартири. Всюди екзотичні речі. На стінах – цікаві маски. 

– Будинок ВОРОЖКИ» [385, с. 33]. Опис інтер’єру відіграє важливу 

інформативно-емоційну роль: сигналізує про соціальний статус персонажа, 

його оточення, смаки, іноді – відкриває завісу його таємниць.  

Простір художнього тексту є не лише декорацією відображуваних подій, 

а й має семантичну цінність, прямо або ж опосередковано бере участь у 

розгортанні подій та співтворить сюжетні інтриги [122, с. 70]. У п’єсі «Стамбул 

білий, горілка кольорова» місто сприймається як своєрідна зона деморалізації 

вихідців з маленьких міст, зона, де калічаться їхні долі. О. Юла презентує 

образи жінок і чоловіків різних за віком, статусом, які, прагнучи кращого життя 
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в мегаполісі, опинилися на краю однієї прірви. Так, Айла, покинувши матір в 

маленькому містечку, прагнула довести і їй, і собі, що може бути самостійною, 

впевненою людиною. Натомість у міському житті вона знайшла лише 

самотність і бридкі залицяння чоловіків: 

«АЙЛА: Привіт, мамо. 

Давно не чулися. 

У далекому місті 

Я пізнала самотність 

У тілах інших. 

Все різні люди 

Навчають мене життю, 

Почуття продажні. 

Я старію у цьому місті» [385, с. 23]. 

Знедолена, позбавлена батьківської турботи Неджмі знайшла притулок в 

обіймах Стамбула, хоча спосіб життя і ставлення до неї інших так і не 

змінилися: 

НЕДЖМІ: Забрали мою цноту, коли було мені 13, 

Ті парубки, що працювали у притулку. 

А потім я пішла, поїхала, 

Скільки міст відкрило мені свої обійми. 

А потім цей Стамбул взяв і знайшов мене, 

І примусив покохати Йилдиз. 

Чого тільки в житті не буває [385, с. 19]. 

Усвідомлення хибного вибору відчувається й у словах Йилдиз. Вона 

проклинає місто за те, що в ньому втратила себе, свою ідентичність: 

«ЙИЛДИЗ: Стамбуле, ти став моїм ім’ям, моєю матір’ю, 

Ти назвав мене Йилдиз (Зірка) 

Ти змішав мене з лайном. 

Важко спускатися цими схилами, важко й підніматися [385, с. 17]. 

Хай пересохне те твоє море, 
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Аж до кінця пересохне. 

Або поверни мені мене, 

Або згинь, згинь» [385, с. 18]. 

У драмі О. Юли чи не вперше в сучасній турецькій драматургії 

зʼявляється образ наркомана. Уводячи цього персонажа в сюжетну лінію твору, 

автор прагне не тільки показати життя мегаполісу зсередини, а й наголосити на 

болючій соціальній проблемі: 

«НАРКОМАН: Як я нюхаю це, то світ весь мій. 

У страхітливих снах 

Є кров, є ненависть. 

Ця вузька вулиця –  

Інший Стамбул. 

У Стамбулі – інший Стамбул…» [385, с. 38]. 

Драматургові властивий погляд на столичне життя як на штучне, 

порожнє. Його Стамбул далекий від ідеалів, захопливих поглядів, позбавлений 

краси історичних пам’яток: «Це місто, яке перемелює людей. Цей млин…» [385, 

с. 12]; «Стамбул – пастка. Він змушує забути про час» [385, с. 13]; «Кожен 

Стамбул, цей Стамбул. Тікай звідси, рятуйся...» [385, с.14]; «Стамбул – 

величезний колодязь…» [385, с. 22]; «Місто горя Стамбул…» [385, с. 25]; 

«Божевільне місто Стамбул. Горе, гріхи, провини, Стамбул безбатченко…» 

[385, с. 25]; «Це не місто, це ринок продажу душ…» [385, с. 30]; «На вулицях 

цього міста, переповненого повіями…» [385, с. 53]; «Стамбул – брехня» [385, с. 

55]; «Кожне кохання жителя / Стамбул відмиває. / Одним оком його є Босфор, 

/ Який щоночі наливається слізьми…» [385, с. 28]. Образ «іншого» Стамбула 

озвучують П’ЯНИЦІ, розкриваючи так назву твору: 

«У Пасажі наша горілка стає молоком, 

Наш народ вже звик до цього, 

Але це – наше право. 

Стамбул білий, горілка кольорова. 

Швидко мине ця гармонія» [385, с. 28]. 
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У тканину п’єси введені ретроспекції, у яких чітко простежується 

опозиція «велике місто/бруд, аморальність – маленьке містечко/чистота, 

моральні принципи» як варіант характерної для романтизму антитези 

«цивілізація – природа»: 

«МОЛОДИК:  

Я любив тишу з тобою, 

Я любив з тобою читати книжки, 

Я любив гуляти вулицями, 

Не думаючи ні про що. 

Я й досі пам’ятаю, як далеко від цього величезного міста 

Я закоханий був у тебе» [385, с. 24]. 

«АЙЛА: 

Я така щаслива знову тебе бачити. 

Ніби побачила в тобі себе, якою я була раніше. 

Я тоді була іншою, молодою... 

Перше кохання – з тобою. 

Це все – в минулому. 

Цей проклятий Стамбул, 

Що не може насититися болем...» [385, с. 25]. 

Топос Стамбула доповнений нюховими й смаковими образами: 

персонажам воно пахне липою, але на смак здається гірким («Давай-но 

знайдемо у серці цього міста, / Яке пахне липою, / Коханого цієї дівчини…» 

[385, с. 18]. Або: «Ці береги, ці вулиці, / Цей час – все тісне. / Стамбул гіркий, 

раки (горілка) – зачарована / Аж до смерті…» [385, с. 28]). Так структурується 

асоціативний ланцюг концепту «Стамбул-смерть»: «Стамбуле, смерть моя!» 

[385, с. 28]).  

З цього ж ряду і семантика темряви у творі: темний час доби і темні дні в 

житті персонажів. Кольором темряви автор передає жах, відчай, передчуття 

катастрофи, відчуття трагедії буття, руйнацію усталених понять, зневагу до 

релігійної моралі, трагічні психологічні катаклізми й конфлікти: 



202 
 

«...Цієї ночі смітник міста 

Пригорне до себе два тіла. 

Стамбул буде проводити 

Тих, хто пішов з життя» [385, с. 22]. 

«Завтра знову стане темно 

В Стамбулі і в світі. 

Хтось прокинеться вранці, 

А хтось – вже ніколи» [385, с. 37]. 

«Поряд торговці, люд. Темно. Дівчина натискає на кнопки. По обличчю 

видно, що вона страждає від великого душевного болю. Трохи чекає, починає 

розмовляти» [385, с. 23]. 

Образ міста, змальованого О. Юлою, лякає, відштовхує. Його 

непривабливість викликає огиду й супротив. Персонажі твору втягнуті у світові 

урбанізаційні процеси. Вирвані зі звичної обстановки, вони опинилися на 

порозі радикальних змін, що супроводжуються психологічним дискомфортом, 

внутрішнім конфліктом. Місто стає не лише «іншим», а й «чужим», «ворожим» 

часопростором для персонажів «Стамбула білого, горілки кольорової». Тут 

вони відчули контраст між мрією про місто, його романтичним ідеалом і 

жорстокою реальністю. О. Юла створив образ Стамбула, який спонукає до 

роздумів про негативний вплив урбаністичних процесів на життя людини й 

суспільства. 

Тему руйнівного впливу мегаполісу продовжив і Х. Еркек у своїй драмі 

«Поріг» (1999). У ній окреслюються проблеми взаємин між поколіннями, 

поступовий перехід від розширеної до нуклеарної сім’ї, переосмислення 

сімейних цінностей унаслідок активних урбаністичних впливів. Голова сім’ї – 

Галіль, чоловік 40-45 років, намагається налаштувати бізнес у мегаполісі. Він 

розпродав усе, що мав у селі, залишив там старих батьків, сімдесятирічних 

Мусу та Еліф, аби тільки влитися у стрімкий потік міського життя. Його син 

Керем давно живе в місті, переїхавши ще в середній школі, щоб отримати 

гарну освіту. На утриманні Галіля його дружина Феріде, вісімнадцятирічна 
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донька Іпек, п’ятнадцятирічний син Мистик, який має розумові вади через 

перенесений у дитинстві менінгіт. У місті його стан погіршується, і Феріде 

слушно пояснює це його відчуженням: «Просто він зовсім самотній. У селі він 

хоч з кимось товаришував, на коні їздив, грався з баранами, так і минали дні. А 

тут йому важко» [240, с. 16].  

Присоромлений колишнім односельцем за неуважність до покинутих 

батьків, Галіль вирішує перевезти їх до себе. Але з переїздом старих до міста 

проблем тільки побільшало. Муса й Еліф ніяк не могли звикнути до життя в 

чужому для себе середовищі, вони нудилися, сумували, атмосфера в домі 

ставала все важчою: 

«Муса (випивши айран): Що поробиш, послухалися сина. Навіщо ми 

проміняли свіже повітря, гірську воду на ці бетонні стіни? Чого нам не 

вистачало?... Іпек, онучко, як там на вулиці, сонячно? 

Іпек: Сонячно, дідусю, і вітру немає. Ви погуляти йдете? 

Еліф: Так, погуляти, а що ще робити? Тут із суму померти можна. 

Іпек: Надворі так добре. 

Муса: На якому дворі, на дворику у два метри. Навколо величезні, 

кремезні, гидкі з виду, схожі на корені спалених дерев, будівлі. 

Еліф: А той дим, пилюка, аж шлунок вивертається. Все це нас колись 

вб’є» [240, с. 59]. 

Загострюється і конфлікт між свекрухою й невісткою, підсилений 

невдоволенням старих міським життям. Не мають упевненості в завтрашньому 

дні й Галіль, і Феріде: «...Ми – наче дерево, що восени скидає своє пожовкле 

листя. Що з нами буде? (Плаче)» [240, с. 33]. Але водночас Феріде розуміє, що 

мегаполіс – це і великі можливості здобути освіту, адже стандарти сучасного 

життя вимагають і сучасних знань. Її син Керем мріє про навчання в Стамбулі, 

своє майбутнє він бачить у великому місті: 

«Керем: Я з вчителем говорив, каже, що я кращий учень, що лише мені 

вдалося у медичний вступити, і ще багато такого. 
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Феріде: Дай боже, з цих пір усе в тебе буде добре, так, як ти того 

прагнеш. 

Керем: Звичайно буде добре, мамо, ти даремно переймаєшся. Я тебе хоч 

колись підводив? От побачиш (жартівливо), я і Стамбул завоюю. Я відчуваю в 

собі цей потенціал. (Кулаком) Чекай на мене, Стамбуле, я іду!» [240, с. 19]. 

Нові цінності стають орієнтирами для значної частини суспільства, 

оскільки відбувається злам звичних стереотипів мислення, поведінки та 

способу життя. Особливо це стосується освіти. Раніше вважалося, що освіту 

мають здобувати винятково чоловіки, а дівчатам вистачить і п’яти класів. 

Головними перешкодами були раннє заміжжя, молодші брати і сестри, за 

якими необхідно доглядати, складне матеріальне становище сімей, побоювання 

батьків за дочок, які навчаються далеко від сім’ї.  

Автор розмірковує над долею сільської дівчини у великому місті на 

прикладі головної героїні драми «Поріг» Іпек. Переїзд у місто для неї – 

можливість побачити світ. Вона заздрить братові і переконана, що батьки не 

дозволяють їй здобути освіту через надмірну опіку й бажання видати заміж, 

адже ще дитиною її заручили з односельцем: «Якби мама з татом тоді хотіли, 

вони б відправили мене до тебе вчитися. Але ж я дівчина, то вони і не схотіли. 

Краще б була хлопцем, тоді б ні від кого не залежала. Я б тоді, як наша 

куріпка, розправила б крила і полетіла далеко-далеко. Мені так хочеться 

познайомитися з новими людьми, побачити нові місця. Але ж тут я у 

чотирьох стінах. Та нехай, буває й гірше» [240, с. 20]. 

Разом зі зміною місця проживання змінюється і погляд дівчини на власне 

«я». Вона знайомиться із сусідкою Севіль, яка стає для неї взірцем у стосунках 

з батьками, хлопцями. Іпек сперечається з матір’ю, відстоює свій погляд на 

власне життя: 

«Феріде: Ти вже на порозі заміжжя. Заручені з часом одружуються. Але 

щось ти не поводишся як заручена.  

Іпек: Я тобі вже скільки разів казала, що я за сина Чопура Мустафи не 

піду. 



205 
 

Феріде: Подивись-но на неї, а чим тобі не догодив Джавіт, такий гарний 

молодик? 

Іпек: Хороший, та не для мене. Не спитали мене, заручили нас. І його 

жаль. Я його не кохаю. Я вийду заміж за того, кого покохаю, тут усі так 

роблять. І Севіль так вийде заміж, чим я гірша? 

Феріде: Мовчи, доню, у стін вуха є. Хтось почує, то знеславимося. Щоб 

не казали потім, що переїхали до міста і честь заплямили. 

Іпек: То не треба було нас заручати. А от батьки Севіль сказали, що 

вона зможе вийти заміж за того, за кого схоче. 

Феріде: А ти все Севіль та Севіль, сподіваюся, що вона не стане для 

тебе взірцем поведінки» [240, с. 26]. 

Х. Еркек, намагаючись протиставити застарілі й модерністські моделі 

поведінки героїв, торкається питання моральних орієнтирів, світоглядних 

принципів, «осучасненого» типу життя в мегаполісі, зростаючої психологічної 

автономності поколінь. Панічний поспіх позбавив молоду людину здатності до 

роздумів. В образі головної героїні Іпек проявляється тенденція до 

релятивізації принципів і фундаментальних засад турецького суспільства.  

Моральний прогрес людства, яке вже не раз в останньому столітті 

другого тисячоліття стояло на межі самознищення, наголошує А. Нямцу, є 

далеко непрямим. Неоціненну роль у стримуванні тотального інстинкту 

руйнування природи і соціуму відіграла загальнокультурна пам’ять, яка 

попереджала трагічні помилки [102, с. 18].  

Х. Еркек ілюструє цю тезу на прикладі долі своєї героїні. Потайки від 

батьків Іпек починає зустрічатися з хлопцем, із яким її познайомила Севіль, 

намагаючись, проте, дотримуватися норм моралі, які їй з дитинства прищепили 

батьки. Але під впливом подруги і через небажання здаватися простачкою, 

прагнучи бути коханою і самостійно вирішувати свою долю, Іпек віддається 

стосункам до заміжжя: 

Севіль: Ну, як там у вас вчора все пройшло? 

Іпек: Ми пішли до темної кімнати. 
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Севіль: Ого, ви далеко пішли. Він тебе поцілував? 

Іпек: Тобто? Я ж кажу, ми пішли до темної кімнати. 

Севіль: Що? Невже ти? 

Іпек: А чому ти так дивуєшся? Ти ж сама казала, що ви з Тамером часто 

туди ходите. 

Севіль: Ти зовсім здуріла? Ми хоч і ходили, але не для цього. Я йому себе 

тільки поцілувати дозволяю і лише у щоку. Тим чоловікам до весілля нічого 

дозволяти не можна. 

Іпек: Але... але ж я подумала, що... Ти ж сама мені казала. 

Севіль: Дурна ти дурна. Він зробить своє діло і ти йому вже будеш 

непотрібна. 

Іпек: Та ні, він не такий. У них за місяць готель відкривається в Ізмірі, 

сказав, що мене забере туди. Навіть готовий викрасти, якщо треба буде. Що 

сталося, те сталося, ми ж все одно одружимося [240, с. 62]. 

Та мріям Іпек не судилося здійснитися. Вона дізнається, що вагітна і що її 

хлопець Седат поїхав до Ізміра. До того ж, як виявилося, Севіль зумисне 

познайомила Седата з Іпек для того, щоб йому не нудно було взимку і щоб той 

скоріше продав свій магазин хлопцеві Севіль. Відмова від традиційної моралі 

коштувала Іпек життя: вона покінчила самогубством. Для підсилення 

трагічного звучання автор застосовує образ куріпки, який пунктирно 

позначений у п’єсі, має велике семантичне навантаження: куріпка у клітці – це 

сама Іпек, якій бракує свободи і досвіду. За куріпкою наглядають, у неї є свій 

простір, своє, хоч і обмежене правилами, життя. Але «золота» клітка – це 

неможливість проявити себе і водночас є місцем, яке утримує від фатальних 

помилок. 

Трансформація «старої» системи цінностей передбачає аналітичне 

ставлення до традицій минулого, їхнє творче включення в сучасну модель світу 

[100, с. 15]. У п’єсі «Поріг» показано зіткнення норм сучасного 

«європеїзованого» життя в мегаполісі з ісламським світобаченням, яке 

зумовлює певний формат життєвих цінностей і моральних настанов.  
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Омер Чаха у статті «Мегамісто Стамбул: суспільні проблеми великого 

міста» називає основою соціальних проблем Стамбула-мегаполіса 

неконтрольовану й некеровану міграцію [216, с. 276]. Разом із тим він вказує на 

те, що для турецької культури характерним є уявлення про престижність і 

певну особливість жителів мегаполіса в порівнянні з сільськими жителями 

[216, с. 276]. 

Отже, урбаністична тематика сучасної турецької драматургії формується 

на топосі Стамбула, який є виразником зовнішніх процесів та особливостей 

внутрішнього життя людини. Топос міста в сучасній турецькій драматургії – це 

завжди локус, де розгортаються важливі в житті героїв події, де відчутні 

урбаністичні тенденції. Та водночас, будучи центром політичного й 

культурного життя, місто у творах виступає центром нищення, у якому люди 

втрачають основи буття. Така трагічна інтерпретація переважає в творах 

сучасних турецьких драматургів.  

 

3.2. Жіноча драматургія Туреччини: фемінні моделі творчості 

Аналізуючи зародження й розвиток турецької авторської драматургії, 

констатуємо невеликий відсоток авторів-жінок порівняно із драматургами-

чоловіками, у творах яких прямо чи опосередковано порушується проблема 

гендерних стереотипів і ролей. Напередодні республіканського періоду 

(початок ХХ ст.) в турецькій літературі вперше з’явилися імена жінок-авторів 

романів, оповідань і п’єс: Нігяр Ханим, Рухсан Невваре, Фехіме Нюзхет, 

Халіде Едіп, Месадет Бедірхан, Фахрюнніса Фахреттін, Зеліха Осман та інші 

[166, с. 119].  

Першою жінкою-романісткою вважається Фатьма Аліє Ханим (1863 – 

1936), яка походила із сім’ї інтелігентів і на творчості якої позначилися 

погляди письменника Агмета Мітхата Ефенді. Хоча її твори не вирізнялися 

особливими феміністичними інтенціями, проте письменниця, звертаючись 

переважно до образу жінки-матері, сміливо порушувала питання ролі жінки в 

ісламі. Головними героїнями текстів Фатьми Аліє Ханим були дівчата-
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наречені, дружини, а також побутові й соціальні проблеми турецького 

суспільства тощо. Зафер Ханим, яка, як і Фатьма Аліє Ханим, у своїй творчості 

порушувала питання, пов’язані зі шлюбом, сім’єю. Прикметною рисою її творів 

було намагання показати існуючу проблему в глобальніших масштабах. Її 

героїні – громадянки інших країн, тим самим авторка переконувала, що 

питання, пов’язані із соціальним становищем жінки, – важлива проблема не 

лише Сходу, але й Заходу і потребує вирішення. Попри актуальну 

проблематику, творчість жінок-письменниць, як зазначала Бану Чакмак, була 

настільки невиразною, що не могла активно протистояти «обмеженим 

поглядам, дидактично-авторитарним манерам письменників-чоловіків» [217, с. 

66].  

Першою жінкою-драматургом Туреччини вважається Нудіє Нізаметтін 

(пом. 1971 р.). Її драма «Бейоглу» (1931) проливає світло на наслідки 

«осучаснення» стамбульських жителів, переважно жінок та дівчат, які, 

знехтувавши усталеними моральними нормами, поринули в розпусту [451, с. 

33]. Серед жінок-драматургів періоду становлення Турецької республіки можна 

назвати Джахіт Учук (1911 – 2004), відому завдяки віршованій драмі 

«Небесний пірат» (1946-47)), у якій образ жінки – романтичний, психологічно 

емоційний. 

Сеніха Джемаль Канбай (нар. 1929), авторка комедії «Сьогодні неділя» 

(1952), обирає центральним персонажем свого твору чоловіка-торговця, який, 

покинувши дружину вдома, поїхав на заробітки до Стамбула і опинився в 

середовищі жінок різного віку й статусу, із якими почав крутити романи. 

Образи жінок класичного і модерністського типів зіставляє в п’єсі «Камінь із 

написом» (1966) Севгі Санли (нар. 1929).  

Турецька жіноча драматургія набуває активного розвитку у 60-х роках 

ХХ ст. [381, с. 384]. Метін Анд, аналізуючи ситуацію з жіночою драматургією, 

говорив: «Пишучи про історію розвитку драматургії певної країни, не дуже 

правильним є поділ на жінок-письменниць, афроамериканців-письменників, 

іудеїв-письменників тощо. Але, зважаючи на те, що в нашій літературі жіноча 
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проза і драматургія з’явилися із певним запізненням і вже активно 

розвиваються, є сенс зробити такий поділ» [166, с. 198]. Севда Шенер, на 

противагу М. Анду, виокремлює жіночу драматургію, зазначаючи, що «саме 

жінки-драматурги якомога точніше відтворюють стан сучасної жінки, її 

відповідальність, сімейну та соціокультурну обтяженість. Драматурги правдиво 

відображають бажання і думки жінки, говорять про їхні права, звички, 

очікування» [349,  с. 40].  

Улькер Кьоксал – жінка-драматург, яка «внесла свіже повітря в турецьку 

драматургію після періоду застою» [450, с. 42]. Улькер Кьоксал майстерно 

змальовує становище турецької жінки з часів проголошення Турецької 

республіки і до початку постмодерністських змін у суспільстві. П’єси 

«Саджіде», «Служниця», «Далекі», «Дивна гра», «Закохані паростки» 

перейняті гіркотою, болем за жінку. У «Саджіде» (1972) авторка представила 

тип жінки, яка не має власного «я», не має права обирати собі майбутнє, 

проаналізувала її внутрішні переживання, місце в суспільстві: «Цю п’єсу я 

написала заради тисяч Саджіде, яких не любили у дитинстві, викрадали, 

продавали, не давали права вибору. Ми звикли думати, що «жіноче питання» 

турбує лише жінок. Вірю, що ми зможемо подолати ці стереотипи і вийти на 

нову стратегічну лінію розуміння цієї проблеми і її вирішення» [450, с. 43]. 

Конфлікт драми полягає у зіткненні традиційних норм турецького суспільства 

із західними, зміні світобачення, «неприйнятті» нового, модерністського. 

Саджіде змушена заробляти собі на життя швачкою, бо лишилася без батьків і 

стала «тягарем» для старшого брата. Не дуже гарна, вона не мала успіху в 

чоловіків. Роки минали, а разом із ним і мрія вийти заміж танула разом із мрією 

мати міцну сім’ю. Саджіде подала оголошення до газети знайомств, зустріла 

непогану людину, але, потрапивши під шквал пліток і пересудів, була 

примусово видана заміж за п’яницю Сулеймана, який не тільки бив і 

принижував свою дружину, а й зраджував її. Саджіде – образ жінки, життя якої 

формується не за її бажанням, а спаплюжене забобонами, намаганням не 

осоромитись перед сусідами і знайомими, «очиститися» від пліток і пересудів, 
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вона не має права вибору через певні життєві обставини і не наважується 

зробити крок назустріч іншому життю. У п’єсі «Служниця» (1975) конфлікт 

розгортається навколо сільської дівчинки Султани, яку батько продав міським 

господарям-багатіям. Султана, як і Саджіде, не має права вибору, її долю вже 

давно визначило суспільство, їй лишається страждати, терпіти. Улькер Кьоксал 

у п’єсах «Саджіде» і «Служниця» виписує образ турецької жінки, яка, з одного 

боку, дотримується традицій, з іншого – знаходить чи не знаходить у собі сили 

«переформувати» свідомість на новий лад: у розв’язці п’єси «Саджіде» головна 

героїня, усвідомивши своє «я», відчувши у собі сили самостійно заробляти на 

життя, маючи професію швачки, виганяє з дому чоловіка і твердо заявляє: «До 

сьогодні я слухалася тільки вас. Говорили тільки ви до цього. Спочатку 

батько, потім брат, потім – ти. Постійно за мене вирішували ви. Перший за 

все життя раз я прийняла рішення самостійно. Тепер не ви будете 

говорити...»[ 287, с. 61]. Та, на відміну від Саджіде, Султана, не маючи жодної 

соціальної опори, божеволіє, втративши ще ненароджену дитину, батьком якої 

є чоловік іншої жінки.  

Улькер Кьоксал так пояснює свою прихильність до жіночих образів: 

«Жінки, молодь, діти – їхні образи здаються мені особливими, і я відчуваю 

необхідність і певну відповідальність за те, щоб вони потрапили на сцену. Це 

зазвичай образи людей, які опинилися на периферії, яких відтіснило 

суспільство. Мене завжди захоплювало те, з яким завзяттям, бажанням, 

напругою такі люди намагаються виправити становище, зробити крок назустріч 

щасливому життю, переступити через проблеми і проявити своє «я» [266, с. 

14].  

Найбільшої популярності в жіночій драматургії у Туреччині досягла 

Адалет Агаоглу (нар. 1929). У своїх творах авторка порушує такі злободенні 

для жінок питання, як традиції видавати заміж за батьковим велінням, 

неосвіченість жінок-домогосподарок, нереалізованість у суспільстві і 

пригнічення з боку чоловіків. Її перу належать дванадцять п’єс, центральною 

темою яких є місце людини в соціумі («Жити» (1955), «Гра у дочки-матері» 
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(1964), «Вихід» (1970), «Кокони» (1971), «Смерть героя» (1973), «Тихий 

чоловік» (1970)). Вершиною слави Адалет Агаоглу стали п’єси «Розповідь 

стіни» (1992) і «Дуже далеко, занадто близько» (1991) [207, с. 69]. Остання 

п’єса написана під впливом творчості Августа Стріндберга та Торнтона 

Найвена Уайлдера. У центрі уваги авторки – розкриття психології й долі 

особистості. Драма сповнена алюзій, різких змін мотивів, часу і простору, 

дисонансу. Структурно й сюжетно п’єса є ремінісценцією драми Т. Уайлдера 

«Наше містечко», відмінність, зрозуміло, полягає в персонажній сфері твору, 

яка представлена образами, прототипами яких є пересічні турецькі громадяни. 

Схожі «жіночі» проблеми турбують і Періхан Зорлу в п’єсах «Гріховна ніч» 

(1957) і «Останній дощ» (1969). Гендерні аспекти чітко окреслені у творах 

Хавви Пинар Кюр («Я стану твоєю жертвою» (1963), «Засуджена до 

повішення» (1979)), Айсель Килич («У гаремі» (1970), «Шукаємо нареченого» 

(1972), Незіхе Меріч («Води освітилися» (1969)). 

Міне Ерген (1964) заявила про себе в 1990 р. п’єсою «Заміжжя», після 

якої з’явилися твори «Обмежений вибір – наша справа» (1991) та «Сурнаме-

ідамнаме» (1997) – інсценізація оповідання Азіза Несіна «Сурнаме», за яку 

отримала премію імені Юнуса Емре. Її драма «Поліція» (1999) побачила сцени 

багатьох західних країн і була відзначена декількома престижними преміями. У 

назвах більшості п’єс Міне Ерген прочитуються феміністичні ідеї, пафос 

боротьби за жіночі ідеали та місце в чоловічому світі: «Разом ми сильні», 

«Майбутнє Гюлай», «Доля дівчини на ім’я Доля», «Яка ж я вільна», «Я вагітна 

надією», «Я жінка, тому можете вбивати».  

Феміністична концепція жіночого письма, наголошувала Н. Зборовська, 

пов’язана з постмодерністською стилістикою – незавершеного, нескінченного, 

позаструктурного [56, с. 281]. Постмодерністську драму представляють такі 

жінки-драматурги, як Зейнеп Качар, Шулє Ґюрбюз, Несрін Казанкая і Айше 

Байрамоглу. У їхній творчості простежується цікавий синтез художнього 

досвіду попередниць і модерністські віяння, які виражаються у зміні вектора 

тематики творів. П’єси Зейнеп Качар (нар. 1972) «Справжні люди, пластикові 
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смерті» (2008), «Ось така казка про кохання» (2001), «У цей важливий день» 

(2011), «Останній вихід перед мостом» (2011), «Медіна» (2011) присвячені 

виключно жіночим питанням, а їх авторка плідно продовжує традицію своїх 

попередників – доля її героїнь багато в чому схожа на долю жінок, про яких 

писали в ХХ ст. Зейнеп Качар вголос заявляє, що за останнє століття актуальні 

проблеми, пов’язані з роллю жінки в турецькому суспільстві, так і не вирішені: 

все та ж змучена утисками, приниженням жінка без права голосу, права вибору, 

яка мріє про зміни, про краще майбутнє. Новітніми мотивами у п’єсах Зейнеп 

Качар є усвідомлення героїнями можливості змін на краще і їхнє прагнення 

досягти цього. Так, у діалозі двох сестер у п’єсі «Справжні люди, пластикові 

смерті (2008) звучить упевненість у власних силах і готовності жити по-

новому: 

«Пембе: Не буде вже тривоги, неспокою, хвилювання, бажання втекти. 

Кіраз: Не буде вже смутку, надій, сподівань, шукань. 

Пембе: Не треба вже думати, ким ти будеш. 

Кіраз: І про те, якби було інакше, то як би воно було. 

Пембе: Не треба вже потайки читати книжки, плести мереживо, 

готувати придане, дивитися за молодшими сестрами і братами, жертвуючи 

своїм дитинством. 

Кіраз: Кінець святам, вже не будуть мене бити за те, що нафарбувала 

очі, за довжину сукні, за те, що не пов’язую хустки. 

Пембе: Не буде вже ігор, у які я не награлася, жувальних гумок, які я не 

вкрала, шовковичних дерев, на які я так і не видерлася. 

Кіраз: Ці важкі критичні жіночі дні, роди, перейми, поважне ставлення 

до старших. 

Пембе: Безкінечні зауваження: «Підбери спідницю, з хлопцями не 

розмовляй, думай, що робиш». 

Кіраз: Постійне порання на кухні, накривання на стіл, прибирання, 

миття посуду, розкачування тіста. 

Пембе: Безкінечні сподівання на краще майбутнє. 
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Кіраз: Сподівання на краще завтра, незважаючи на розуміння того, що 

завтра буде так само, як і сьогодні. 

Пембе: Кінець радощам, нещастям. 

Кіраз: Традиціям, повір’ям, які роками не змінювалися. 

Пембе: Кінець питанням, на які я так і не змогла знайти відповіді, кінець 

злості, яку я відчувала сама на себе через свою неспроможність. 

Кіраз: Кінець самотності. 

Пембе: Кінець холоду. 

Кіраз: Кінець спеці. 

Пембе: Кінець неможливості постояти за себе, посперечатися, кінець 

життю в обмежених умовах. Кінець тим тисячолітнім традиціям, через які 

дітей не пестять по голівці. 

Кіраз: Через які дівчата все плетуть мережива. 

Пембе: Кінець усьому. 

Кіраз: Тисячолітні традиції лишаються у минулому» [114, c. 432].  

Авторка п’єс «Біла брехня» (2009), «Справжня святкова вечеря» (2010), 

«Заплутані у мережі» (2011) Айше Байрамоглу висловлює занепокоєння 

становищем жінки в сучасному турецькому суспільстві, непохитністю 

усталених традицій, які унеможливлюють позитивне вирішення проблем. Доля 

її героїнь, як і в творах початку ХХ ст., трагічна: майже нічого не змінилося в 

суспільстві за десятиліття, що спонукає авторку до песимістичних роздумів. 

Новою для турецької драми ХХІ ст. є тема гомосексуалізму, якої чи не вперше 

торкається Айше Байрамоглу в «Білій брехні». Конфлікт п’єси розгортається 

навколо однієї з головних героїнь, яка, будучи жертвою традицій, мала жити з 

чоловіком нетрадиційної орієнтації, а втративши його, була приречена на 

самотність: «Ми одружилися. Хоч я його спочатку і не кохала, але ця весільна 

сукня, подарунки, атмосфера... Я потеплішала до нього... Думала, що в першу 

шлюбну ніч у нас все буде, як у кіно. Але він узяв подушку і постіль і пішов до 

іншої кімнати. Я за ним. А він мені: «У мене є коханий». Я – в сльози. «Коханий 

чоловік!». Мати колись їх разом застукала, і щоб не стати приводом для 
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посміховиська, вирішила одружити його на мені. Минали роки. Він любив мене, 

але не як дружину. Просто добре ставився. Я думала, що колись він забуде 

того свого коханого і закохається в мене, але дарма... » [114, c. 470-471]. 

Для індивідуального художнього стилю Айше Байрамоглу характерне 

поєднання реалістичного зображення життєвих явищ із глибоким, подекуди 

філософським баченням внутрішнього світу своїх героїнь. Поетика її творів у 

переважній більшості незмінна: наявність мегаобразів, розподіл на дії 

(одна/дві), композиція є художньо-естетичною цілісністю, позбавленою 

позасюжетних елементів. Центральним персонажем у пʼєсах завжди виступає 

жінка, навколо якої розгортається конфлікт.  

Тематика п’єс Несрін Казанкаї виходить за межі традиційної 

національної. Вона охоплює загальнолюдські проблеми, такі, як фашизм 

(«Записки спостерігача (Джулія)» 2003), етнічні питання Югославії («Весілля у 

Добрінжа» 2004), доля людей з різних прошарків суспільства («Ненавмисне» 

2011), стан у країні наприкінці визвольної боротьби («Мій гарний Ізміре» 

2012). Персонажі творів – пересічні люди, на долю яких випали важкі 

випробування. Структура п’єс не обтяжена монологами, наявні функціональні 

авторські ремарки. Метою творів Н. Казанкаї є висвітлення існуючих у 

суспільстві проблем, звернення уваги читача/глядача на глобальність 

невирішених питань.  

Жіноча література – явище, що викликає гострі дискусії і, як показує 

знайомство з нею, є важливим складником турецької літератури. Не можна не 

погодитися із твердженням української дослідниці Тамари Гундорової про те, 

що «літературна традиція – не нейтральний культурний простір, а поле, де 

активно діє гендерна влада, а стать письменника значною мірою визначає його 

місце у культурній ієрархії... Складається враження, що літературна традиція 

співвідноситься з авторами-чоловіками і критиками-чоловіками та їхніми 

уявленнями про суть творчості і про авторство, про стилі і типи образності. 

Жінка-письменниця займає у такій, переважно патріархальній культурній 

традиції місце «іншого», маргінального, не органічного і загрозливого. 
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Створити власну, фемінну модель творчості означає для жінки-письменниці 

легітимізувати свою «інакшість», проявивши її та зігравши на різниці статей і 

на гендерних модуляціях письма» [42, с. 123-124]. 

Отже, турецька жіноча драматургія від зародження і до сьогодення 

порушує переважно питання існування особистості в суспільстві, впливу 

суспільства на життя індивіда, переосмислення цінностей, формування 

світогляду в модерністському «європеїзованому» руслі. Персонажами 

турецької жіночої драматургії є переважно жінки, навколо яких розгортається 

конфлікт, це героїні певного віку і соціального рівня, очима яких турецьке 

суспільство дивиться на існуючі проблеми. Образи, до яких звертаються 

турецькі жінки-драматурги, відображають внутрішній психологічний конфлікт, 

безпосередньо пов’язаний із загальнолюдськими конфліктами, що збігається з 

образами жінок у творах драматургів-чоловіків, але, на відміну від останніх, у 

проблемах жінки винні не лише традиції. Тут можна говорити про причини, 

яких торкалася в дослідженнях Ґаятрі Співак, а саме: позиція жінки з 

економічної й расової точки зору, «право власності» всередині культури, 

«незалежної держави», яку створили чоловіки [128]. Турецька жіноча 

драматургія прагне позбутися маргіналізації жіночих проблем, вийти за рамки 

культурних відмінностей, зруйнувати міф про існування універсальної 

категорії жінки.  

 

3.2.1. Деконструкція гендерних концептів. Ідентифікація жіночих образів 

Гендерний підхід як спосіб тлумачення художніх творів набув 

поширення в останні роки. Цей вид аналізу основну увагу концентрує на 

взаєминах чоловіків і жінок як членів соціуму. Гендерні ролі є надзвичайно 

стійкими, бо вони «існують на підсвідомому рівні й укорінені в структурі 

суспільства, яке виробляє механізм їх відтворення та закріплення (сім’я, 

система освіти)» [31, с. 95]. Традиційно чоловіки вважаються «сильними», а 

жінки – «слабкими». Такий рольовий поділ знаходить відображення і в 

культурі, зокрема в літературі. Але наприкінці ХІХ – початку ХХ століття він 
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зазнає значних змін, спочатку в Європі, а потім і в Туреччині. Гендер 

тлумачиться як організована модель соціальних стосунків між чоловіками й 

жінками, яка конструюється основними інститутами суспільства [35, c. 19]. 

Оскільки гендер є своєрідною основою соціальної стратифікації суспільства, як 

зазначає Т. Говорун, він здатний розкрити чимало сторінок історії країни, 

розвитку її культури, нормативи людських стосунків, статус чоловіків і жінок у 

детермінації державного і сімейного устрою [35, c. 120]. 

Нова епоха в турецькій літературі створила систему поведінкових 

приписів, моделей, прийнятних для чоловіків і жінок. Наслідком її є освоєння 

гендерної культури як системи стандартів, нормативної поведінки [35, c. 22]. 

Підтвердженням цьому можуть слугувати чоловічі та жіночі персонажі п’єс 

«Матрьошка» Тунджера Джюженоглу, «Бути жінкою – це хвороба», «Будинок 

у Мальтепе» Йилмаза Ердогана,  «П’єса без назви» Улькю Айваза. В образі 

ЧОЛОВІКА, головного героя «Матрьошки» Тунджера Джюдженоглу, 

висвітлено чоловічу інфантильність, безпорадність, безініціативність, 

залежність від зовнішніх обставин. Він поступово втрачає толерантність, 

чутливість до потреб інших, культуру спілкування, уміння досягати 

компромісів. 

Антропологи стверджують, що більшість суспільств розвивалися за 

зразком чоловічої домінації, що породило прояви сексизму на всіх щаблях 

функціонування останнього [31, c. 36]. Подібні прояви сексизму можна 

угледіти у творах Йилмаза Ердогана («Бути жінкою – це хвороба» та «Будинок 

у Мальтепе»). Так, головний герой п’єси «Бути жінкою – це хвороба» не має 

дружину ні за що, не шанує, називає «парним видом».  

На думку психолога Карена Хорні, прагнення чоловіків применшувати 

значення жінок виражається набагато яскравіше, ніж відповідна потреба в 

жінок [144, c. 43]. Героїня п’єси «Бути жінкою – це хвороба» (ЖІНКА) 

говорить про традиційні, статево типізовані види діяльності сучасного чоловіка 

не так образливо, як її ЧОЛОВІК: «Для того, щоб бути постійно засмученою, 

треба, щоб біля жінки був такий, як ти, який не поважає жінку, не вважає її 
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за людину, самозакоханий егоїст, який не цінує сімейного затишку, який 

готовий проміняти гарну дружину на першу незаміжню молодицю... » [236, c. 

78]. 

Герой п’єси «Будинок у Мальтепе» (ЧОЛОВІК) дотримується такої ж 

думки, як і герой «Бути жінкою – це хвороба», до того ж звинувачує жінок у 

хитрощах. «Звідки ти взяла, що ніжні більше плачуть? Тут все зовсім не так... 

Жінка використовує сльози як зброю, що направлена на чоловіка. От і все... 

Треба бути дуже уважним, щоб не потрапити на такий гачок...» [236, c. 84]. 

Розглядаючи статево типізовані характеристики чоловіків і жінок 

(раціональний/чуттєва, стриманіший/емоційна, суворіший/співчутлива, 

рішучий/обережна, ляклива, мовчазніший/балакуча), можна зробити висновки, 

що герой «П’єси без назви» дотримується статево нетипової поведінки. У 

Нього сильно розвинуте почуття тривоги, незахищеності, активно проявляється 

побоювання за своє життя і життя своїх дітей, тоді як Жінка егоїстична, 

спокійна, смілива. Яскравим прикладом статево нетипової поведінки Чоловіка 

є епізоди п’єси, в яких подружжя збирається до друзів на вечерю, залишаючи 

вдома дітей. Чоловік, сівши у машину, починає згадувати, чи перекрив він газ, і 

в його уяві з’являються страшні картинки пожежі, полум’я, що виривається з 

вікон будинку. Він повертається, щоб перевірити, чи все в порядку, тоді як 

Жінка, навпаки, сердиться, що той запізнюється. Вони ще не рушили з місця, 

як у машині по радіо почули, що декілька дітей потонули в річці: 

«ЧОЛОВІК: Ти чула? Діти потонули...У мене погане передчуття...Я 

плиту перевірив, а крани у ванні – ні! Може, я забув закрити крани? 

ЖІНКА: Благаю, припини... 

ЧОЛОВІК: (Говорячи сам до себе) Тільки уяви, що наш будинок 

затопило... А діти сплять... Ох, я навіть думати про це не хочу. А ти така 

спокійна! Ну ти даєш. Навіть якщо весь світ потоне, тобі все одно. А ну 

згадай, як ти два роки тому забула перекрити газ, ми ледве не померли... 

ЖІНКА: Та ну тебе, ми ж усі люди. Буває... » [183, c. 107].  
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Дорогою до друзів Чоловік, думаючи про пожежу і потонулих дітей, 

проїжджає на червоне світло. З діалогу між подружжям зрозуміло, що вони 

знову помінялися ролями, чоловік поводиться наче жінка, а жінка – як чоловік. 

Діставшись, нарешті, до друзів, Чоловік і тут не міг дати собі ради. Він 

почав обговорювати з друзями новину про потонулих дітей, потім піднявся, 

щоб зателефонувати своїм дітлахам, розбудив їх, переконався, що все добре, 

але й на цьому не заспокоївся, бо йому здалося, що він забув ключі в машині. 

Гендерні ролі відрізняються в суспільствах з різною культурною 

традицією і змінюються з часом. У п’єсах Улькю Айваза зображено нетипові 

зразки поведінки жінок та чоловіків, які ґрунтуються на нетрадиційних 

очікуваннях, пов'язаних з їхньою статтю. 

Гендерні стереотипи ґрунтуються на прийнятих у суспільстві уявленнях 

про маскулінне і фемінне. Під соціальним стереотипом, зазвичай, розуміється 

стандартний, стійкий, емоційно насичений, ціннісно визначений образ. У 

такому образі, як видно із драм Улькю Айваза, постає жінка, а не чоловік. 

Будь-який народ має свої ідеали, цінності, закарбовані в його ментальності. 

Зміна ментальності впливає на формування стереотипів поведінки, інваріантів 

культури чоловіків та жінок. Гендерний розподіл ролей у сучасній турецькій 

літературі сприяє виявленню різних видів поведінки, упередженості уявлень 

про жіноче й чоловіче, про мужність і жіночність. Жінка і суспільство, жінка і 

війна, жінка й чоловік – ці й багато інших опозицій були художньо осмислені 

на матеріалі міфологічних структур уже в античній літературі [99, с. 81]. У 

світовій літературі тема жіночої долі, внутрішньої сили жінки, її здатності до 

творення та, навпаки, руйнування лишається об’єктом художньої літератури. 

Психологія чоловічого шовінізму не властива ісламським традиціям у 

сферах шлюбно-сімейних стосунків і суспільного життя. Хоча не можна 

заперечувати той факт, що «культ чоловіка» і досі має місце серед тих 

мусульманських спільнот, які дотримуються законів шаріату. За ісламськими 

традиціями сімейно-шлюбна та соціально-правова сфери діяльності не є 

винятковим правом лише чоловіків. Жінка у цих питаннях не перебуває на 
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другорядних ролях і, хоча сфера її провідної діяльності визначається 

переважно функцією народження дітей та господарюванням удома, її сімейний 

і соціальний статуси досить високі. Це засвідчують сури з Корану, а також 

суни, дотримання яких є обов’язковим для мусульманина. Дослідження їх 

допомагає глибше осягнути моральні, релігійні, економічно-правові засади 

гендерних взаємин в ісламі, зокрема статус жінки.  

За становищем жінки у суспільстві визначають рівень його освітнього, 

соціально-економічного розвитку. Важко віднайти в турецькій класичній 

літературі хоча б натяк на меншовартість жінки порівняно з чоловіком. 

Представники класичної турецької поезії створюють культ коханої, підносять її 

на п’єдестал і готові заради взаємних почуттів на неймовірні подвиги, яскраво і 

з любов’ю змальовують окремі її принади: «перлини її зубів», «корали вуст», 

вуста, що мов «пуп’янок троянди» (Деггані (друга половина ХІІІ ст.); «істинна 

кохана», «троянда» (Гюльшері (пом.1317); «солодкі вуста», «брови коханої, що 

ніби молодий місяць», «жасминово духмяні кучері», «сяйво твоїх щік» (Агмет 

Паша (пом. 1497); «з очима оленя, поглядом великої пташки, мила, солодко 

говорить, пливе наче лебідь» (Фізулі (1494 – 1556)), «губи, що ласували 

цукром», «погляд коханої, що ніжно дійняв моє серце» (Набі (1640 – 1712), 

порівнюють її стрункість із паростком кипариса, потоками падаючої з фонтану 

води, описують красу чорних або ж світло-карих очей, проникливий погляд, 

довге, до пояса чи до п’ят, чорне волосся [187, с. 154]. Досить широкою є 

палітра освідчень у безмежній любові поетів-класиків до Лейли, Ширін, 

Зюлейхи, Азри. Та поряд з епітетами компліментарного характеру поети-

класики називають жінку й ошуканкою, безвідповідальною, нечулою, 

жадібною на почуття (Хамдуллах Хамді, Невізаде Атаї, Сюмбюльзаде Вехбі, 

Мюріді), що перегукується з ренесансною традицією західноєвропейської 

літератури. 

Жіночі персонажі в турецькій класичній літературі є художньою 

проекцією певних архетипів. Виразну роль у ментальності турків відіграє 

архетип матері. Культ жіночого начала в літературі класичного періоду 
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виявляється досить виразно і відображає життєдайність глибинної традиції 

поваги до жінки як носія духовної культури й гармонії. Яскравими й 

глибокими є літературні образи милостивої дружини пророка Мухаммеда 

Айші, чуйної, доброї дочки пророка Фатьми, мудрої Рабіатюль Адевіє, 

раціональної Ерве. Інша тенденція простежується в новій турецькій літературі, 

і авторській драмі зокрема, появі якої сприяла європеїзація турецької 

літератури.  

Традиційна турецька драматургія дає підстави говорити про два полюси 

жіночих образів: дружина, мати, табуйована жіночність і другий полюс – 

розбещена, вільна у поглядах жінка, яка незалежно спілкується з чоловіками, 

зраджує чоловікові, прагне матеріального достатку, нехтуючи духовними 

цінностями. Нові жанри, на думку Д. Меріча, С. Шенер, Е. Тьоре 

урізноманітнили турецьку літературу, але не додали позитиву, як і не збагатили 

літературу духовно [279, c. 43; 351, c. 70; 363, c. 89]. 

Зважаючи на складну політичну ситуацію в Османській державі 

наприкінці ХІХ ст., письменники намагалися відобразити образ жінки-

переможниці, жінки-завойовниці, жінки-героїні, яка всім серцем любить свою 

країну. Яскравим прикладом є перша й найгучніша п’єса Намика Кемаля 

«Батьківщина або Сілістра» (1873) про Кримську війну (1853 – 1856 рр.) і 

хоробрість молодої дівчини Зекіє, яка, видаючи себе за хлопця Адема, вступила 

до війська разом зі своїм коханим Ісламом. До образу жінки-патріота звернувся 

і Абдульхак Хамід Тархан у п’єсах «Тарик» (1879), «Ібн-і Муса» (1917). Поряд 

із образами жінок-туркень у творах Абдульхака Хаміда Тархана з’являються й 

образи іноземок, що збагачувало образну палітру авторської драми [361, с. 

229].  

Виразно вимальовується і новий для турецької драматургії образ мачухи, 

зокрема в п’єсах Шемсі «Помста» (1874), Абдульхака Хаміда Тархана 

«Чутлива дівчина» (1875), Мегмета Зії «Що посієш, те і пожнеш, або нещадна 

мати» (1884) та ін. Це стосується і творів Фераізджізаде Мегмета Шакіра (1853 

– 1911), якого називають Мольєром через його захоплення творчістю 
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французького драматурга, переробку його творів. Автор показав жінку в різних 

ситуаціях та образах – розумну, кмітливу, хитру жінку («Підозри», «Хасна і 

Сюмбюль», «Брехня скінчилася»). 

На початку ХХ ст. з’явилася низка мелодрам, сюжети яких були 

запозичені переважно із творів західних письменників. З’являються нові типи 

жінок – невірної дружини, жінки, яка виходить заміж лише через вигоду, 

аморальної жінки, яка шукає розради поза сім’єю. Це переважно сатиричні 

образи, які розкривають проблему занепаду моралі (Алі Екрем «Баріа», 

Шахабеттін Сюлейман «Безвихідь», Мегмет Рауф «Лапа»).  

Енвер Тьоре виділяє два найпомітніші принципи формування жіночих 

образів. Перший – традиційний, за яким образ жінки постає в рамках турецьких 

традицій, другий – західний, що передбачає створення образу жінки під 

впливом західних тенденцій. Традиційний спрямований на розкриття проблем, 

пов’язаних з усталеними канонами, з якими має рахуватися жінка при виборі 

чоловіка, створенні сім’ї [361, с. 235]. Турецькі драматурги не заперечують 

того факту, що всі ці забобони й правила сягають доісламського життя тюрків і 

суперечать ісламським традиціям, частиною яких нехтує частина турецького 

суспільства.  

Севда Шенер пропонує свій погляд на типологію жіночих образів у 

драматургії ХХ – початку ХХІ ст.: образ гріховної жінки, поганої матері, 

дружини, жінки, яка грає в азартні ігри, веде аморальний спосіб життя, не 

приділяє уваги дітям, сім’ї, зраджує чоловікові (Ведат Недім Тбор, Джевдет 

Кудрет, Неджіп Фазил Кисакюрек, Назим Хікмет, Хюсейн Рахмі Ґюрпинар); 

образ безвідповідальної жінки як пом’якшений варіант гріховної жінки, жінки-

егоїстки, ненажери, інтриганки і провокатора, жінки, що знущається з чоловіка 

і робить нещасними дітей, лінивої, ревнивої (Решат Нурі Ґюнтекін, Агмет 

Кудсі Теджер, Фарук Нафіз Чамлибель, Ісмаіл Хакки Балтаджиоглу, Джеват 

Фахмі Башкут, Четін Алтан, Сабахаттін Кудрет Аксал, Рефік Ердуран, Халдун 

Танер, Азіз Несін, Адалет Агаоглу); традиційний образ жінки-матері, жінки-

дружини, господині, яка протистоїть гріховній жінці (Ведат Недім Тьор, 
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Джеват Фехмі Башкут, Тургут Озакман, Ґюнер Сюмер, Дінчер Сюмер); 

пригніченої жінки, селянки (Решат Нурі Ґюнтекін, Магмут Єсарі, 

Назим Хікмет, Мусахіпзаде Джеляль, Орхан Асена, Реджеп Більгінер, Неджаті 

Джумали, Муратхан Мунган); образ сильної жінки, жінки-матері (Реджеп 

Більгінер, Хайдар Сахін, Октай Араїджи); образ жінки-інтриганки, серцеїдки 

(Неджаті Джумали, Рефік Ердуран, Халдун Танер) [451, с. 474]. 

Інших шлях спрямований на відображення прагнень турецького 

суспільства змінитися на зразок західного і водночас невиправданих спроб 

накласти західні матриці на національні. Зважаючи на нові закони конституції 

новоствореної республіки, жінки отримали можливість вільно відвідувати 

публічні місця, збори, які до цього відвідували лише чоловіки, що стало темою 

обговорення у творах турецьких драматургів. Образ жінки, яка не 

погоджується бути лише матір’ю й дружиною і прагне спробувати себе в ролі 

коханки, яка добивається рівності у стосунках, став активно обіграватися в 

турецькій драматургії (Четін Алтан «Кола», Хюсейн Рахмі «Коли жінка стає 

схожою на чоловіка», Азіз Несін «Віддай моє, Хакки»). Осучаснена, 

європеїзована турецька жінка мріє про достаток, тому іноді вдається до 

нелегального заробітку, виходячи за норми моралі (Джеват Фехмі «Перерва», 

Октай Рифат «Півник у цяточку»). Турецькі драматурги сходяться на тому, що 

західні тенденції негативно вплинули на сімейний устрій турецької родини 

[361, с. 260].  

Літературний критик Ніязі Адали, аналізуючи стан турецької драматургії, 

зазначає: «Завдяки європеїзації турецького суспільства турецькі драматурги, 

хоч і з запізненням, отримали можливість познайомитися зі світовою 

драматургією, разом з цим відбулися зіткнення тисячолітніх традицій, 

цінностей з новими віруваннями, культурами... В основу творів лягли 

переживання за можливість руйнації традиційних цінностей турецького 

народу, критика сліпого копіювання чужого [361, с. 260]. Схожа тенденція 

простежується і в кримськотатарській літературі. Як зазначає Т. Кірімов у 

монографії «Творческое наследие Джемиля Керменчикли» (первая треть ХХ 
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века)», у кримськотатарській літературі першої половини ХХ ст. можна 

виокремити різні типи жіночих образів: кримська татарка, яка намагається 

досягнути визнання з боку чоловіка; жінка, що прагне помсти, яка ненавидить 

чоловіків [65, с. 80].  

Таким чином, образна палітра персонажів-жінок сучасної турецької 

драматургії концентрується переважно на таких основних темах, як ідея сім’ї в 

системі гендерних трансформацій у турецькому суспільстві, ціннісні орієнтації 

жінки та діалектика образу, пасіонарність жінки як літературного персонажа. 

 

 

3.2.2. Лейтмотив сімʼї в системі гендерних трансформацій 

Сімʼя – це соціальна й емоційна цілісність, комплекс стосунків, які 

постійно еволюціонують, трансформуються. Поняття «сім’я», як і сімейне 

життя, у сучасному світі зазнає змін, які найкраще розкриваються не лише в 

соціологічних, демографічних дослідженнях, а й в літературі. Тема та ідея сімʼї 

широко представлені в сучасній турецькій драматургії. Типажі батька, матері, 

дружини, доньки, сина, історії взаємин між членами родини, складають 

загальну картину сучасних гендерних трансформацій, які мають безпосередній 

вплив на формування теми сімʼї.   

Нормальний розвиток західної людини, зазначав Е. Нойманн, є 

патріархальним, тому що він зумовлює домінування свідомості й архетипу 

Батька, жорстке притлумлення несвідомого й пов’язаного з ним архетипу 

Матері [98]. Домінування архетипу матері у творчості багатьох митців-

чоловіків, міркувала Ніла Зборовська, дає змогу прихильникам аналітичної 

психології характеризувати його як фундаментальний комплекс творчого 

процесу. Переважання ж архетипу Великої Матері означає конфлікт зі світом 

культурного канону [63, с. 182]. У турецькій літературі простежуються 

запізнілі спроби висвітлити образ жінки-матері. У літературі, яка розвивалася 

під впливом ісламу й суфізму, цьому образу надавалося особливе значення. 

Жінка-матір – основа сім’ї, вихователька дітей, берегиня роду. Враховуючи 
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мусульманські традиції, матір сприймається як свята, в якої під ногами – рай 

(сунна пророка Мухаммеда). Разом із проникненням європейських традицій у 

турецьку культуру образ жінки-матері трансформувався в символ батьківщини, 

сміливої матері, яка готова захистити свою країну, віддавши найцінніше – 

синів і власне життя. Формуванню такого образу сприяла й політична ситуація 

в країні, зокрема визвольна війна і становлення республіки. На окрему увагу 

заслуговує й поезія Я. Кемаля, А. Хашіма, Дж. Таранджи, З.О. Саби, 

Н.Ф. Кисакюрека, Н.Х. Рана, Г. Акина, у якій возвеличується образ турецької 

матері [377, с. 3222]. Неабияке місце у формуванні нового образу жінки є 

турецька соціальна новела. Так, у новелі «Сльози» Р. Галіта Карая турецька 

жінка зображена такою, що несе відповідальність за збереження роду, що 

підкреслює її важливу соціальну роль. Образ матері з новели «Самовар» С. 

Фаїка розкривається через постійну присутність у житті сина й вплив на 

свідомість персонажа [113, c. 5]. У драмах, починаючи з 50-х років ХХ ст., 

з’являються протилежні образи: багатодітної матері, якій набридло 

народжувати і матері, яка прагне мати велику сім’ю, але не може у силу деяких 

обставин (Г. Дільмен «Жертва», Д. Атай «Мати-жінка, дівчина-жінка», Б. 

Йилдиз «Друга жінка»).  

Образ матері в п’єсі «Домашні жінки» (1995) Ермана Джанатана 

традиційний для культури будь-якої нації: мати, яка піклується про свою сім’ю, 

намагається виховати дітей належним чином навіть після смерті батька, 

милосердна, спокійна, лагідна. Мати з «Домашніх жінок» – вдова, мати 

чотирьох дітей, домогосподарка, яку турбують дві основні проблеми: 

матеріальне забезпечення сімʼї і клопіт про мораль уже дорослих дітей: 

«Чоловік мій був досить заможною людиною. Ми жили у власному будинку, 

жили щасливо. Потім чоловіка не стало. Почалися матеріальні проблеми, 

довелося продати будинок, переїхати сюди. Увесь час я намагалася створити 

максимальний комфорт для своїх дітей, але не змогла» [209, с. 155]. 

Для матері її діти завжди лишаються дітьми, їй важко усвідомити, що вже 

настав час для їхньої самостійності. Героїня п’єси «Домашні жінки» стійко 
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сприймає удари долі: позашлюбну вагітність однієї доньки, аморальну 

поведінку другої доньки, нервові зриви сина. І лише коли все пішло 

шкереберть, вона лагідно, без скандалу просить дітей змінити їхнє життя.  

Повною протилежністю героїні, полігамним, непостійним персонажем з 

руйнівними інстинктами є Белькис, мати Мурата із пʼєси «Далекі» (1984) 

Улькер Кьоксал. Вона міняє чоловіків, прикриваючись бажанням створити 

нову міцну сімʼю. Мурат засуджує поведінку матері, адже розуміє, що всі її 

любовні історії не заради нього, а заради ствердження її жіночного «я». 

Белькис заради вигоди, красивого життя готова поступитися нормами 

моралі. За маскою люблячої матері приховується натура легковажної людини, 

бажання бути щасливою змушує забути про існування найближчої їй людини – 

сина. Белькис уособлює ті неминучі й насущні проблеми сучасного 

суспільства, і не лише турецького, які призводять до трагічної розвʼязки: 

невиховані належним чином діти, неповні сімʼї, скалічені долі, аморальне 

суспільство. 

Отже, образ матері у сучасній турецькій драматургії є двополюсним: 

любляча мати і мати, яка втратила свої природні почуття через новітні віяння. 

Відповідно простежується полярність і в розумінні ідеї створення сім’ї: 

любляча мати готова піти на будь-які кроки, аби зберегти сім’ю, тоді як жінка 

іншого типу ладна її зруйнувати. 

Класичний образ жінки-дружини в турецькій літературі перегукується з 

образом жінки-матері, адже за турецькими й більше – за мусульманськими 

традиціями – жінка-дружина уособлює, насамперед, потенційну матір, 

берегиню сімейного вогнища, людину, яка створює затишок і комфорт у сім’ї. 

Враховуючи те, що інтимне життя турецької сім’ї не виносилося на широкий 

загал і, відповідно, не було об’єктом зображення в національній літературі, 

образ жінки-дружини в класичній турецькій літературі не розроблений. 

Європейські норми життя, зміна культурних цінностей призвели до появи 

образу жінки-дружини поряд із образом жінки-коханки. Заміжжя стало 

розглядатися як тягар, вимушений крок, сфера пригнічення жіночого начала. 
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Стосунки поза шлюбом почали формувати нову для турецької культури форму 

сприйняття дійсності. Разом із цим залишається до запиту тема природних 

почуттів жінки, часом не дуже молодої, яка стикається зі зрадою чоловіка, а 

також прагматичність коханок, які ладні на все заради своєї мети. 

Такі образи створює Т. Джюдженоглу в п’єсі «Матрьошка», сценарій якої 

розгортається в Стамбулі. Головний герой – одружений Чоловік 45 років – 

розривається між Дружиною та 30-літньою Коханкою. Хоча Чоловік і 

захоплений привабливістю й звабливістю Коханки, з часом йому набридають її 

безкінечні телефонні дзвінки, намагання контролювати його життя: «Чого вона 

телефонує та й телефонує? Коли я чую її дзвінок, у мене холодний піт тече по 

спині. Ох, я і вляпався! Краще сьогодні чкурнути додому раніше (Збирає речі). 

Безглуздя яке… Занудство. Чого вона добивається? Я щось зовсім перестав 

тямити» [480, c. 46]. 

У «Матрьошці» Т. Джюдженоглу створює образи жінок, які 

проповідують «нову мораль». Вони, зазвичай, неодружені, розлучені або 

ніколи не знали радості материнства, тобто вільні, не прив’язані до 

приземленого, побутового рівня і в певному сенсі їхнє життя позбавлене 

онтологічної повноти, відсутня реалізація їхнього фемінного потенціалу, вони 

не відчувають потреби в материнстві, створенні сім’ї. Поряд із цим автор 

створює образ жінки-дружини, яка перетворилась на своєрідний тягар для 

Чоловіка, від якого, проте, він, через свою нікчемність і душевну слабкість, не 

може й не хоче відмовлятися. Образ жінки-дружини має яскраво виражені 

фемінні ознаки, характерні для традиційного турецького суспільства: 

пасивність, покірливість, відсутність вольових якостей, фаталізм, які негативно 

впливають на розвиток потенційно здорових стосунків між подружжям, 

гальмують розвиток повноцінної, міцної сім’ї. Символічною є назва п’єси – 

розмальована лялька, всередині якої знаходяться подібні їй ляльки. Автор 

вдається до такого прийому заради узагальнення образу «нової» жінки. 

На відміну від «Матрьошки», в комедії на дві дії Р.Челікезера «Стань 

моїм дощем» у всіх сімейних бідах винна дружина, чоловік – нещасна жертва. 
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У п’єсі жінка-дружина представлена в «класичному», за уявленнями мужчини, 

образі: сварлива, капризна, невдоволена, а чоловік – тонка, чутлива людина. 

Головний герой п’єси – Феріт, доктор філологічних наук, професор, 

письменник, якому не щастить із жінками. Він двічі одружений і розлучений, 

шукає свою музу. Колишня перша дружина Іжляль також фахівець із 

художньої літератури, працює в університеті, друга – Зухаль – працює 

редактором. Задля глибшого розкриття образів Р. Челікезер відтворює 

характерні діалоги, у яких виразними є небажання досягти компромісу та 

відчуття відчуження між колишніми подружжями. 

Друга дружина Феріта – Зухаль, зображена, на відміну від Іжляль, більш 

вільною людиною, але і її, як і Іджляль, дратував характер Феріта, його 

скутість, дивакуватість. Зухаль із повагою ставилася до праці чоловіка, читала 

й цитувала його романи, але через різні характери вони не прожили й року. 

Р. Челікезер вводить у сюжет п’єси ще один образ жінки-дружини на ім’я 

Севіль, яка, попри можливість вибудовувати власну кар’єру, вирішує стати 

домогосподаркою, адже дуже кохає свого чоловіка Сабрі. Севіль могла б стати 

ідеальною дружиною, але є єдине, велике «але»: вона ніяк не може завагітніти, 

й усі розмови з чоловіком лише про це, що, безперечно, псує атмосферу в сім’ї: 

«Севіль (про подругу): Як вона могла? Ми ж домовлялися, що в нас все буде 

одночасно відбуватися в житті. А вона взяла й завагітніла раніше за мене... 

Вона казала, що якщо в неї буде дитина, то вона навчатимете її за кордоном. 

От вони вже збираються їхати. А я про Європу не мрію. Дитина й тут може 

навчатися. Дитинка могла б змінити наше життя...» [219, с. 29]. 

Під впливом західних тенденцій з’являється новий для класичної 

турецької драми образ коханки, поява якого вказує на руйнування інституту 

турецької сім’ї. У п’єсі «Півсклянки води» (2003) Т. Ґюнерселя прототипом 

образу жінки-коханки є реальна особа Айхан Айдан – актриса турецького 

оперного театру, коханка прем’єр-міністра Туреччини 1950 – 1960 рр. Алі 

Аднана Ертекіна Мендереса. У передмові до п’єси автор зазначає: «Якби 

Аднана Мендереса не стратили і якби Айхан Айдан не захищала своє кохання в 
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суді, ціє п’єси не було б» [249, с. 3]. Т. Ґюнерсель намагається максимально 

абстрагуватись від реального життєвого сюжету: головні герої не мають імен 

(ЖІНКА, ЧОЛОВІК, МОЛОДИЙ ХЛОПЕЦЬ), змінено професію Айхан Айдан. 

Її образ створено на основі особистих вражень автора від фото акторки, тоді як 

у відтворенні історичних подій й образу прем’єр-міністра драматург звертався 

до архівних документів. Основну увагу в п’єсі зосереджено на розкритті 

любовної фабули, історії забороненого кохання двох публічних людей, які були 

одружені та мали сім’ї. Відомо, що ще до знайомства з А. Мендересом, Айхан 

Айдан хотіла розлучитися, тому її роман із прем’єр-міністром був певним 

кроком до свободи, тоді як А. Мендерес мав міцну сім’ю, дітей. У п’єсі не 

йдеться про почуття дружини ЧОЛОВІКА, можливо, через мету автора 

зосередитись на історії забороненого кохання і його наслідків, зокрема на 

сценах суду, де, окрім питань політичних, розглядалася справа про 

дітовбивство. У реальному житті Айхан Айдан звинуватили у вбивстві 

немовляти, батьком якого був А. Мендерес. Жінці вдалося довести, що дитина 

померла під час передчасних пологів, та однаково через статус її коханця це 

набуло широкого розголосу. У п’єсі акцентовано на пристрасних почуттях 

ЧОЛОВІКА й ЖІНКИ, самовідданості, ніжності, заради яких вони готові 

пожертвувати всім. Розв’язка п’єси трагічна, як і фінал реальної історії кохання 

Айхан Айдан і А. Мендереса: страта ЧОЛОВІКА, який навіть на порозі смерті 

думає про кохану ЖІНКУ: 

«ЧОЛОВІК: Я у заповіті все-все розписав, все для своєї сім’ї, лишилася 

тільки одна справа, але тут лише ви зможете мені допомогти.  

МОЛОДИЙ ХЛОПЕЦЬ: Якщо це у моїх руках... 

ЧОЛОВІК: Ви можете зайти до цієї жінки... і передати їй, що я про неї 

думаю, навіть в останні хвилини життя про неї думаю? 

МОЛОДИЙ ХЛОПЕЦЬ: Добре, пане. 

ЧОЛОВІК: Ось і останній схід сонця...» [249, с. 73]. 

Образ коханки, яка кається у своїх вчинках, створено Е. Джанатаном у 

драмі «Домашні жінки». Тридцятирічна Філіз упродовж трьох років 
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приховувала від матері, що живе з одруженим чоловіком, якого, як їй 

здавалося, кохає. Але після смерті його дружини, яка була близькою подругою 

Філіз, вона почувається винною: «Мені було так добре, цілих три роки я була 

безмежно щаслива. Мені тоді не здавалося, що у цьому є щось аморальне. Але 

коли вона померла... Вона, яка всі ці три роки мучилася від тяжкої хвороби... 

Тоді я почала думати по-іншому. Я змінилася. Я побачила усю жахливість 

ситуації. Я відчула себе винною. Її смерть відкрила для мене нові перспективи, 

але...» [209, с. 151]. 

Для свого коханця Філіз виявилась більше, ніж коханою жінкою, а й 

другом, моральною підтримкою. Після смерті дружини він вирішує 

одружитися з Філіз. У такий спосіб автор формує новий вектор образу коханки 

як потенційної претендентки на роль дружини.   

Неоднозначний образ дружини, поява героїнь-коханок у творах сучасних 

турецьких драматургів сигналізують про соціокультурні трансформації у 

суспільстві Туреччини, зміну пріоритетів, відхід на другий план сімейних 

цінностей. Разом із тим подальша розробка образу «жінки-жертви» виявляє 

усталеність традицій, незмінність доісламських поглядів на роль чоловіка, 

батька у сім’ї, проблему безправності жінки в турецькому культурному 

просторі. Так, образ жінки-жертви чітко простежується в п’єсах Зейнеп Качар 

«Медіна» (2011) і Озена Юли «Місце посередині світу» (1996). За тюркськими 

стародавніми традиціями, шлюби часто влаштовувались батьками, які, як 

вважалось, добре знають своїх дітей і, маючи досвід родинного життя, краще 

уявляють, що необхідно для щасливого шлюбу. Тоді як закоханість, на думку 

батьків, – небезпечний і тривожний стан розуму, що може зруйнувати 

правильне рішення. Звичай, за яким батько віддає юну доньку заміж, не 

питаючи її згоди, на превеликий жаль, і досі має місце в турецькому 

суспільстві. Ця проблема яскраво висвітлена не лише в літературі й драматургії 

зокрема, але й у кінематографії (наприклад, у багатосерійному фільмі 

«Маленька наречена»). Подібна проблема піднята в п’єсі З. Качар «Медіна». 

Шістнадцятирічна дівчинка на ім’я Медіна з маленького села таємно 
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зустрічається з хлопцем на ім’я Алі. Мати, дізнавшись про це, зачиняє дівчину 

в кімнаті на два тижні. За цей час батьки Медіни вирішують видати її заміж за 

односельця, який нещодавно повернувся з армії. З діалогу матері й дочки 

дізнаємося про драматичну тяглість традиції примусового заміжжя: 

«Медіна: Мамо, я тобі щось скажу, але не злися. 

Мер’єм: Кажи, доню. 

Медіна: А я обов’язково маю виходити за цього Ясіна? 

Мер’єм: Обов’язково. Будеш гарною нареченою, у тебе сім’я буде, дітки. 

А ти не хочеш? Він хороший, з нього буде гарний чоловік. 

Медіна: Але ж я його зовсім не знаю. 

Мер’єм: Нічого, з часом пізнаєш його. Я ж теж твого батька майже не 

знала. 

Медіна: А якби ти його знала, то вийшла б заміж? 

Мер’єм: У мене ніхто не питав. 

Медіна: А якби запитали? 

Мер’єм: Навіть і не знаю. Твій батько досить сувора людина, але в 

принципі хороша, працює, гроші заробляє. 

Медіна: Все ж таки, якби тебе запитали, ти б погодилася? А то в мене 

ніхто не питає, чи хочу я. 

Мер’єм: А якби в тебе запитали, ти б захотіла? 

Медіна: Ні! Я іншого кохаю.  

Мер’єм: Боже правий, що ти наробила? Якщо батько дізнається, він вас 

обох вб’є» [258, с. 100-101)]. 

І досі в окремих районах Туреччини дівчата стають жертвами 

доісламських традицій. Їхні батьки вважають зайвим давати донькам належну 

освіту, змалечку привчають до думки про єдиний варіант їхнього майбутнього 

– шлюб і хатні клопоти. До того ж вік юних наречених бентежить не одну 

громадську організацію країни. Так, батько Медіни з однойменного твору 

поспішає видати доньку заміж, хоча їй лише 15. 
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Перед весіллям майбутнє подружжя має можливість зустрічатися, але 

лише в присутності когось зі старших членів родини: залицяння може 

необов’язково закінчитися шлюбом, тому репутація жінки не повинна 

постраждати. Батько Медіни, дізнавшись, що дочка до весілля зустрічалася із 

хлопцем, та ще й без свідків, вирішив, що тепер її ніхто не візьме заміж і йде на 

жахливий злочин – живцем закопує її. Так авторка п’єси дає оцінну 

характеристику вчинкові батька, який «застряг» в часі, коли новонароджених 

дівчаток вбивали, бо народження дівчинки вважалось ганьбою. Із прийняттям 

ісламу цей жахливий ритуал був заборонений, але герой «Медіни» у такий 

нелюдський спосіб захищає свою честь: 

«Медіна: Ти завжди на мене сварився, завжди тобі не подобалося, що і 

як я роблю. Але ж я завжди тебе слухалася... А ти, невже ти здатен це 

зробити... вбити? 

Мухаммед: У мене немає з собою пістолета, тому стрибай у яму. 

Медіна: Батечку, відпусти мене, я втечу, а ти всім скажеш, що вбив. 

Мухаммед: Але ж я все знаю. Як мені з цим жити? Як мені в очі людям 

дивитися? (б’є дочку по голові лопатою. Вона падає в яму. Він її засипає 

землею)» [258, с. 109]. 

Небажання рахуватися із думкою жінки висвітлено і в драмі О. Юли 

«Місце посередині світу». Головну героїню п’єси на ім’я Ахтен проти її волі 

бере за дружину найзаможніший чоловік села Емре Бей, який не звик, щоб 

йому відмовляли і готовий на все заради своїх бажань, навіть на вбивство 

рідного брата, якого кохає Ахтен. Змушена жити з нелюбом, щодня дивитися в 

ненависні очі, страждати, вона навіть не може полюбити власну дитину. Але 

справжні почуття все ж знайдуть місце в серці Ахтен. Вона закохується в 

зеленоокого майстра по дереву Джана. 

Горе і страждання спіткали іншу героїню п’єси – подругу Ахтен Сену. 

Вона стає старшою дружиною, бо чоловік, бажаючи мати спадкоємця, 

одружується з іншою. Це не суперечило законам ісламу, позаяк чоловік може 

взяти собі другу дружину зі згоди першої та за умови однаково гарного 
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ставлення до обох, забезпечення усіх матеріальних і духовних потреб обох 

жінок однаково. Сена – любляча дружина, гарна домогосподарка, але 

нереалізована як мати. Вона боляче переживає друге одруження чоловіка, 

народження сина від іншої жінки, прагнення чоловіка проводити більше часу з 

молодшою й привабливішою дружиною: 

«Сена: Якут народила Еміру сина. Мій чоловік зовсім забув про мене, те 

й діло про них говорить, а як же я? Нова дружина тепер для нього – перлина, а 

я – бруд... Я коли зрозуміла, що з кожним днем мене не стає, пішла до Еміра і 

кажу йому: « Хто довгий час все робив по дому? 

Хор: Ти! 

Сена: Хто зранку до ночі у полі працював, готував і сніданок, й обід, й 

вечерю? 

Хор: Ти! 

Сена: Хто пережив твоє друге одруження? 

Хор: Ти! 

Сена: А тепер я хочу взамін одне! Щоб ти покинув їх і знову став моїм. 

Хор: Емір тільки усміхнувся» [384, с. 58].  

Доведена до відчаю жінка наважується на вбивство. Покалічені долі, 

нещасне життя, приниження бажань і почуттів жінки – усе це є наслідком 

сумнозвісної традиції, яка не має логічного підґрунтя, але, на жаль, ще має 

місце в турецькому суспільстві, про що не можуть мовчати сучасні турецькі 

майстри слова. 

Отже, теми, ідеї та образи, притаманні сучасній турецькій драматургії, 

вказують на наявність гендерних трансформацій, зміни соціальних ролей, 

кризу інституту турецької родини, які негативно впливають і на суспільство в 

цілому, і на психологічний розвиток окремого індивіда.  

 

3.2.3. Ціннісні орієнтації жінки: діалектика образу 

Прагнення турецьких драматургів порушити проблему кардинальних 

змін у суспільстві, що проявляються насамперед у знеціненні людської 
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особистості, у виборі аморального життя, реалізуються в образі блудниці. Осуд 

розпусти став темою ще священних книг, де це явище характеризується як знак 

апокаліпсиса. А в драматургії ХХ століття він розробляється з новою силою.  

Аналізуючи образи жінок легкої поведінки в п’єсах таких сучасних 

драматургів, як Дінчер Сюмер, Ерман Джанатан, Озен Юла, Октай Араїджи 

виокремлюємо кілька типів: жінка-блудниця, пріоритетами якої є власне життя, 

а не сімʼя та материнство; повія-жертва, яка стала на шлях блудниці не з 

власної волі; дівчина-жертва, яка за крок від того, щоб стати повією; повія-

дружина, яка усвідомлює необхідність повернутися до правильного життя і до 

свого призначення дружини й матері. Усі типи є трагічними образами і 

виступають опозиціями до персонажів-матерів. 

Соціальна ситуація в країні, рівень освіченості, спосіб життя людей 

вплинули на формування долі героїні комедії Октая Араїджи «Псевдонім 

Ґонджагюль» (1981) повії Айшен. Вона не могла вжитися з матір’ю, глибоко 

релігійною людиною, і подалася до міста в пошуках обранця. Там Айшен 

познайомилася з чоловіком, який запропонував їй одружитися. Після 

укладання фіктивного шлюбу вони провели десять днів медового місяця, та 

одного ранку Айшен прокинулася в ліжку з незнайомцем: «Ми поїхали ніби 

подорожувати. Десять днів гуляли, їли, пили, спали. Усе ніби чудово, я нічого 

не запідозрювала. Я просто була щаслива, і все. Але коли після нічної гульби і 

надмір випитого спиртного, коли я вранці прокинулася і побачила, що поряд 

лежить зовсім інший чоловік, то почала кричати. Він приставив мені дуло до 

голови й каже: «Я заплатив за це ліжко з тобою». Мене продали» [172, с. 220]. 

Айшен опинилася в будинку розпусти. І хоча з часом їй вдалося втекти, 

але погляди на життя, на загальнолюдські, моральні орієнтири в неї змінилися. 

Родина перестала бути для Айшен чимось вартісним, вона вже вчетверте 

розлучається, вважаючи, що у шлюбі дружина повинна насамперед 

перейматися своєю зовнішністю. Айшен уособлює розпусну, полігамну жінку, 

невірну дружину. Цей персонаж певною мірою є переходовим варіантом до 

образу повії.  
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На думку австрійського психолога О. Вейнінгера, жінка-повія не звертає 

уваги на критерії цінностей, не підкоряється ідеям цнотливості, навіть 

протестує проти них то у прихованій формі, як світська дама, то відкрито, як 

вулична повія. Тільки цим можна пояснити статус повії: поза законом, поза 

правом, поза соціальною повагою [25, с. 312]. Повія сповнена руйнівних 

інстинктів, вона керується принципом легковажності, не думає про майбутнє, 

прагне мати купу грошей, щоб розкидатися ними, вона обожнює розкіш, а не 

комфорт, шум, а не спокій, повія хоче знищитися і знищити [25, с. 334]. 

Трагічним персонажем пʼєси «Стамбул білий, горілка кольорова» (1998) 

Озена Юли є Айла, жінка-повія, яку деморалізував Стамбул. Повія, у 

трактуванні автора, – це радше не професія, а нещаслива доля жінок із 

маленьких міст, яких проковтнув урбаністичний простір. 

Образ дівчини-жертви яскраво представлений у п’єсі Дінчера Сюмера 

«Рабині ночі» (1988). На прикладі доль двох персонажів автор аналізує 

суспільні причини, які підштовхують молодих дівчат на необдумані кроки, а 

саме – неосвіченість, синдром популярності, осуд і гендерні стереотипи 

народної моралі. Героїня п’єси на ім’я Ґюльден, молода, світлокоса, струнка 

дівчина, тікає у велике місто, де стає співачкою в нічному кафе. Не маючи 

власного житла, вона винаймає номер у готелі, яким керує сутенер Бахрі. 

Дізнавшись про те, що Бахрі вже отримав замовлення на неї, вирішує тікати з 

готелю, але все ж вагається, бо не може вирішити, як їй жити далі. Несподівано 

в її житті зʼявляється Ерол – парубок із заможної родини, який давно вже кохає 

її, але батьки не погодилися на їхній шлюб, через що Ґюльден змушена була 

покинуте своє рідне містечко: «Мене виховували прийомні батьки... Вони були 

такі хороші... Але в моєму житті зʼявився Ерол, ми почали зустрічатися, так, 

нічого інтимного, просто в кафе сиділи, розмовляли... Потім я стала 

помічати, що люди навколо якось дивно на нас дивляться. Почалися пересуди. 

Мені перед батьками було дуже соромно. І я сказала, що ми маємо 

обручитися... Та його батьки купили йому білет на літак і відправили до 

Стамбула, подалі від мене. Потім ні листа, ні телефонного дзвінка... І тут 
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через стільки часу він знову з’явився... Знайшов у готелі...» [343, с. 49-50]. На 

щастя, Ґюльден вчасно приймає вірне рішення і вирішує пов’язати своє життя з 

Еролом.  

Інша героїня цієї пʼєси – дівчина на імʼя Нур – також опиняється за крок 

до небезпечної межі. Її неосвіченість і прагнення популярності бере гору над 

розумом. Нур знайомиться з Бахрі, який обіцяє їй славу на телебаченні, 

влаштовує зустріч із другом, який нібито проводить кастинг для шоу. І хоча в 

Нур є дбайлива мати, яка завжди і всюди поряд із донькою, дівчина зневажливо 

ставиться до неї, вважаючи, що вона заважає її уявному щастю. І лише ситуація 

в готелі, коли Бахрі вирішує замість Ґюльден відвезти замовнику ще зовсім 

юну Нур, відкриває їй очі на реальність. 

Головна героїня драми «Красуня болота» (1989) Ермана Джанатана 

Ґюльпері – співачка у шинках і повія, у яку закоханий один із її клієнтів Галіль. 

Вона з легкістю розповідає про свою «професію»: «Мабуть, тобі цікаво, як я 

дійшла до такого життя... Мама моя померла ще молодою. Як я гірко почала? 

(сміється). Як у фільмі. Батько мій працював на повозці на Ускюдарі. Але ж 

всяких грабіжників і бандитів у нас повно. Одного ранку знайшли його в 

повозці всього скривавленого. За мною сусіди наглядали, іноді далекі родичі з 

Шехреміні. Так і жила, потім почала співати то там, то тут. Але ж 

прославитися мені так і не вдалося. А тут нормально....» [209, с. 18]. 

Скрутні життєві обставини штовхнули головну героїню на такий 

ганебний шлях, але, відчувши справжні почуття з боку Галіля, вона хоче 

змінитися, прагне стати єдиною й коханою в житті чоловіка, бути йому 

опорою, дружиною. Ґюльпері усвідомлює, що проституція – це прокляття 

жіночого тіла, багнюка, з якої їй понад усе хочеться вибратись: 

«Галіль (сором’язливо): Значить, так... Я хочу завжди бути з тобою, 

кожної хвилини, я і ти... Тобто... 

Ґюльпері: Тобто, ти мене витягнеш з цієї багнюки? 

Галіль: Витягну. 
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Ґюльпері (радісно): Галіле, я так тебе люблю. (До глядачів) І це єдині 

правдиві слова, які я колись говорила. 

Галіль: Я хотів би тобі дати щось більше, я б хотів одружитися з 

тобою. 

Ґюльпері: Я згодна, давно вже згодна» [209, с. 24]. 

Зовсім в іншій психологічній тональності зображується Ґюльпері, коли 

вона намагається захиститися від брудних залицянь зірвиголови Касабоглу. 

Почуття людської і жіночої гідності прокидаються в жінці, яка готова боронити 

власну честь і честь чоловіка. 

У драмі «Красуня болота» психотип повії змінюється на психотип жінки-

дружини, уможливлений щасливою розв’язкою історії Ґюльпері й Галіля. Але 

саме суспільство, вважає героїня (а з нею і автор), ніколи не пробачить повії її 

минулого.  

Пристаркувата повія на ім’я Султана з п’єси «Рабині ночі» Дінчера 

Сюмера теж прагне змінити своє життя: один із її постійних клієнтів, швець 

Вейсі, бачить у ній і друга, і порадника. Вейсі вже чотирнадцять років удовець, 

має двох дорослих доньок, з Султаною зустрічається вже шість років і одного 

дня вирішує запропонувати їй руку й серце: «Я познайомився з Султаною 

шість років тому. Вона приїздила з концертом до нас у Полатли. Ну, 

познайомилися, сподобалися одне одному... А тут вона спить поряд зі мною. І 

якось мені дивно стало. Вона така самотня, і я також... Їй вже за 

п’ятдесят... І я сказав собі: «Гей, Вейсі, самотність – важка річ, особливо у 

старості... І тут я вирішив одружитися...» [343, с. 36]. 

Хай навіть на схилі віку, але блудниця Султана стала на правильний 

шлях і пов’язала своє життя з тим, для кого зможе стати вірною дружиною. 

Повія – це крайній психологічний вияв антропологічного світогляду. 

Образ блудниці в сучасній драмі інтерпретується як явище в соціумі, тлом 

якого служить місто. У турецькій драматургії кінця ХХ ст. блудниця є 

трагічним персонажем, що має різні типи тональності руйнації моногамного 
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ідеалу, які вказують на глибоку суспільну проблему занедбання моральних 

канонів нації, кардинальну зміну ціннісних орієнтацій сучасної жінки.  

 

3.2.4. Амбівалентність жіночих персонажів 

Зміни в психології жінки відбулися завдяки досягненням економічної 

незалежності, підвищенню її фахового, освітньо-культурного рівня. Динаміка 

соціального статусу жінки породила потребу в трансформації соціально-

психологічних засад функціонування суспільства [35, c. 26]. Такі зміни 

допомагають жінці бачити себе особистістю, впевненою у своїх можливостях, 

не закомплексованою, компетентною у спілкуванні з оточуючими, внутрішньо 

вільною.  

У сучасному турецькому суспільстві відбувається диференціація моделей 

поведінки жінки й чоловіка щодо послідовності формування життєвої 

реалізації: у жінки (раніше) – неповна середня освіта, шлюб, діти, у чоловіка 

(раніше) – неповна/повна середня освіта, служба в армії, здобуття фінансової 

незалежності, купівля житла, одруження. Тепер же основним елементом у 

реалізації і турецької жінки, і чоловіка, є отримання повної середньої, часто і 

вищої освіти, кар’єра, одруження, народження дітей і продовження кар’єрного 

росту. Простежується надання одній із найважливіших людських цінностей, а 

саме – праву на освіту більш вагомого статусу.   

Героїню п’єси Улькю Айваза «Дивитися у дзеркало» можна 

схарактеризувати з погляду здатності до власного світотворення в таких 

координатах, як створення особистого простору, забезпечення професійної 

реалізації, бажання самостійно робити важливий вибір. П’єса на одну дію, 

побудована на роздумах молодої дівчини на ім’я Сечіль про майбутню 

професію, про життєві уподобання, з якими їй треба визначитися якомога 

швидше, адже прийшов час незалежного тестування і вступу до вищого 

навчального закладу. Сечіль самовпевнена, але водночас і розгублена, вона 

бачить себе у різних професіях, але не може визначитися, чим би хотіла 

займатись: «...Право, так, так, право – це найкраще. Цікава професія 
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(сміється). Я навіть уявляю себе в суді... (Іншим голосом) “Шановний пане 

суддя, як зазначалося раніше...”... (Сміється). Так, у мене це вийде. Я маю хист 

до ораторства, я впевнена. Приємна професія – адвокат (Сміється).  

МАТИ: Право? Ти ж хотіла на філологію вступати. Ще вчора ти казала, 

що тільки філологія? ...Ну добре, дівчинко моя, вирішуй сама, аби тобі 

подобалося...[183, c. 83]. 

СЕЧІЛЬ: Може, мені архітектором стати?... Правознавство й справді 

може набриднути, а архітектор – професія творча... Уявіть, я стою з 

проектом в руках і роздаю накази будівельникам [183, c. 83]. ...Тільки подумай, 

досліди, відкриття... Заради людей, їхнього здоров’я... А там і аптеку відкрию. 

Матиму незалежність і ніхто вже не втручатиметься у мої справи [183, c. 

83]. ...Я хочу стати бухгалтером. І батько мій бухгалтер. Може, на 

факультеті потім залишуся працювати, асистентом [183, c. 83]. 

У фіналі п’єси з’ясовується, що Сечіль склала іспит на медичний 

факультет, але й далі її долають сумніви, чи правильно вона вчинила. 

Вільною у своїх вчинках, незалежною, сучасною є Севдіджан з пʼєси 

Неджаті Джумали «Криниця» (1988). Севдіджан – молода дівчина з маленького 

глухого турецького села Куруоба. Її коханий Джейхан родом з того ж села, але 

живе і працює в Німеччині. Джейхан приїздить на похорон матері й вирішує 

залишитися в селі доти, доки не викопає криниці, бо селяни вже довгі роки 

потерпають від нестачі води. Севдіджан переступає через звичаї і традиції, 

таємно виходить заміж за Джейхана. Дівчина змінюється і зовні, віддаючи 

перевагу європейському одягу, привезеному нареченим із Німеччини. 

Сучасними, освіченими й незалежними є героїні п’єси М. Байдура 

«Жіноча станція». Сорокарічна Зейнеп і двадцятип’ятирічна Севін живуть по-

новому, самостійно приймають рішення, самі заробляють гроші, самі обирають 

супутника життя: «Зейнеп: Я – вчителька географії. Мій батько – дуже 

заможна людина. Я б взагалі могла не працювати, могла б навіть і не вчитися. 

Я рано вийшла заміж, потім швидко розлучилася. Не люблю сидіти вдома. І 
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батькові сподобалася моя ідея піти до школи працювати. Мені подобається» 

[191, с. 136]. 

Автор показує новий тип турецької жінки, що намагається ствердити себе 

в нових суспільних відносинах. Жіночі образи в історичних драмах, створених 

у республіканський період, можна поділити на два типи. Перший – жінка, в яку 

до нестями закоханий чоловік (жінка-богиня), постає в п’єсах «Кьосем 

Султана» (1912) Тахсіна Нахіта і Шахабеттіна Сюлеймана, «Батьківщина» 

(1932), «Пан Турган» (1936), «Вогонь» (1939), «Наплив» (1965) Фарука Нафіза, 

«Божевільний Ібрагім», «Мурат IV», «Кьосем Султана» (1980) Турана 

Офлазоглу. Другий тип – жінка-політик, керівник, правитель, як у творах 

«Перші роки (Роксолана)», «Або пан, або пропав» Орхана Асени, «Молодий 

Осман» Турана Офлазоглу [362, с. 250] 

Інтерес турецьких письменників до постаті Роксолани (Гюррем Султани) 

зумовлений опосередкованим впливом західноєвропейської традиції 

інтерпретації цього образу. У турецькій науці життя і діяльність Гюррем 

Султани розглядаються в межах традиційної тюркології та історіографії, а 

також орієнталістського та феміністичного дискурсів (З. Дурукан, Ч. Улучай, 

А. Акгюндюз, А. Рефік, Р. Самарджич та ін.) [48, с. 1]. Тоді як для української 

літератури цей образ має особливе значення. Роксолана, як зазначає Віра 

Агеєва, – знаковий для української культури упродовж тривалого часу жіночий 

образ, образ невільниці, бранки, яка спромоглася з найбезнадійнішого 

упослідження піднестися до владних вершин. «Саме до постаті Насті 

Лісовської – Роксолани чи не найохочіше звертається і сучасна масова 

культура – аж до “мильного” серіалу, який претендував на те, щоб стати чи не 

візитною карткою сучасного українського кінематографа» [2, с. 106]. У 

сучасному українському літературознавстві досліджують художню рецепцію 

образу Роксолани як в національному письменстві, так і в інонаціональних 

літературах, зокрема і в турецькій (Галенко О., Кочубей Ю., Сергійчук В.). 

Тексти сучасної драматургії Туреччини, а саме твори «Кануні Сулейман» 
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(1997) Т. Офлазоглу й «Несправжня Гюррем» (2001) О. Юли чи не вперше 

стають об’єктом дослідження українських орієнталістів. 

«Образ Роксолани і невід’ємна від нього інваріантна фабула належать до 

активних традиційних структур, які постійно функціонують у літературі 

упродовж тривалого періоду, зазначаючи, залежно від потреб культури-

реципієнта, істотних формозмістових змін. Але основні сюжетно-семантичні 

характеристики традиційної структури у нових літературних трактуваннях 

зберігають вихідну впізнаваність, хоч інтенсивно вбирають у себе реалії та 

проблеми сприймаючого континууму» [48, с. 5]. Роман Тургана Тана «Гюррем 

Султана» (1937) – рання спроба художнього осягнення постаті Анастасії 

Лісовської в турецькій літературі ХХ ст. Нова хвиля зацікавлення історією 

Роксолани проявилася переважно в царині драматургії. 1959 року виходить 

п’єса Орхана Асени «Гюррем Султана», 1976 року – однойменна опера Невіта 

Кодалли, 1997 року – історична драма «Кануні Сулейман» Турана Офлазоглу, 

2001 року – квазібіографічна п’єса Озена Юли «Несправжня Гюррем».  

У турецькій літературі сформувалося переважно негативне сприйняття 

образу Роксолани як індивідуально-сильної особистості, хитрої, вольової 

жінки, котра, ігноруючи моральні норми й обов’язки, вибудовує план 

досягнення своєї мети, вміло користуючись закоханістю в неї Сулеймана. 

Турецькі хроністи звинувачують Роксолану в інтригах, через які султан 

Сулейман велів стратити свого сина та престолонаслідника Мустафу [406]. В 

історичній драмі Т. Офлазоглу «Кануні Сулейман» сюжетна лінія відображає 

той період життя Роксолани, коли вона планує вбивство шегзаде Мустафи 

заради майбутнього власних синів. Образ Роксолани формують ремарки і 

характеристики, запропоновані іншими персонажами і самою героїнею. Із 

розмови Гюррем із дочкою Міхрімах постає образ жорстокої матері, яка ледве 

не силою видала заміж єдину доньку за нелюба, зруйнувавши її життя. Донька 

Гюррем розуміє, що матір керується не її інтересами, а продовжує інтригувати і 

втягує у свої тенета нових політичних гравців. 
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У драмі Т. Офлазоглу актуалізуються елементи психологізації образу: 

автор розробляє мотив захисту Гюррем своїх дітей, при цьому він не приховує 

негативного ставлення до поведінки матері, яка користується прихильністю 

чоловіка, щоб звеличити своїх синів: 

«Гюррем: Я завжди вигравала, завжди, синку. Якщо мене послухаєшся, 

то й ти виграєш. 

Баязид: Як страшно! 

Гюррем: Що страшно? 

Баязид: Те, що ти настільки сильна. 

Гюррем (сміючись): От і радій... Ти вже звикай до думки, що станеш 

падишахом. Я використаю свою силу й вплив, який маю на твого батька, щоб 

досягти цієї мети» [311, с. 111]. 

Стосунки Сулеймана й Роксолани показані в п’єсі однобічно: Сулейман 

до нестями закоханий у дружину і готовий на будь-який крок заради їхнього 

щастя: «Коли я про тебе думаю, коли бачу, всі жінки світу стають для мене 

нічим. Коли я на тебе дивлюся, то наче п’ю воду безсмертя і так хочеться 

промовляти вірші!» [311, с. 29]. 

Для Сулеймана Роксолана – цілий усесвіт. До її ніг він готовий покласти 

всі скарби світу: «Мій Криме, Анатоліє, Хорасане, Самарканде, Ісфахане, 

Казахстане, Узбекистане..., Едірне, мій Стамбуле, моя Бурсо, моя весно, 

трояндо, трояндовий сад, життя моє, красуня з красунь!» [311, с. 31]. Тоді як 

Гюррем – хитра жінка, яка вміло маніпулює почуттями чоловіка, знає собі ціну 

й готова боротися до останнього, щоб бути кращою з кращих: «Якщо хтось на 

висоті, я маю бути вищою. Усі мають право прагнути найвищих висот, але 

вдається дістатися них лише обраним» [311, с. 94].  

«Кануні Сулейман» Т. Офлазоглу – класична драма на дві дії з 

традиційною композицією: зав’язкою, розвитком дії, кульмінацією та 

розв’язкою, тоді як п’єса О. Юли «Несправжня Гюррем» – «відкрита» драма, у 

якій деформуються часові та просторові параметри, домінують асоціативні 

зв’язки. Виразною у творі є невідповідність між хронологією подій та часовим 
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простором. У першій дії відбувається діалог п’ятдесятчотирьохрічної Гюррем з 

Гюррем – сімнадцятирічною полонянкою, уособленням юної Роксолани. У 

другій дії з’ясовується, що все, що відбувається в першій дії – маленька п’єска, 

поставлена полонянками палацу для Хандан Валіде Султани, матері Агмета I. 

У творі запропонована інша, на відміну від драми Т. Офлазоглу, інтерпретація 

образу Гюррем, в основі якої тлумачення образу як амбівалентного, в якому 

поєднані дві іпостасі героїні – молодої української дівчини, яка кохає Михайла 

і сумує за батьківщиною, та досвідченої Гюррем, дружини султана, яка здатна 

звернути гори заради своєї мети. На тлі внутрішньо-психологічного конфлікту 

розкриваються душевні переживання героїні: 

«Полонянка: Бідна дівчина! Що тобі довелося в житті пережити. Ще 

зовсім молодою татари захопили тебе в полон, ти опинилася у палаці... А 

тепер тобою цікавиться син Хафси Султани, який теж з Криму. 

Гюррем: Я теж такою була... Однією з сотень... Дивною такою. Вночі я 

спостерігала за зорями... Хто б що не казав, але світ такий маленький. Ці 

землі, цей палац, я у цьому палаці. Все маленьке. Я лише маленька крапка у 

всесвіті. Мене виховували спеціально для султана, як й інших полонянок... 

Однієї ночі я задивилася на місяць. Він був особливий. Спочатку йому чогось не 

вистачало, а з часом він повнішав, удосконалювався. Він дуже відрізнявся від 

усіх зірок. Якось більш близьким був і виблискував яскравіше. Я б могла стати 

місяцем посеред сотні зірок. Коли я це зрозуміла, все почало змінюватися. І, 

завдяки долі, султан звернув на мене увагу... » [386, с. 15]. 

О. Юла прихильно ставиться до своєї героїні й цінує в ній риси, 

притаманні їй до заміжжя. Він хоче повернути її назад, повернути добру славу 

й чистоту її душі: «Так, я вертаюся до колишньої себе... Так воно і має бути. 

Людина знаходить себе в іншому часовому просторі, говорить із собою, згадує 

помилки, гріхи, добрі справи...» [386, с. 52].  

Окрім моральних проблем, у творі порушуються питання суспільного 

життя, зокрема взаємин влади і народу, лідера й натовпу. Автор застосовує 

прийом «погляду стороннього», коли чужинка Гюррем формулює свою 
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стратегію правителя: «Ти маєш робити вигляд, що дослухаєшся до проблем 

народу, а сама маєш уміти забавити їх чимось іншим» [386, с. 30]. 

В українській інтерпретації Роксолана зображена як патріотична 

українка, яка, незважаючи на невільництво, дбає про рідну країну. Коли західні 

й турецькі автори зображували Роксолану такою собі героїнею літератури 

жахів, безжальною леді Макбет, відьмою й чаклункою, українські, всупереч 

історичним фактам, всіляко наголошували на патріотизмі героїні, яка рятує 

вітчизну від турецьких набігів [2, с. 107]. У п’єсі «Несправжня Гюррем» 

Роксолана болюче переживає за країну свого чоловіка, яка стала їй за рідну. Як 

і в «Кануні Сулейман», вона виступає в образі жорстокої матері, але віддає 

дочку силоміць заміж заради благополуччя країни. 

«Несправжня Гюррем» – квазібіографічна драма, хоча й має біографічне 

тло, зіткане з фактів життя Анастасії (Олександри) Лісовської (Роксолани, 

Гюррем): вказується місце народження героїні, ім’я, рік смерті, імена дітей. 

Хоча в тексті п’єси не відстежується реальна хронологія життя головної 

героїні, помітна часова непослідовність, фрагментарність тексту, недостатність 

доказово-документальної бази, різкі переходи між епізодами. Балансуючи між 

дійсним і уявним, буденним і драматичним, Гюррем звинувачує істориків у 

неправильному потрактуванні її життя: «Історію пишуть ті, кому платять 

гроші. Тому стільки неправди написано. А мені й діла нема до того, хто і що 

про мене напише. Я свої таємниці заберу з собою в могилу. А вони не зможуть 

написати того, чого не знають, тому й будуть писати те, про що почують 

від інших. Напишуть всякі плітки холоднокровно, і все. А потім ще знайдуться 

інші, які переписуватимуть їхні думки, додаючи щось своє... От і вийде зовсім 

інший образ Гюррем. Але ж перешкодити цьому неможливо. Вони писатимуть 

так, як їм того хочеться. Та вони і мають писати... Я б, наприклад, написала 

про себе, що я покинула все і повернулася в рідні краї, до Рогатина...» [386, с. 

13]. Тут варто говорити і про ймовірність «примарності» біографії Роксолани, 

яка, на думку Яківа Гордієнка, є скоріше міфом, ніж реальністю [37,  26-27]. 
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П’єса О. Юли вражає глибоким психологізмом, акцентуванням на 

моральних проблемах і неординарним розвитком сюжетних колізій. Авторська 

рецепція образу Роксолани стає результатом переосмислення вже традиційного 

для турецької літератури образу. 

Формуванню образу Роксолани і в п’єсі «Кануні Сулейман», і в 

«Несправжній Гюррем» сприяє введення фактичного історичного матеріалу, 

використання прийому опосередкованих характеристик, інтеграції в канву 

тексту морально-психологічних елементів конструювання історичного образу.  

Ще один образ сильної жінки-правительки в турецькій драматургії – це 

Кьосем Султана. Уперше цей образ постає в оповіданні Халіде Едіп Адивар 

«Кьосем Султана», надрукованому в газеті «Танін» 20 листопада 1908 р. З 

часом з’явилася й однойменна п’єса, а в 1912 р. – п’єса «Кьосем Султана» 

Тахсіна Нахіта і Шахабеттіна Сюлеймана, що виходила друком у журналі 

«Рюбаб». 1928 року Фазил Неджіп написав роман «Меджнуни у палаці» 

(«Сарайларда меджнунлар»), у якому відтворив історичні події з часів 

сходження на престол Султана Ібрагіма і до смерті Кьосем Султани. У 

названих художніх творах Кьосем Султана зображена як жінка-інтриганка, 

жінка-сила [256, с. 306].  

Трагедія Т. Офлазоглу «Кьосем Султана» (1981) є одним із зразків творів 

історичної тематики. Прототипом головної героїні п’єси є одна з 

найвеличніших жінок Османської держави Хасекі Мах-Пейкер Кьосем Валіде 

Султана (1590 – 1651), дружина султана Агмета І, мати падишахів Мурада IV 

та Ібрагіма І. Згідно з історичними джерелами, Кьосем Султана народилася в 

Греції, справжнє ім’я – Анастасія. У п’ятнадцять років вона потрапила до 

палацу Агмета І, де за короткий час підкорила серце падишаха й увесь палац. І 

за життя султана, і після його смерті Кьосем Султана активно втручалася в 

державні справи. Її син, Мурат IV, посів престол в одинадцятирічному віці, 

тому фактично правителькою була Кьосем Султана. Після раптової смерті 

старшого брата на престол зійшов Ібрагім І. Мати й тоді уміло правила 
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країною, скеровуючи сина, і продовжувала це після його смерті, коли 

правителем був проголошений її шестирічний онук Мегмет IV. [479].  

У 1612 році посол Венеції описав Кьосем як «розумну й проникливу, і 

навіть більше того, талановиту; було б хибним думати, що всі поважають її, але 

в деяких питаннях до неї прислуховуються, вона є фавориткою короля, який 

бажає, аби вона була нею завжди». Пізніше посол Англії Христофор Вальєр 

також наголошував на владі Кьосем над правителем: «Вона може робити все із 

королем, що їй заманеться, і повністю володіє його серцем, їй ніколи ні в чому 

немає відмови». Проте посол Іспанії Контрарині, констатував і те, що вона «з 

великою мудрістю стримує себе від того, аби говорити [із султаном] занадто 

часто про важливі питання і державні справи». Така завбачливість Кьосем 

свідчить про розсудливість султани, яка не бажала ризикувати прихильністю 

правителя й була спрямована на збереження свого становище при дворі [479]. 

Інтерпретація Т. Офлазоглу образу Кьосем Султани відповідає 

історичному: вона інтриганка, жадібна, ненаситна. Автор вдало змалював 

героїню як анти-жінку, яка по-чоловічому жорстоко підбурює онука 

Мегмета IV проти садразама Мурата, дає настанови й керує країною, 

конфліктує з матір’ю падишаха Мегмета Турхан Султаною. Протагоніст п’єси 

Т. Офлазоглу не зупиняється ні перед чим, людське життя для неї – ніщо в 

порівнянні із прагненням панувати: «Жінка, яка з легкістю вбила сина, так 

само легко позбудеться й онука. Я народила жорстокого Мурата і 

божевільного Ібрагіма. І ніхто, чуєте, ніхто, ні близькі родичі, ні мама з 

татом, ні сестра, та навіть і Бог не можуть заборонити мені 

володарювати» [293, c. 107-108]. 

Кьосем Султана переступає через людські життя, загальнолюдські 

цінності заради вдоволення власних амбіцій, нерідко вдається до фінансових 

авантюр, як у випадку з фальшивими грішми, якими вона хотіла розрахуватися 

за військові поставки. Цікаво, що Кьосем Султана була свекрухою ще однієї 

султани українського походження – Гатідже Турган, яку П. Куліш вважав 
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прототипом Марусі Богуславки. Вона мала той вплив на правителя Османської 

імперії, який приписують Роксолані [406].  

Репрезентацію образу головної героїні в п’єсі «Кьосем Султана» 

поглиблюють характеристики, озвучені іншими дійовими особами. 

Прочитується і авторська антипатія до Кьосем, її маскулінної природи на тлі 

певної фемінності персонажів-чоловіків. 

Отже, гендерні трансформації, типологія жіночих образів, зміна 

соціальних ролей підтверджують думку науковців про вибіркову рецепцію 

турецькими письменниками західноєвропейського художнього досвіду, 

актуального для драматургії ХІХ ст. Амбівалентність жінки як літературного 

персонажа в драмі ХХ ст. виявляється у двох – показова відвертість і розкутість 

та приниження й несвобода – крайніх полюсах, які маркують стереотипи 

сприйняття місця жінки в суспільстві. На нашу думку, у такій ситуації бракує 

«золотої середини» – персонажа, у якому б поєдналися вільнолюбство й 

незалежність європейської жінки і цнотливість, вірність родині східного 

ґатунку.  

 

3.3. Суфійський «текст» турецької драматургії  

Особливу роль у турецькій драматургії відіграють образи суфійських 

мислителів, містиків, поетів, зокрема Мевляни Джелаледдіна Румі, Юнуса 

Емре, Ходжи Агмета Єсеві, Хаджи Бекташа Велі. На думку літературознавця 

Абдуллаха Шенгюля, таке прагнення сучасних драматургів пояснюється 

бажанням вилікувати зіпсовану урбаністичними й технологічними процесами 

людську душу шляхом звернення до істин, які сповідували великі суфії [352, с. 

424]. 

Постать Джеляледдіна Румі, ісламського суфія, поета епохи 

Середньовіччя донині привертає увагу всього світу. Про його життя та 

творчість написано чимало історико-філософських, богословських, 

літературознавчих, лінгвістичних, педагогічних та інших розвідок. Його твори 

перекладені багатьма мовами народів світу. Його називали «однією з 
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найвидатніших постатей золотого віку суфізму» [108, с. 211], «великим поетом 

та гуманістом» [50, с. 11], «натхненним поетом-персом» [77, с. 274]. 

Уже від XVIII ст. ім’я Джеляледдіна Румі починає з’являтися в 

дослідженнях учених Заходу (Ж. де Валленбур, Й. Гаммер, Р. Ніколсон, 

Е. Палмер, Г. Ріттер, Ф. Руккерт, Е. Уінфілд, А. Шиммель).  

Образ Мевляни опрацьовували турецькі романісти («Пророк любові» 

Незіхе Араз, «Мевляна всередині нас» Джіхана Окуюджу, «Кохання» Еліф 

Шафак, «Баб-и Есрар» Агмета Уміта, «Сльози любові» Сінана Ямура), поети 

(Шейх Ґаліб, Султан Агмет І, Нефі, Лейла Ханим, Нейзен Тевфік, Ях’я Кемаль, 

Асаф Халет Челебі та ін.). Сучасну інтерпретацію образу пропонують і 

турецькі драматурги Ісмаїл Якит, Локман Солмаз, Мегмет Демірджі, 

Неджааттін Турал, Озен Юла, Реджеп Більгінер.  

В основі п’єс Т. Нара «Крила у вогні душі» (2000), Р. Більгінера 

«Мевляна» (2001), О. Юли «Шемсе, не забувай!» (2006) події епохи 

Джелаледдіна Румі, художньо осмислені митцями з позицій свого часу. 

Турецький літературознавець Сельчук Ерайдин зауважує, що звернення митців 

до образу Мевляни зумовлене тим, що молоде покоління турецької нації не 

знає його або хибно думає, що знає [235, c.151]. У драматичних творах 

життєвий шлях Джеляледдіна Румі найчастіше інтерпретувався в таких 

фабулах: життя Румі до знайомства з Шемседдіном (Шемсом), вплив 

Шемседдіна на Румі, становлення Румі-поета.  

У п’єсі «Мевляна» Р. Більгінера відтворено ключовий момент життя 

поета – зустріч із Шемсом і усвідомлення Румі свого покликання. У драмі 

закладено мотив дороги, який набуває подвійного значення. Це й дорога в 

буквальному сенсі, і в символічному – дорога до себе, до свого призначення: 

Сцена перша: Невеличка площа у старій Коньї. Видно дві вулички, що 

ведуть до площі. Однією йде Мевляна, іншою – Шемс. Кожен промовляє сам до 

себе, чутно їхні голоси. 

Мевляна: Я в якомусь незрозумілому, невизначеному стані. 

Шемс: Я шукаю однодумця. 
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Мевляна: Я відчуваю, що зустріну того, хто мене врятує від 

самотності. Цікаво, хто він? 

Шемс: Так, я шукаю когось. Але хто є я сам? Чому я зайшов у таке 

далеке місто? 

Мевляна: Цікаво, це буде наставник чи товариш? Ох, ця нестерпна 

самотність! 

Шемс: Я благав Бога: «Боже, зведи мене з тим, хто любить Тебе». Тому 

я й прийшов сюди – щоб знайти людину віруючу.  

(Обоє дійшли до перехрестя, побачили одне одного й на мить застигли). 

Шемс: Я впізнав тебе за твоєю ходою, поставою, ти саме той, кого я 

шукав! (Бере Мевляну за руки). Ану, скажи мені, хто є правдивий: Пророк 

Мухаммед чи Баєзид Бістамі, який каже, що він пророк? 

Мевляна: Безсумнівно, Пророк Мухаммед!... 

Шемс: (голосно) Аллах! (падає на коліна). 

Мевляна: (стає навколішки, піднімає Шемса) Ти саме той, на кого я 

чекав! 

Шемс: А Ти саме той, на кого я сподівався. Я таємниця таємниць, 

світло світла [205, с. 1-2]. 

У п’єсі «Мевляна» Джелаледдін Румі постає в образі справжнього суфія, 

віруючої людини, сильної духом, яка не відступає, незважаючи на всі плітки й 

пересуди про дружбу із Шемсом. 

Деякі західні дослідники культури Сходу заперечували самобутність 

суфізму і висловлювали сумніви щодо арабського походження слів «суфі» та 

«тасаввуф», замінюючи їх грецьким «софія». Таке пояснення не знайшло 

підтримки більшості науковців. Відомі орієнталісти І. Гольдциєр, Р. Ніколсон, 

А. Кримський, А. Арберрі та інші довели неправомірність цієї думки [21, с. 31].  

Суфізм від самого початку свого виникнення визнавав теорію існування 

внутрішньої сутності душі й таємничої науки створення всього живого. А суфії 

були учнями цієї науки, які прагнули стати інсан-и каміль (людиною 

досконалою) [160, с. 61]. Аль-Газалі вважав, що віра людини досконалої 



249 
 

проявляється у трьох аспектах: у ставленні до навколишнього світу; у змісті 

того, що він передає своїм учням, враховуючи їхні здібності до навчання; у суті 

того, що він пізнає завдяки своєму внутрішньому досвіду із досяжного для 

певного кола людей [130, с. 535]. Мевляна Р. Більгінера – істинний суфій, який 

дотримується усіх догм учення. Образ Мевляни-проповідника й вчителя 

увиразнюють цитати з його Месневі: «Пташка може літати лише з птахами 

своєї породи. Для людини товаришувати з тим, хто не має рівноваги в душі, 

то є смерть. Ти саме той, на кого я чекав»; «Розумна людина має виносити 

для себе урок з того, що трапляється з його товаришем»; «Чи не для того 

було створено людину, щоб вона зробила знання вічними? Якщо виходити з 

того, що людина – відображення Бога, то вона має сама захотіти зробити 

нездійсненне»; «Будь таким, яким ти є насправді. Або ж стань таким, яким 

ти намагаєшся бути»; «Життя складається з чорних і білих ланок 

життєвого ланцюга: то гарна новина, то сумна, то щастя, то горе» [201, с. 

28]. 

У п’єсі Р. Більгінера Мевляна, окрім усього, ще й люблячий свекор. Він 

піклується про душевний стан і матеріальне становище своєї невістки, батько 

якої раптово помер. У листі до неї Мевляна озвучує надзвичайно шляхетну 

позицію мужчини і батька: «Дочко моя, Фатьма. Знай, що все, що тебе 

ранить, ранить і мене. Ваші проблеми – наші проблеми. Якщо син мій, Велед, 

тебе чимось образить, не подивлюся, що він моя кровинка і викину його з серця 

[201, c. 99]. 

Характеризуючи культуру ХХ – початку ХХІ ст., літературознавець 

А. Нямцу говорить про наявність «тривожних» часів. Учений зауважує, що 

духовна криза цивілізації вимагала, аби на перший план було висунуто 

загальнолюдські цінності та сталі морально-етичні орієнтири, які були 

випробувані часом, які б допомогли сучасним художникам збагнути 

перманентні конкретно-історичні процеси та співвіднести їх із минулим 

досвідом людства [101, c. 41]. Враховуючи ту особливість, що драма 

віддзеркалює суспільні негаразди, Р. Більгінер порушує специфічні питання 
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сучасного суспільства, одним із з яких є нетерпимість до Іншого, неповага, 

відсутність діалогу культур і релігій. Натомість пропонує образ толерантного 

Мевляни, акцентуючи увагу на особливостях його характеру та внутрішнього 

світу. 

Мевляна Джелаледдін Румі – суфій, вчення якого спирається на основи 

ісламу і священної книги мусульман. Його життєве кредо: «До самої смерті я 

вірний слуга Корану і порох на ногах пророка Мухаммеда» [235, c. 147]. У 

Священному Корані постійно повторюваною є настанова на толерантність і 

добротерпимість не тільки щодо «людей Писання», а й усього людства, усіх 

людей, незалежно від їх приналежності до тієї чи тієї віри: «Аллах не забороняє 

вам чинити благо, проявляти люб’язність і підтримувати зв’язки з 

невіруючими... Воістину Аллах любить благодійників і тих, хто підтримує 

взаємний зв’язок». Протагоніст Р. Більгінера – майстер ведення 

міжконфесійного діалогу: 

Мевляна: (сам до себе) Ще більше любові, ще більше толерантності! Як 

би було добре, коли б наш світ складався з моря любові, а ми б у ньому плавали 

і потроху ставали дійсно людяними... 

Входить священик. Мевляна промовляє вірші. Ч. Хюсамеддін записує. 

Мевляна бачить священика. Обоє вклоняються один до одного. Мевляна 

вклоняється ще раз і ще раз. 

Священик: Яка скромність, Мевляно! Як я не намагаюся, але не можу 

випередити Вас у скромності. 

Мевляна: Всевишній нагородив мене багатством серця. Я ділюся ним зі 

своїми друзями. 

Священик: Я просто у захваті від вашої поведінки. 

Мевляна: Друг – дзеркало друга. Куди Ви йдете? 

Священик: До Вас. Я давно вже не був у Вас, от і вирішив побачити Вас, 

поговорити.  

Мевляна: Я набагато більше скучив за Вами. Честь приймати такого 

гостя. 
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Священик: Відкрийте мені таємницю Вашої скромності. 

Мевляна: Як я можу не схилятися перед священним створінням – 

людиною. 

Священик: Але ж я – християнин. А Ви – мусульманин. 

Мевляна: Людяність важливіша за всі релігії [205, c. 95-96]. 

Шлях Мевляни Джелаледдіна Румі відомий як шлях любові: «Це не я 

народив любов, це любов народила мене» [327, c. 27]. У культурах багатьох 

народів Мевляну називать «султаном сердець». І досі тисячі людей з усіх 

куточків світу, які прагнуть віднайти віру через його вчення, тягнуться до 

Коньї, щоб досягти духовної гармонії, яку сповідує орден Мевлеві. На думку 

Ф. Ґюлена, якщо можливо буде поширити в усьому світі розуміння ісламу, 

представлене речниками любові, такими як Джелаледдін Румі та Юнус Емре, і 

передати їхнє послання любові, діалогу й терпимості тим людям, які жадають 

цього послання, то люди в усьому світі впадуть в обійми один одному [45, c. 

259]. «Той, хто ставиться до інших з ненавистю й ворожістю, не відповідає 

істинному ісламському способу життя. Іслам є релігією любові й терпимості», 

– наголошує Ф. Ґюлен [45, c. 261]. 

У нашому постійно мінливому світі любов залишається однією з 

основних моральних цінностей, потреба якої неухильно зростає з кожним днем. 

Це найміцніший зв’язок між індивідами, що об’єднує родини, суспільство, 

народи. Про це каже і Мевляна у драмі Р. Більгінера: «Головне – це любити і 

бути любимим. Спочатку про мене багато чого говорили, але коли навчилися 

любити й відчули справжню насолоду від того, що хтось їх любить, тоді вони 

змінилися» [201, c. 96] 

Для турецького народу Мевляна слугує взірцем у взаєминах із різними 

культурами, народами, релігіями. Як зазначає турецький літературознавець 

Бірол Емін, до Мевляни склалося особливе ставлення, глибока повага з боку 

багатьох народів світу. На доказ він наводить слова Папи Римського, який, 

виступаючи на «Днях Мевляни» у Парижі 1953 року, зазначив: «З величезною 
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повагою я схиляюся перед великим ісламським мислителем Мевляною 

Джелаледдіном Румі в ім’я всіх християн світу» [230, c. 20].  

Румі вважав себе суфієм-практиком, тому важливими моментами його 

біографії є знайомства з Сеїдом Бурханеддіном, Салахеддіном Заркубі, 

Хюсамеддіном Челебі. За версією автора «Мевляни», саме Хюсамеддін Челебі 

надихнув Румі на написання Месневі: «Ті, хто люблять тебе і прислухаються 

до твоїх слів, читають якісь свої книжки. А ти напиши таку книгу, якою б 

захоплювалися і забули про інші» [201, c. 101].  

Р. Більгінер зміг рокрити «діалектику душі» головного героя, цілісність 

рис його характеру, максимально дотримуючись інформативного поля, 

зітканого з реальних фактів з життя протагоніста.  

Події п’єси О. Юли «Шемсе, не забувай!» відтворюють лише частину 

життєвого шляху Мевляни, той період, коли не стало Шемса – найближчого 

друга Румі. Глибину горя Мевляни усвідомлюють його дружина й син Велед, 

тому намагаються приховати від нього цю страшну звістку:  

Керра Хатун: Може краще сказати, що Шемс, який дорожчий йому за 

життя, не може промовити й слова у тому глибокому колодязі, що він не 

може піднятися з-під землі й линути до нього? 

Велед: Якщо він дізнається, то збожеволіє і втратить себе назавжди. І 

тоді ми його ніколи не повернемо [383, c. 31]. 

Особливістю п’єси О. Юли є те, що образ Мевляни постає з реплік інших 

персонажів – цим досягається ефект постійної присутності Румі. Тоді як у п’єсі 

Р. Більгінера Мевляна є дійовою особою, хоча наратором є його син Велед. У 

такий спосіб озвучується позиція «погляд збоку». 

Дійові особи у «Шемсе, не забувай!» – дружина та двоє синів: Велед й 

Алааддін, душа покійної дівчини-Алхімії, невідомий і Тавус Хатун, від імені 

якої ведеться оповідь. Самотність, смуток, пошук істини – домінантні ознаки 

образу Мевляни в п’єсі О. Юли. Лише наприкінці твору відчуваємо момент 

істини: Румі знаходить себе в Шемсові, і це духовне перевтілення 

відображається і на зовнішньому вигляді філософа, і укріплює його в 
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морально-естетичних переконаннях: «Я зайшов усередину. Румі сидів до мене 

спиною. Чувся голос нея... Він повільно повернувся до мене. Я не повірив своїм 

очам. Це була людина з обличчям Шемса. Я сказав: «Шемсе!». Він одповів: 

«Румі». «Любов», – сказав я. «Моя сутність», – одповів він. «Радість», – 

сказав я. «Моє слово», – відповів він. «Життя», – сказав я. «Моє обличчя», – 

одповів він. «Сема», – сказав я. «Моя примха», – сказав він...». «Шееемсе», – 

протягнув я. «Моє ім’я», – сказав він [382, c. 53].  

Сам автор п’єси говорить про те, що надихнувся ідеями «Месневі» і 

вирішив написати щось на зразок дидактичного драматичного твору. Але «..тут 

трапився Шемс. І все пішло зовсім за іншим сценарієм. Те, що Шемс раптово 

зник, те, що його вбили, що всі приховували цю таємницю...» [325, c. 1], – і це 

стало фабулою, яку він намагався втілити в сюжеті драми. «Мою увагу 

привернула заворожуюча суфійська таємничість віднайдення істини, як людина 

знаходить себе в іншій людині, в божественному началі... Я вирішив написати 

свою п’єсу у віршованій формі. Але мова проста, зрозуміла. Давно вже не 

писалися поетичні драми, вважається, що це пережитки минулого. Але, на мою 

думку поезія дуже личить сцені, вона доповнює традиційний образ 

драматургії…» [325, c. 1]. В інтерв’ю журналу «Санат Гюндемі» (2011) Озен 

Юла нарікав на неможливість спроектувати почуття головних дійових осіб 

лише в духовну площину життя. Перед нами постає новий образ Мевляни – 

звичайної людини зі своїми бажаннями і почуттями: «Мевляна знав, що його 

син Алаеддін кохає дівчину-Алхімію, але, незважаючи на це, віддав її за 

Шемса. Він просто прислухався до свого внутрішнього голосу, хоча не завжди 

він може правильно спрямувати людину. Але в цьому і полягає людська 

сутність. Він дослухається до свого серця і приймає відповідні рішення, які 

іноді мають негативні наслідки для оточуючих...» [317, c. 94]. Завдяки 

актуальності образу Мевляни-суфія, п’єса О. Юли близька сучасникам, а її 

музичне оформлення налаштовує на чуттєве сприйняття. 

Період життя Мевляни, коли той важко переживає втрату Шемса, 

відтворено в драмі на 2 дії Т. Нара «Крила у вогні душі». Але цей твір важко 
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назвати біографічним: автор представляє читачеві/глядачеві особливий синтез 

філософських думок, відтворення реалій сучасності й образу історичного 

минулого, комбінування психопортрета сучасної людини: «Ця п’єса допомогла 

мені розкрити питання хаотичності сьогоднішнього світу. Детально 

проаналізувавши його життя і творчість, я усвідомив драму Мевляни-

інтелектуала» [448]. Т. Нар намагається передати весь трагізм ситуації суфія: 

нерозуміння оточуючих, його самотність після трагічної загибелі Шемса, 

потужну духовність, яка допомагає, незважаючи ні на що, любити 

Всевишнього. Основний сюжет п’єси – містична подорож Мевляни в пошуках 

Шемса й усвідомлення свого «я». Позареальність подорожі обігрується 

автором за всіма законами суфізму з відповідними ритуалами, етапами. Шлях 

Мевляни символізує образ нічного метелика, який літає навколо вогню 

неіснування і обпалює крила об неминучість смертельного кінця. Мевляна, 

діставшись колодязя, куди вкинули Шемса, звертається до свого друга, але, не 

отримавши відповіді, благає всевишнього: «Боже правий! Оберни цей колодязь, 

сповнений таємниць, на ней розлуки, а мене дмухни всередину!» [292, c. 43]. 

Колодязь перетворюється на ней, Мевляна, кружляючи в сема, 

опускається всередину. Там його зустрічає птах фенікс зі схожим на розбите 

дзеркало обличчям і говорить Мевляні-метелику, що той має пройти сім долин 

і тільки тоді дістанеться вогника. Далі, у трояндовому саду, він зустрічає 

Хафіза, з яким він читає вірші. Подолавши тяжкий шлях, Мевляна не знаходить 

Шемса. Хафіз роз’яснює Мевляні, що Шемс – всередині його душі. Мевляна 

вирішує все ж дістатися вогника, адже коли є любов, то крила вже не потрібні. 

У кінці шляху Мевляна бачить дзеркало, у дзеркалі – себе: «Дістатися 

Всевишнього – значить знайти себе, знайти себе – знайти любов» [292, c. 90].  

Т  Нар концентрує увагу читача на образі людини, яка є джерелом 

багатьох проблем і водночас основою любові. Його Мевляна нарікає на 

невігластво народу, його жорстокість і злобу: «Він натравив на мене собаку. 

Той розгриз пальці, що тримали перо. Я ж не собака, щоб вчинити так само. 
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Мені так боляче... [292, c. 42]. І далі: «З тих пір, як людина стала людиною, 

вона ні на мить не забуває про жорстокість» [292, c. 46]. 

Щоб пом’якшити критицизм Мевляни, Омар Хайям нагадує суфію його 

ж слова: «А чи не ти казав, що ми – найвищі з усіх істот на землі?» [292, c. 40]. 

І додає: скільки б він не страждав і не побивався, жорстокість не покине цей 

світ.  

Т. Нар вдається до колажу – постмодерніського конструювання образу з 

фрагментів характеристик різнопланових і різнорідних особистостей, значимих 

для культури всього ісламського світу: Халладжа-Мансура, Омара Хайяма, 

Ферідюддіна Аттара, Юнуса Емре, Сеїда Несімі, Зердюшт, Менночіно. Усі 

вони закликають до братерства, єдності, любові, незважаючи на різне 

світобачення та релігійні конфесії. Всі вони – віддзеркалення Шемса, який 

духовно підтримував Мевляну на його шляху пошуку істини. 

Творячи образ Мевляни, Т. Нар не занурювався в аналіз конкретних 

подій. Драматургічний конфлікт побудований на опозиціях «буття – небуття», 

«сьогодення – вічність», «зло – добро», «краса – потворність». Ця п’єса 

принесла авторові нагороду «Письменник року» 2004 року. Після 2007 р. її 

ставили на сценах театрів Сирії, Македонії, Голандії.  

Кожен із драматургів, які звертались до образу Мевляни, створив власний 

варіант його прочитання, пропустивши через індивідуальну художню манеру і 

творчий почерк. Але усіх їх об’єднує прагнення відтворити образ толерантної, 

мудрої людини суфійського стилю мислення. Образ, який міг би наштовхнути 

сучасних реципієнтів на роздуми, зміну поведінки та ставлення до оточуючих. 

Сучасна турецька драма сприяє появі нових інтерпретацій вічного образу 

Мевляни, найхарактернішими з яких є образ толерантної людини з виразними 

ментальними рисами. Образ Мевляни здобуває етичну значущість завдяки 

єдності емоційного й логічного ствердження сенсу людського життя.  

У сучасній Туреччині Юнуса Емре небезпідставно вважають 

основоположником турецької літератури, який стояв біля витоків тогочасної 

словесності [143, с. 481]. Специфіка його творчості, як зазначає відомий 
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український літературознавець Л. Грицик, пояснюється не лише своєрідністю 

обдарування поета, а й двома чітко вираженими тенденціями, що 

синтезувалися у його слові: могутня традиція турецької народної літератури і 

потужний вплив суфізму. Унікальності Юнуса Емре послужило те, що суфізм, 

як його особисте світовідчуття і світобачення, утверджувався на турецькому 

ґрунті. Освіченість, численні подорожі, які здійснював поет країнами 

Близького і Середнього Сходу, здобутий досвід сприяли тому, що твори його 

завойовували щораз ширшу, різноріднішу аудиторію [40, с. 396]. Творчості 

Юнуса Емре присвячені наукові розвідки не тільки турецьких, а й українських, 

російських, англійських дослідників різних років, серед яких варто зазначити 

праці В.С. Гарбузової, Е. Ґібба, Л.В. Грицик, М. Демірджі, Е. Джавелідзе, 

М. Каплана, М. Кьопрюлю, А. Кримського, М. Турхана, Г. Халимоненка та ін. 

Образ Юнуса Емре представлено в драмах Неджіпа Фазила Кисакюрека 

«Юнус Емре» (1969), Реджепа Більгінера «Юнус Емре» (1974), Ердогана 

Айтекіна «Юнус Емре» (1986), Незіхе Араз «Я знайшов найкраще» (1991), 

Орхана Асени «Юнус Емре» (1995), Тургая Нара «Божевільне дерево» (2004) та 

в музичній драмі Ніхата Ас’яли «З’явивсь я в образі Юнуса» (1988). Цікавим 

кроком на шляху до популяризації театру тіней «Карагьоз» є вистава Алпая 

Еклера «Юнус Емре на полотнищі уяви» (2014), прем’єра якої відбулася на 

березі Босфору традиційно під час місяця Рамазан. Кожна з чотирьох сцен 

вистави є епізодом життєвого й творчого шляху відомого суфія [442]. 

Спільною рисою драматичних творів про Юнуса Емре є збереження 

хронології його життя, репрезентація як суфія, поета, героя своєї епохи. 

Більшість авторів спираються на фактичний матеріал біографії: сільська юність 

Юнуса, його поява у Таптука, усвідомлення Юнусом свого «Я» через 

осягнення суфійських істин (Хюлягу). Спроби проаналізувати сутність постаті 

Юнуса Емре крізь призму модерної драматургічної стилістики реалізуються у 

такий спосіб, як подання розлогих коментарів до життя поета та зміщення 

акцентів сприйняття його творчого шляху. Н. Фазил виводить на перший план 

релігійне життя поета, Р. Більгінер фокусує увагу на коханні Юнуса Емре, у Н. 
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Ас’яли – Юнус-гуманіст, у Т. Нара уособлює втрачену культуру Анатолії. 

Більш детальний аналіз п’єс розкриває особливості інтерпретації біографічного 

ресурсу про Юнуса Емре. Процес аналізу з погляду біографізму ускладнюється 

браком достовірної інформації про життя поета. На сьогодні існує два основних 

джерела, а саме праця Фірдевсі «Вілаєтнаме Хаджи Бекташ Велі» і твір суфія 

XVIII ст. Ібрагіма Таса «Тезкіре», у яких факти життя Юнуса Емре 

представлені найбільш повно [359, c. 9]. Основу біографії складає інформація 

про юність і зрілий вік поета, його знайомство з Хаджи Бекташем і Таптуком 

Емре, але досі ведуться дискусії щодо певних деталей, відсутня інформація про 

дитинство Юнуса.  

Дія п’єси Р. Більгінера «Юнус Емре» розпочинається зі сцени першої 

зустрічі Юнуса і Хаджи Бекташа. Автор дотримується фактів біографії, 

відтворює відомі епізоди подальших мандрів Юнуса, як-от: зустріч з Таптуком, 

період учнівства. У такий спосіб Р. Більгінер творить художню модель, 

імпліцитно зорієнтовану на історико-біографічні факти.  

Сам автор зазначає, що прийшов до потреби художнього осмислення 

біографії Юнуса Емре через його поезію: «Спочатку я захопився його віршами. 

Потім мене зворушило його життя. Особливо той момент, коли він, молодий 

чоловік, заради того, щоб врятувати своє село від злиднів і голоду, вирушає до 

Хаджи Бекташа по допомогу, як він лишається там, стає озаном, дервішем, як 

одружується. Чи то казка, чи то справді так було, але так розповідають люди 

про Юнуса. Ми мало що знаємо про життя Юнуса. Знаємо лише, наскільки 

важким був час, війна з монголами, спустошені землі, голодні люди. А серед 

них – Юнус, який не скорився, не озлобився. Він лише втомився від довгого 

шляху, який мав привести його до любові й щастя, порозуміння й братерства. 

Усе це я намагався відобразити у п’єсі» [419]. І далі: «Найбільше мене вразило 

те, що молодий чоловік у розквіті сил після весілля з дочкою шейха не 

наважився зайти до дружини в кімнату, адже вважав, що він не гідний такої 

дівчини. На мою думку, головна зав’язка драми полягає саме ось у цій ситуації. 

У п’єсі мої герої цитують вірші Юнуса. Адже саме через них можна пізнати 
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суфійську сутність Юнуса, його широку душу і любов до людей, прагнення 

миру й братерства на землі» [419]. 

Біографи Юнуса Емре не можуть точно сказати, чи мав він дружину, 

дітей. Спираючись на легенди, перекази і деякі вірші поета, дослідники роблять 

припущення, що у Юнуса була родина. Але, враховуючи його активне 

суфійське життя, прив’язаність до текке, дослідники залишають це питання без 

остаточної відповіді [359, c. 33]. Р. Більгінер пропонує свою версію розкриття 

психологічного портрета протагоніста крізь призму його відносин із дочкою 

шейха:  

Юнус Емре: Я мовчу, але моє серце – співає. А ти зовсім до мене не 

підходиш, все якось далеко стоїш. 

Балим Киз: Ось я вже підійшла [205, c. 21]... Але ж ти нічого не робиш, 

щоб ми були разом. 

Юнус Емре: Якби ж я знав, що мої діяння допоможуть бути нам разом. 

Я – бідний Юнус, а ти – дочка мого шейха. Ти – недосяжна. Ти – гарна, 

розумна, мене підтримуєш... Але ти – наче верхівка гори, а я – поділ [205, c. 

22]. 

Автор п’єси зворушує читача діалогом Балим Киз із Юнусом. У ніч 

весілля Юнус, розуміючи, що досі не досяг відповідного духовного рівня як 

суфій, дервіш, відмовляється заходити до кімнати нареченої: «Немає 

досконалості в мені. Спочатку я маю це виправити, я не можу, не маю права 

бути з тобою, доки не досягну цього. Ти – моє все, але йди, йди до кімнати, а я 

тут полежу, на порозі» [205, c. 44] 

Увесь драматизм ситуації озвучує Балим Киз: «Я так довго на тебе 

чекала. Як я можу дозволити своєму коханому, частинці мого серця лежати 

на порозі! Я кожної ночі вдягатиму весільну сукню, фату і чекатиму на тебе в 

своїй кімнаті. Але, але як мені пережити це?» [205, c. 44] 

Драматург наголошує насамперед на суфійстві Юнуса. А першим кроком 

суфія є утримання від гріхів, дотримання канонів ісламу; другий крок – 

полюбити всіх людей та всі живі створіння на землі; третім кроком суфія є 
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занурення у світ любові до Бога, щоб його побачити, почути, пізнати. Суфії 

вважають, що їхній шлях потрібен для очищення душі, для приборкання нефсу, 

для зміцнення духу. Герой Р. Більгінера прагне стати на шлях праведної 

людини, пізнати себе і розповісти про істини віри іншим. Його дружина, 

усвідомлюючи важливість прагнень свого чоловіка, просить батька відпустити 

Юнуса в далекі краї, вона вірить у його особливий дар бути справжнім 

анатолійським озаном і сподівається, що, віддавши дар іншим, він нарешті 

позбудеться почуття власної недосконалості: «Батьку, дозволь йому піти. Я 

його відпускаю. Він – озан! Йому затісно у чотирьох стінах. Нехай подорожує 

і радує людей своїми віршами» [205, c. 50]. 

Після численних подорожей і вражень, багатьох випробувань спокусами 

й славою, настав час, коли Юнус усвідомив, що вже немає жодних перешкод, 

аби повернутися до коханої, до дервіша, який подарував йому науку: «Комусь 

потрібен подих, а комусь – пшениця. Краще дати людині і те, і те. Тепер я сам 

шейх. Час вертатися» [205, c. 21]. 

Образ Юнуса Р. Більгінера яскраво ілюструє багатогранність особистості 

великого суфія, привабливість його характеру. 

Зосередженість на міфологізації образу відомого суфія спонукали іншого 

драматурга, Н. Асʼяли, поглянути на постать Юнуса Емре під кутом домислів 

та ілюзій у творі «З’явивсь я в образі Юнуса», використовуючи жанровий 

потенціал музичної пʼєси. Проте, як і Р. Більгінер, Н. Ас’яли, намагаючись 

дотримуватись хронології життя поета, звертається до того епізоду, коли він 

просить допомоги в Хаджі Бекташа для порятунку рідних й односельців від 

голоду та як він згодом став на шлях суфія. Важливим моментом є роль матері 

Юнуса Ібіш Ани, яка першою демонструє синові віру й стоїцизм у скрутній 

ситуації: 

(Спека. Селяни у степу, з похиленими головами, у безнадії. Ібіш Ана 

трохи далі сперлась на свою сапу, дивиться у далечінь. У деяких жінок на 

руках немовлята.) 

Перший селянин: Уся земля потріскалася. 
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Другий селянин: Потріскалася, перетворилася на згарище. 

Третій селянин: Боже правий, чи не Ти нам усе це дав? 

Селяни: Ти знищиш нас, бо й краплинки дощу нема. 

Юнус (кулаками погрожує до неба): Навіщо Ти сотворив нас? 

Перший селянин: Що то за слова, божевільний Юнусе? 

(Ібіш Ана намагається розпушити землю). 

Юнус (хапає одне з немовлят, трохи засмучено, трохи з образою): Цю 

дитинку, її гарні оченятка Аллах сотворив? Чи не Аллах сотворив дощ? Чи не 

Аллах сотворив пшеницю? Чому Він тепер усе знищує? 

Ібіш Ана: Людину не можна знищити, аби тільки вона була 

справжньою. 

(Тиша. Всі дивляться на Ібіш Ана. Вона продовжує розпушувати землю). 

Перша жінка (із зацікавленням, здивовано): Гляньте на цю божевільну. 

Друга жінка: Товче тверду, мов камінь, землю. 

<...> 

Ібіш Ана (замислено): Я зволожу її своїм потом, вона стане податливою 

і я зможу її обробити … Я сльозами зволожу цю землю. 

Жінки (засмучені, розгнівані): Ми так плакали, що всі очі повисихали, 

нічого з цієї землі не вийде. 

Ібіш Ана: У мене є кров, я її кров’ю зволожу. 

(Тиша.) 

Хор селян: Земля перетворилася на камінь, а ти помреш на цій землі. 

Ібіш Ана: Справжня людина не вмирає, аби тільки була справжньою. 

(Продовжує розпушувати землю. Юнус намагається їй допомогти, швидко 

стомлюється і падає. Селяни поміж собою говорять, що мати з сином зовсім 

збожеволіли, далі скаржаться, що Бог забув їх. Ібіш Ана заперечила і сказала, 

що Аллах надіслав людину, яка допоможе їм у скруті, – Хаджі Бекташа 

Султана Велі. Люди зраділи і вирішили знайти його) [114, c. 147]. 

Каркас біографічної інформації, закладеної у творі, утворює епізод 

зустрічі з Хаджі Бекташем. Ще не усвідомлюючи усієї глибини суфійської 
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сутності, Юнус, як пересічна людина, попросив мішок пшениці для голодних 

односельців. Натомість Хаджі Бекташ запропонував за принесені в подарунок 

кислиці дихання. Так, вважаємо, символічно означені духовні істини як 

важливіші за матеріальні. Лише за деякий час Юнус зрозумів це і повернувся 

до Хаджі Бекташа Велі. Але тепер юнакові потрібно знайти Таптука, бо тільки 

він знає таємницю дихання. Подолати нелегкий шлях йому допомагає одуд 

Гютгют – птах, що приносив звістки для пророка Сулеймана та цариці Белькис. 

Особливістю драми «З’явивсь я в образі Юнуса» є її казково-

міфологічний характер: мотив ініціації героя (шлях Юнуса), одухотворення 

(птахи, що розмовляють), метаморфози (перетворення селян у птахів, Хаджи 

Бекташа – у Гютгют), надприродні здібності персонажів (містична таємничість 

гори Каф) тощо. Тож у плані жанровому твір Н. Ас’яли – це радше драма-

феєрія, у якій тема суфійства зумовила й характерну для вчення стилістику 

містичного.  

При цьому Н. Ас’яли мотивує Юнусові пошуки істини не лише духовно-

містичними, а й раціонально-реалістичними факторами. Так, у розмові з 

Таптуком юнак пояснює, чому пройшов довгий шлях, щоб обміняти пшеницю 

на дихання: 

Таптук: Туркмене Юнусе, тобі вчитель потрібен. 

Юнус (здивовано): Я бідний туркмен, навіщо мені вчитель? 

Таптук: Вчитель усім потрібен. 

Юнус (замислившись): А мені не треба. У мене є вчитель. 

Хор: Ейваллах! 

Таптук: А хто твій учитель, туркмене Юнусе? 

Юнус: Мої вчителі – посуха, голод, повінь, скрута, сонце, зорі... 

Хор: Ейваллах! [114, c. 150] 

У п’єсі Ніхата Ас’яли важливе смислове значення мають сцени, які 

відтворюють історично правдиву картину того часу, як, наприклад, сцена 

дев’ята під назвою «Султани приходять, султани йдуть»: 
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Ведучий (трохи кепкуючи): Ми ж хотіли про історію поговорити, а 

знову змінили тему. Все, що ти розповідаєш – казка. 

Озан: А що є казкою, а що – правдою? 

Ведучий: Те, що ти розповідаєш – казка, а те, що написано у книжках – 

правда. 

Озан (насмішкувато): Припустимо, що так. Повернімося до книжки. 

(До глядачів). Де ми зупинилися? У книжці написано, що брати Іззеттін і 

Рюкнеддін між собою закляті вороги, що вони змусили туркменів битися з 

туркменами, що вони перетворили світ на закляту війну. У боротьбі за 

престол у Коньї запобігають перед монголами. Монгольський хан дає гроші, 

сельджуки його боржники, і він набирає собі з них воїнів. Візир, кадій, бей, 

головнокомандувачі ділять між собою ті гроші. Таких грошових махінацій 

історія ще не бачила. А може й бачила, у книжці... 

Султан (розгніваний, злий): Скажи-но мені, Перване, я султан, чи ти? 

Перване (награно): Що ви, я ваш скромний слуга. 

Султан: Скромний слуга? Та твоя слава поширюється країнами швидше 

і раніше за мою. Кажуть, що ви поділили між собою добро сельджуків. 

Перване (награно): Та що ви! Все, що маємо, – то подарунки. 

Султан (насмішкувато): Я – Рюкнеддін Килич Арслан, який же я 

щедрий, стільки всього подарував своїм підлеглим. 

<...> 

Головнокомандувач: Не переймайтеся, султане. У нас все тихо, ніхто 

війну не оголошує, народ не бунтує... 

Султан (розгнівано): Звичайно не бунтує, де ви бачили, щоб кадій ішов 

проти кадія? Ви ці стіни зробили такими товстими і продовжуєте їх робити 

ще товстішими, але ж я маю вуха і слух не втратив. 

<...> 

(Султан іде). 

Головнокомандувач (здивовано): А що йому болить? Чим він так 

переймається? 
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Перване: Хай заспокоїться. Наше перше діло – цей туркменський 

народ… Показати їм... Накажи, щоб наступали на туркменів, що прийшов 

їхній час поквитатися з султаном... 

<...> 

(Перване кличе до себе ведучого, диктує йому листа монгольському хану 

про вбивство султана) 

Ведучий (похмуро): У книжках пишуть, що коли монгольський хан 

отримав листа, султанові влаштували пастку і... вбили. В історії бувають 

такі прикрі події. 

Озан (посміхаючись до глядачів): Як то кажуть, султан прийде, султан 

піде, а держава лишається. Султанський престол порожнім не буває. У 

книжках мовиться, що на престол посадили трирічного Гияседдіна Султана... 

Добре, облишмо цю політику і повернімося до справжнього життя, до людей 

[114, c. 152]. 

А також сцена сімнадцята «Ігри іграми, а держава так і розпалася», де 

озан виголошує по-сучасному гостру істину: «Держава існує для людей, а не 

людина для держави, якщо цього не знати, то та держава обов’язково 

розпадеться» [114, c. 155].  

Прагнення Н. Ас’яли актуалізувати історичну тематику, вочевидь, 

пояснюється загальним прагненням драматургів 1980-тих, які творили у час 

посиленої цензури й утисків, за маскою історії чи міфології впізнавати 

сьогодення. Окрім того, це було і однією з тенденцій західної модерністської 

літератури, на яку тривалий час орієнтувалася й турецька.  

Як важливий ідейно-естетичний засіб емоційного впливу Н. Ас’яли 

застосовує у драмі «З’явивсь я в образі Юнуса» інтертекстуальні вкраплення – 

цитати з поезії Юнуса Емре: 

Селяни: Сім земель, сім небес, 

  Гори і моря 

  Облетівши, зрозуміли, 

  Що сила слова – в нас [178, c. 191]. 
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Юнус: Кааба й ідоли – релігія моя,  

 Я повернувся із небес. 

 І хмара я на небі, 

 І дощ, що з неї ллється [178, c. 197]. 

Як зазначають дослідники, місце поховання Юнуса Емре невідоме. На 

сьогодні в Анатолії налічується дев’ять могил, кожну з яких вважають 

могилою Юнуса. У творі Н. Ас’яли ця ситуація трактується ширше: кожна 

місцина в Туреччині може вважатись батьківщиною Юнуса Емре: 

Село Юнуса. Жінки пораються по господарству, чоловіки працюють. До 

села забрів продавець дрібних речей. Жінки радісно оточили його й нумо 

роздивлятися дзеркальця, прикраси. Продавець наспівує вірші Юнуса. Ібіш Ана, 

почувши рідні слова, запитала, звідки він їх знає. Продавець відповів, що то 

Юнус написав, той, що колись пішов з одного села до Таптука, де зараз працює 

і живе. А його вірші чують птахи, передають рибам, а риби – знову птахам, 

так і до нас доходять його вірші. Усі селяни почали говорити, що то їхній 

Юнус. 

Молодий селянин (гукає на радощах): Так, це наш Юнус, наш! 

Продавець (трохи насмішкувато): В іншому селі теж кажуть, що то 

їхній Юнус. Я ж багато обійшов сіл, за місяць – близько ста... І куди б не 

потрапив, скрізь кажуть, що то їхній Юнус [114, c. 154]. 

У цьому справжня народність постаті і творчості Юнуса Емре. 

Навіть тоді, коли Юнус не є протагоністом твору, згадка цього імені 

творить відповідну інтелектуальну й духовну атмосферу. Так, у драмі Т. Нара 

«Мевляна» образ Юнуса Емре є персонажем другого плану, але введений для 

цілісної картини оточення Джелаледдіна Румі. Іншу тенденцію – 

переадресацію образу в площину символічну чи культурологічну – демонструє 

Т. Нар у п’єсі на одну дію «Божевільне дерево», де образ Юнуса Емре 

символізує втрачену культуру, образ його матері – Кюн Ана – Анатолію, яка 

шукає загублену культуру, людство, яке шукає гуманістичні цінності й 

доброчесність [447]. Головними дійовими особами твору є Божевільне Дерево 
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– чарівна палиця Юнуса Емре, Кюн Ана – Мати Юнуса Емре (Мати Достатку), 

Карасабан – давня культура. Образи-символи твору вказують на його тісний 

зв'язок із містичним світобаченням суфійства та спробою автора художньо 

осмислити постать Юнуса Емре в характерній для вчення стилістиці.  

Сам автор на питання про причину такого захоплення суфійською 

містикою відповів: «Звичайно ж, у моїй творчості є містичні елементи. У 

першу чергу, я – поет, який поважає культуру і традиції свого народу. Я добре 

обізнаний із західною літературою. Але я ходжу східною землею, землею 

Анатолії, Азії, Індії. Мене завжди приваблювала ця культура... Я виріс у місті 

Ван, яке до 1972 р. було взірцем середньовічної Анатолії. Я проводив увесь 

вільний час у горах, долинах, слухав багато оповідок...» [448]. Одним із 

традиційних мотивів літературних творів суфійського спрямування є подорож 

ашика в пошуках істини, що передбачає використання топосів дороги й 

мандрівки. Шлях Кюн Ани в драмі «Божевільне дерево» починається з місця, 

де росте Божевільне дерево, назване так за суфійською конотацією: 

«божевільний» (перс. діване) – той, що до нестями любить Всевишнього, а 

«дерево» – концепт тюркського шаманізму, символічна пуповина між землею і 

небом, від якої живиться світ: 

Кюн Ана (наближаючись до Божевільного дерева, з кожним кроком 

промовляє – до дванадцяти разів): Бісмілляхірахманірахім. Слава Аллаху! 

Нарешті я дійшла побачити, як ти тяжко тужиш голосами загублених 

пташок. 

Божевільне Дерево: Боже мій, як це ти, Кюн Ано, почула мій 

невикричаний біль у пустелі?! 

Кюн Ана: Пустка – наше єство, Божевільне Дерево! А звідки тобі 

відоме моє ім’я? 

Божевільне Дерево: Вітер, збираючи пахощі герані в садах душ, приніс 

мені душу матері з трави життя... Тому я збентежене... 

Кюн Ана: Що коїться? Чому мені допікає твій стогін на межі існування 

й небуття? 
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Божевільне Дерево: Спочатку мене покинули мої очі, а потім – тінь... 

Єдиний, хто чув міг стогін – цей закурений шлях під моїми ногами. 

Пересичений стражданнями закоханих, він збайдужів до них. Що більше я 

тужило, то щільніше горнувся шлях до моїх ніг, навіть закружляв у сема, аби 

я замовкло.  

Кюн Ана: Ти знаєш, я – мати Юнуса. Ти впізнало мене? 

Божевільне Дерево (захоплено): Ашкуллах! Рахметуллах! Матінко 

Достатку! Схиляюсь доземно! Прихилися до мене, розрадь мене, аби навчилося 

ходити, зібрало докупи ті літери, що розсипалися по мені. Адже, Матінко, ти 

годувала мене разом з Юнусом одним молоком? Я колись було палицею, на яку 

спирався Юнус… [114, c. 379]. 

Автор п’єси вдається до репрезентації образу Юнуса іншими дійовими 

особами, зокрема Божевільним Деревом: 

Кюн Ана: Слава Аллаху, я шукаю сина, а мене знайшла його палиця. 

Скажи-но мені, палице, за що тебе відірвали від тіла, зробили божевільним 

деревом? Ти побиваєшся за Юнусом, тому що він тебе покинув? 

Божевільне Дерево: Ні, Мамо, ні! Я ніколи з ним не розлучалося. 

Кюн Ана: Він тут?!.  

Божевільне Дерево: Ні, матінко, ні. Я було і з ним, і водночас без нього... 

Той Юнус, існуючи, зникав, зникаючи, був поряд... Я лишалося його патерицею, 

а піт його долоні – подих Аллаха... Я розмовляло з ним, ходило по морях, 

пустелях... Він щокроку промовляв «Хак ляіляхеіляллах» (Немає Бога крім 

Аллаха), а я мордувалося об суху землю, та ми завжди були поруч... Коли він 

стомлювався, то спирався на мене, а коли я стомлювалася, – то я на нього... 

Він спав – я чекало, я спало – він чекав. Ким я було, як стало жезлом Юнуса? 

Простою відламаною сухою гілкою... Ми стільки разом пережили, як 

побратими... Щодня без нього я сумую за ним так, що душа моя кривавить як 

суцільна рана, як сорок ран. Аллах наділив їх прозрінням, і вони стали моїми 

сорока очима. Кожне око змушувало мене страждати, тому що бачило все, 

що діється на світі...» [114, c. 379]. 
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Цей авторський текст перегукується з однією з найважливіших засад 

тасаввуфу – таємниці Вахдеті Вюджут. На переконання суфіїв, ті, хто не 

розуміються на таємниці Вахдеті Вюджут, проживають своє життя як 

глухонімі. Таємницею Вахдеті Вюджут є те, що насправді існує лише Аллах, а 

всі створіння на землі, в тому числі й люди, є лише віддзеркаленням сяйва його 

існування [294, с. 38]. Суфії вважають, що світ – це ілюзія, тінь, щось 

швидкоплинне. Єдиним незмінним і справжнім є Аллах. Суфії, які бачать у 

всьому, що існує в світі, різні якості Аллаха, є прихильниками Вахдеті Вюджут. 

Вахдеті Вюджут – це стан душі, це знання, отримувані суфіями через душевні 

страждання [338, с. 100]. У світогляді суфіїв сприйняття людиною прекрасного 

об’єкта є віддзеркаленням краси Аллаха. Тобто кожна благодать, почуття 

красивого, «яке виникає від любові і захоплення, є виявом краси Всевишнього. 

У закоханому серці суфія завжди живе краса потойбічного світу, він не 

переймається страхом смерті, адже вірить у воскресіння, не боїться загубитися 

у темряві небуття. Віра є сяйвом для віруючих і є джерелом надії, завдяки вірі 

вони підносяться над хаосом буття, досягають щастя, яке закорінене у серцях 

віруючих та палаці вічності. Усі ці почуття є виявами краси, справжньою 

красою є те, що суфій бачить крізь призму віри» [106, с. 262]. Дійові особи 

«Божевільного дерева» як образи-символи передають таємниці суфійського 

вчення: 

Жорно, яке обертається над часом: ... Майстер з каменю нам сказав: 

“Таємницю треба шукати в таємниці, і про таємницю питати в таємниці. 

Навіщо створено людину? – Для того, щоб вона пізнала Творця, прагнула 

сягнути Його. І як вона має це зробити? Ідучи шляхом чеснот і краси. Людина 

на своєму шляху має Знати, Знайти, Бути. “Знати” – знати, як шукати 

істину. “Знайти” – бачити Його, наче в дзеркалі. “Стати” – стати єдиним 

цілим. До Творця можна потрапити лише шляхом серця. Спочатку варто 

відкинути ревнощі, пихатість, полюбити людей, ставитися толерантно до 

інших...”. Ми служимо людям, а відтак служимо Йому. Це така любов, Кюн 

Ано: і ми перемелюємо, і нас перемелюють.  
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Кюн Ана: І людина так само, синку. Яка між вами різниця? Якщо жорна 

не обертатимуться, вигукуючи зікір, то чи вийде борошно з пшениці? Так і 

людина, навіщо вона шукає себе в собі? Вона стає людиною, коли живе поряд з 

кимось. Людину робить людиною терпець до своєї праці. Що посієш, те й 

пожнеш. Якщо посієш красу, то красу й отримаєш, а якщо дике посієш, то й 

станеш рабом свого нефсу [114, c. 386]. 

На початку суфійські символи розглядалися як вираження божественної 

істини. Суфійська естетика застосовує символи для вираження своїх ідей, не 

використовуючи поняття і терміни. Знаки-символи походили з побутового 

середовища. Це, з одного боку, сприяло поширенню суфійських ідей серед 

народу, а з другого – підсилювало містичне тлумачення побутових явищ. 

Суфійський символ потужно впливав на психіку людини, пробуджуючи певні 

асоціації. Завдяки таким символам будь-яке естетичне явище мало на собі 

відбиток абстрактно-божественного, розглядалось під кутом таємничості, 

містичності [294, c. 54]. У п’єсі «Божевільне дерево» суфійські символи 

допомагають розкриттю так званих вічних тем: народження-життя-смерті, 

світобудови, космічного буття. Сам Юнус Емре – символічний персонаж, 

зберігається певна таємничість його присутності на сцені. Образ змії 

символізує нефс (людське его), а спустошеного місця – світ, у якому ми 

живемо, Євфрат символізує біль, жорстокість людей у ставленні одне до 

одного, Тигр – невихованість, загарбництво, брак культури. Жорна – 

символічне означення макрокосмічного існування, зміни часу та, у 

філософському розумінні, – істини. Символічне навантаження Карасабани – 

культура давніх часів, створення людини як основи цивілізації, Албис – недуг в 

подобі демона.  

У тексті п’єси згадуються імена історичних осіб, які відіграли особливу 

роль у житті Юнуса Емре: Сеїд Несімі, Кайгусуз Абдал, Халладжи Мансур, 

Агмет Єсеві. У такий спосіб актуалізується зацікавленість глядачів/читачів 

суфійською культурною спадщиною: 
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Кюн Ана сходить у могилу Юнуса. Спочатку її оточує темрява. Поволі 

розрізняються обриси могили, схожої на будівлю з цеглин і земляним дахом. З-

поміж коренів дерева перебувають історичні особи в подобі коріння. Один із 

них – Хаджи Бекташ Велі, другий (лише уявно присутній на сцені) – Халладжи 

Мансур. На землі сидить Карасабан і страждає від переймів. Навколо неї 

кружляють дервіші, промовляючи іляхі. Один із дервішів поливає водою Землю, 

інший її підмітає. 

Дервіш, який підмітає Землю: Немає входу... 

Дервіш, який поливає водою Землю: Хак ля іляхе іляллах! 

Дервіш, який підмітає Землю: Немає їжі. 

Дервіш, який поливає водою Землю: Хак ля іляхе іляллах! 

Дервіш, який підмітає Землю: Немає світла. 

Дервіш, який поливає водою Землю: Хак ля іляхе іляллах! 

Дервіш, який підмітає Землю: День перетворився на ніч. 

Дервіш, який поливає водою Землю: Хак ля іляхе іляллах! 

<...> 

Дервіш, який підмітає Землю: Ми народилися з нічого. 

Дервіш, який поливає водою Землю: Ми дісталися дверей існування. 

(Хаджи Бекташ Велі повторює останні слова дервішів, трохи їх 

змінивши) 

Хаджи Бекташ Велі: Народилися в існуванні та потрапили в 

неіснування... Агов, дервіші, ви так порядкуєте на цій могилі, ніби на когось 

чекаєте? Певне, на поважного гостя. Чи готуєтеся до пологів Карасабани? 

Що за метушня? 

Дервіш, який поливає водою Землю: Агов, Хаджи Бекташе Велі! Ті, що 

приходять, підуть від нас, ті, що йдуть, ітимуть до нас... 

Дервіш, який підмітає Землю: Скільки слідів стерлося, скільки 

з’явилося... Ми й досі не розгадали таємних цих слідів.... Ми їх підмітаємо, а 

вони знову з’являються... А як же сліди тих, що підмітають? А ми все 

кружляємо навколо і кружляємо... 



270 
 

Дервіш, який поливає водою Землю: Обертаємося навколо себе і 

навколо Карасабани з двома душами... Звідки вона явилася? Запитали в неї. А 

вона тільки стогне від переймів... А більше нічого й не каже... Ми все 

клопочемося коло неї, Хаджи Бекташе Велі! 

У п’єсі наявна вертикальна проекція інтертекстуальності, яка орієнтує на 

давні й сучасні тексти, «коли комбінація конкретних текстових нашарувань 

створює семіотичне напруження, що призводить до утворення додаткових 

значень» [148, c. 3]. Так, сцена «Змія спустошеного місця» побудована за 

мотивами легенди про зустріч у пустелі Меджнуна і Газелі: 

Змія: Я млію від людського м’яса. Колись Ной узяв багатьох живих 

істот на свій ковчег. І мене теж узяв. Коли в ковчезі утворилася пробоїна і він 

почав наповнюватися водою, я запропонувала затулити її собою. Ми довго 

сперечалися з Ноєм. Він сказав: “Хай станеться так, як ти того бажаєш”. І я 

затулила собою щілину. Ковчег дістався суходолу, всі були врятовані. Тоді Ной 

запитав: “Що тобі подобається найбільше?” І я відповіла: “Людська плоть”. 

Тоді він дозволив мені годуватися нею. І тепер я, наче голодний пес у холодну 

сніжну погоду дивиться на гарячу їжу, споглядаючи м’ясо людське, відчуваю 

його смачний дух. 

Кюн Ана: То ти тут дошкуляєш тілу мого сина? 

Змія: Мені так боляче, Кюн Ано, так боляче... Чому Аллах створив мене 

істотою поганою, чому я під тиском свого нефсу плазую? Якби я мала руки й 

ноги. 

Кюн Ана: Хтозна, що б ти тоді накоїла. Аллах усе відає... Навіщо ти 

тут? 

Змія: Колись я знову відчула запах людської плоті й поповзла в той бік, 

але зі мною сталося щось незрозуміле. Я – в один бік, а всі мої нутрощі, шкіра 

тягнуть мене в інший Так минуло чимало часу, і я опинилась у пустелі. Повір, 

Ано, такої пустелі я зроду не бачила. Було так спекотно, так важко. Я 

силкувалася заховатися в тінь і опинилася між тілом своїм і тінню. Раптом 

почула стогін у кущах, такий пронизливий, болючий стогін. Підповзла. І кого я 
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побачила? Меджнуна, який розмовляв з газеллю. Вони мене не помітили. Він 

говорив – вона плакала, вона говорила – він стогнав. Потім я помітила, що на 

газелі зовсім немає шкіри – лише м’ясо. Вона казала Меджнуну: “Меджнуне, 

ти тужиш за Лейлою, глянь на мене, чим я краща від тебе? Не Лейла довела 

твоє серце до такого болю і не пустеля, яка пропікає, наче гаряча лава, – то 

палає вогонь у твоєму серці, вогонь любові... А мою шкіру не мисливець здер, і 

не лев своїми кігтями... Я промовляла зікір і так стрепенулася, що вона враз 

спала, наче шкіра Халладжа. І стала вона книгою, де записують богословські 

речі... Піди-но, знайди її, хай розкриє тобі таємницю любові стражденного 

пера”. А Меджнун відповів: “Не моя то справа розкривати таємниці, моє 

покликання – шукати у цьому саду руїн, що зветься світом, шукати, 

шукати...”, – і зник, наче міраж у пустелі. А газелі було важче, ніж 

Меджнуну. Від ридань її очі перетворилися на криваві намистинки... Вона 

навіть не помітила, що Меджнун щезнув... Вона мені все говорила й говорила, 

наче я – Меджнун: “Людино! Ти стільки пережила, стільки страждань і горя 

тобі заподіяли лихі люди. Коли б змія почула мене, то вона б позбулася свого 

нефсу, прозріла б від докорів совісті”. 

Кюн Ана: То ти й прозріла? 

Змія: І я кажу до газелі: “Мені вже час повзти’. Вона мені: “Куди?” Я: 

“До Меджнуна”. Вона: “То ти не він?” Я: “А яке після твоїх слів це має 

значення?”. Газель подарувала мені дві свої сльозинки: “Прийми їх, нехай вони 

тобі вказують шлях. Куди вони потечуть – там Меджнун...” І от я й прийшла 

сюди, куди привели мене сльозинки [114, с. 388]. 

У розумінні суфіїв, любов – це велике почуття, за допомогою якого душа 

людини може наблизитися до Творця. Справжній суфій відчуває любов до 

людей та всього земного, але не завдяки красивій оболонці, яка є мінливою та 

оманливою. Він має бачити прекрасні якості Аллаха в тому, що він любить, і це 

буде справжньою любов’ю. Зображення світу у Юнуса Емре – це поєднання 

великої кількості форм, створених сутністю; форма і сутність пов’язані у такий 

спосіб, що форма не існує окремо, вона є відображенням сутності.  
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Про відданість національним культурним традиціям свідчить і звернення 

турецьких драматургів до образів таких відомих усьому тюркському світові 

постатей, як Ходжа Агмет Єсеві («Святий янгол» Н. Араза, «Агмет Єсеві» 

Р. Озчеліка, «Велич Туркистану Агмет Єсеві» А. Гюльтекіна) та Бекташ Велі 

(«Хюнкар Бекташ Велі») О. Асени, «Хаджи Бекташ Велі» С. Енгіна, «Від війни 

до миру, від любові до сварки» Р. Більгінера). Легендаризація образів 

суфійського світу у творах сучасних турецьких драматургів зумовлена 

бажанням звернутися до історичного коріння, надати «нового подиху» вічному, 

безцінному. Водночас образ того чи того протагоніста наділений виразними 

людськими рисами, індивідуальними вадами, характеристиками, манерою 

поведінки, деталізованим портретом. Драматурги розкривають внутрішній світ 

своїх героїв. І навіть якщо свідомо міфологізують життя своїх персонажів, то з 

метою наблизити «недосяжних» до пересічного реципієнта.  

 

3.4. Події 12 вересня в художньо-історичних образах турецької драми  

Тема 12 вересня 1980 року, з огляду на численні політичні репресії, 

оприявнювалась у турецькій драмі переважно через підтекст. Автори ніби 

розмовляли з читачем чи й глядачем певними знаками, шифрами, спрямовуючи 

основну увагу на сцени, які безпосередньо пов’язані із ситуацією, що склалася, 

не називаючи її, змінюючи імена персонажів, топоси. Та навіть і на таку 

завуальовану розмову драматурги зважилися не одразу.  

Умовно пʼєси, у яких інтерпретовані події 12 вересня, можна виокремити 

в кілька груп: 1) твори, у яких висвітлено події, що передували військовому 

перевороту (В. Онгьорен «Кухня багатіїв», Є. Дорман, Й. Тюркер «Майстер 

тіней», Е. Той «Меддах»), 2) драми, у яких відображено події самого 

перевороту (Т. Джюдженоглу «Нічний клуб», Д. Джанова «Заборона виходити 

на вулицю», Й. Онай «Смерть митця», Д. Сезгін «Останній запис»), 3) п'єси, у 

яких розкрита трагічна сторінка репресії проти учасників подій 12 вересня 

(Е. Ягмурдерелі «Скорпіон», Ф. Шенсой «Дуже дивний допит», Й. Онай 

«Людина з камери, легенда про вдову», А. Аттар «Хай розіб’ються склянки»).            
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Одними з перших тематику 12 вересня розробляли такі турецькі 

драматурги, як Більге Карасу «Бути коханою», Більгесу Еренус «Радощі болю», 

Ферді Мертер «Жили собі чоловік і жінка» та ін. Згодом естафету переймають 

Тунджер Джюдженоглу («Безвихідь») і Галюк Ишик («Попелясті світанки»).  

Тунджер Джюдженоглу (нар. 1944) в п’єсі «Безвихідь» відтворює 

атмосферу, що панувала в турецькому суспільстві після вересневих подій, і 

торкається такого болючого питання, як репресії насильницького режиму 

влади. Автор вдається до прийому завуальованості, маскуючи справжні події 

військового заколоту в Туреччині під події 1967 року у Греції: «Чоловічий 

голос: 21-го квітня 1967-го року в Греції стався заколот. Парламент було 

розпущено. Всі партій припинили свою діяльність. Заколотники утворили 

Народний Уряд. З метою подолати опір та знищити опонентів було 

заарештовано 30 тисяч осіб, серед них – письменники, митці, вчителі, 

юристи, журналісти, лікарі, офіцери, члени профспілок, селяни, робітники та 

студенти. Під час арешту 30 тисяч осіб, більшість – невинні, зазнали 

жорстоких тортур і катувань» [480, c. 1].  

Головні герої п’єси «Безвихідь» сестри Леліка й Джеліка прагнуть 

помститися поліцейському Спаносу за тортури і знущання під час арешту і 

перебування у в’язниці попри відсутність складу злочину. Сестри влаштовують 

Спаносові пастку, заманивши на побачення в порожню квартиру і починають 

допитувати так, як це робив свого часу поліцейський. Так відбувається те, що 

Джеліка називає «жертва з катом помінялися місцями» [480, c. 30]. 

У діалозі скривдженої Джеліки й поліцейського Т. Джюдженоглу 

правдиво відтворює страждання тисяч невинних людей, заарештованих після 

12 вересня. Як свідчать документи, 650 тисяч людей було засуджено, з них 517 

страчено, 300 загинули за невідомих обставин, 14 померло від голоду, 16 було 

вбито при спробі втечі, 43 покінчили життя самогубством [445]. Хлопець, якого 

любила Джеліка, також пішов із життя, не витримавши тортур. 

До болю гіркою й правдивою навіть у ХХІ ст. є ситуація, коли 

«вибивають» свідчення з невинних людей, як знущаються над їхньою честю й 
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гідністю, незважаючи на вік і стать. Тому Т. Джюдженоглу так натуралістично 

відтворює сцени тортур під час допитів, які, на жаль, мають місце й у сучасних 

суспільствах, які називають себе цивілізованими: «ДЖЕЛІКА:  Здавалося, що 

я помру. Потім все зупинялося. Потім починалося знову. Я відчувала, як 

тріщать і ламаються мої зуби. Якимось прибором ви водили по всьому моєму 

тілу. Якось ви привели до мене маму. З жінкою щось трапилось. Чи то вона 

постаріла? З нею щось трапилось. Чи то вона поменшала? Напевно, 

поменшала. Як клубок. Убивці! Відпустіть її! Відпустіть! Це була смерть?... Я 

мочилася під себе. Мене нудило. Ви примушували мене мити підлогу. Я входила 

в безліч секретних організацій. Писала на стінах “Хунту – геть!”. Підкладала 

бомби на трибуну Патакоса. Планувала безліч замахів. Випускала газету 

Фронту Патріотів. Відправляла поштою на забуті адреси. Потім ви 

поставили мене перед якимось чоловіком. Я вигукнула, що все те, що я 

говорила і підписувала, було брехнею. І все почалося знову. Я вже не мала змоги 

звільнитися з ваших рук. Може минули роки, я вже забула думати. Потім 

якось з моїх очей впала пов’язка і я побачила тебе, Спаносе! Ми зустрілися 

поглядами. Ви знову зав’язали мені очі…» [480, c. 31]. 

Драматург засуджує всіляке насилля над людиною, переконуючи, що 

будь-яка агресія викликає у відповідь ще більшу агресію, що єдиний вихід із 

цього замкнутого кола – побудова демократичного суспільства.  

П’єса на одну дію «Попелясті світанки» (1986) Галюка Ишика є криком 

душі автора, художньою реакцією на вересневі події 1980 року. В основі 

сюжету – історія страти молодого чоловіка. Прототипом головного героя став 

студент профтехучилища, член Спілки любителів батьківщини Ердал Ерен (25 

вересня 1964 – 13 грудня 1980), якого було страчено через звинувачення у 

вбивстві військового. Справа Ердала Ерена набула неабиякого розголосу, адже 

страчений був неповнолітнім і прямих доказів злочину не було. Відомо, що за 

шістнадцять годин до страти Ердал мав розмову із журналістами Савашем Ай й 

Еміном Чьоляшаном, яким він розповів про тортури, несправедливість вироку, 

свою невинність і «темні плями» судової й політичної системи Туреччини 
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[423]. Пам’яті Ердала Ерена присвятили свої пісні такі відомі турецькі 

виконавці та групи, як Сезен Аксу («Останній погляд»), «Думан» («Не 

просто»), Теоман («Двоє дітей», «Сімнадцять»), «Мор ве отесі» («Заколот»), 

«Гина» («Червоний килим»). Його історія відтворена і в турецькому 

кінематографі («Згадай, кохана», «Той, що розірвав зачароване коло»).  

«Попелясті світанки» Галюка Ишика – драма із вкрапленням 

документальних матеріалів у текст. Автор звертається до історичних 

документів, які піднімають завісу над політичними подіями того часу. В 

одному з інтерв’ю Г. Ишик зазначав: «Минуло вже більше двадцяти років з 

моменту написання п’єси, але якщо зараз мені вдасться дістати нову 

інформацію, розсекретити нові документи, я обов’язково використаю їх у 

драматургії, адже театр тому і називають «живим» мистецтвом» [428]. 

«Попелясті світанки» неодноразово визнавали кращою п’єсою року, і досі з 

аншлагом проходить вона у таких відомих театрах Туреччини, як Ізмірський, 

Анкарський, Сільський театр Бадемлер, театр мерії Бальчова та ін. 

Головні герої п’єси – юнак, перший і другий адвокати, журналіст, голова 

жандармерії, мати, батько, судді, голова ради національної безпеки, генерал, 

кат. Дія розгортається в адвокатському бюро. Адвокати, які ведуть справу 

хлопця, усвідомлюють неправомірність прийнятих турецьким судом рішень, як 

і безперспективність захисту. 

На відміну від Т. Джюдженоглу, автор «Попелястих світанків» не 

вдається до езопової мови в питаннях, пов’язаних із вересневим переворотом, а 

відверто озвучує причини трагедії: 

«Голова ради нацбезпеки: Ми... ми здійснили цей переворот заради 

демократії. На цей крок нас підштовхнула бездіяльність меджлісу, пануючий у 

країні анархізм і різні небезпечні політичні течії. 

Іноземний кореспондент: Чому у вашій країні так часто відбуваються 

військові заколоти? 

Голова ради нацбезпеки: Нас ображає слово «заколот». 
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Іноземний кореспондент: Облиште, генерале. Ви прокидаєтеся зранку – 

по радіо лунає гімн, на вулицях – військові, політики – у в’язниці, все вирішено 

за одну ніч. Яким же іншим словом це назвати, якщо не заколот? 

Голова ради нацбезпеки: Військові завжди захищали й захищають цю 

країну у скрутні часи. 

Іноземний кореспондент: Але ж від цього страждає демократія! 

Наприклад, меджліс. 

Голова: Та той меджліс навіть президента обрати не зміг...» [428, с. 

105]. 

Як і в «Безвиході» Т. Джюдженоглу, у п’єсі Г. Ишика є епізод допиту й 

обшуку, у якому увиразнюється тема репресій і нестабільної політичної 

ситуації в Туреччині. 

Крізь канву політичної тематики твору проступає біль багатьох поколінь 

турецької нації, а саме – питання смертної кари, узаконеної в Турецькій 

Республіці до 1984 р., а скасованій лише в 2006 р. Антигерої п’єси – голова 

ради нацбезпеки й суддя – уособлюють аморальність тодішньої влади, які 

проголосували за запровадження смертної кари. Не зупинили їх ні відсутність 

складу злочину, ні юний вік підозрюваного. За офіційними документами, 

процедуру ідентифікації віку засудженого до страти так і не провели, і ще 

зовсім молоду людину позбавили життя лише для того, щоб довести свою силу 

й безкарність. Як зазначає драматург, ця п’єса закликає читача/глядача до дій, 

до заповнення прогалин у совісті людей [428].  

Аналіз турецької драматургії кінця ХХ – початку ХХІ ст. засвідчує 

помітний вплив політичної ситуації в країні на її становлення й розвиток. Він 

позначився на тематиці творів, образних структурах, принципах творення 

образів. Митцям довелося творити в умовах тоталітарного режиму 1980-х 

років, проте їхнє перо залишалось гострим і міцним, хоча завуальованим під 

м’який пензлик.  

 

3.5. Поетика інтертекстуальності сучасної турецької драми  



277 
 

Інтертекстуальність – включення у текст інших текстів з іншим суб’єктом 

мови, частин текстів у вигляді маркованих чи немаркованих, змінених чи 

незмінених цитат, алюзій та ремінісценцій [6, с. 346]. Це явище осягає 

найважливіші стародавні практики письма, адже будь-який текст несе в собі 

пам’ять традицій і спадкоємності. Узагальнення цього поняття в ХХ столітті 

відображене систематизацією інтертекстового досвіду, активним 

напрацюванням теорії інтертексту [115, с. 48 – 49]. Інтертекстуальність 

відображає діалогічну взаємодію текстів і є однією з центральних проблем 

сучасного літературознавства, особливо в контексті постмодерністських 

художніх практик. Питанням історії й теорії інтертекстуальності як 

міждисциплінарної категорії присвятили свої праці такі представники 

літературознавства, лінгвістики тексту, культурології, як І. Арнольд, Р. Барт, 

М. Бахтін, Х. Блум, О. Бразговська [22], Г. Денисова, Ж. Женетт, 

О. Жолковський, Ю. Крістева, К. Кроо, Н. Кузьміна [81], Р. Лахман, 

Ю. Лотман, Р. Нич, Н. Петрова, В. Просалова, Н. П’єге-Гро, М. Шаповал, 

Н. Фатєєва, В. Чернявська, М. Ямпольський та ін. 

Німецькі дослідники У. Бройх, М. Пфістер, Б. Шульте-Мідделіх 

визначають такі форми інтертекстуальності: запозичення, переробка тем і 

сюжетів, явна і прихована цитація, переклад, плагіат, алюзія, парафраза, 

наслідування, пародія, інсценування, екранізація, використання епіграфів. 

Характеризуючи функціональне значення інтертекстуальності, мету, з якою 

письменники звертаються до творів інших авторів, М. Шаповал зазначає, що 

форми інтертекстуальної взаємодії у драматичному творі можуть накладатися й 

перетинатися, компонуючи інтертекстуальну мережу, заангажованість якою 

вказує на його естетичну вартість [147, с. 79]. Інтертекстуальність рішуче 

підриває монолітний характер змісту літературного твору, змінює його 

однозначність, вводячи невласні елементи, порушує лінійність, повністю 

змінює статус тексту [115, с. 113]. Серед численних класифікацій 

інтертекстуальних елементів найвідомішими є авторські ідеї М. Гловінського, 

Ж. Женетта, П.Х Торопа та ін. М. Гловінський пропонує розглядати три групи 
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транстекстуальних реляцій: інтертекстуальність (текст у тексті), 

метатекстуальність, архітекстуальність. Ж. Женетт виокремлює п’ять типів 

транстекстуальних відношень: інтертекстуальність (текст у тексті), 

паратекстуальність, метатекстуальність, гіпертекстуальність і 

архітекстуальність [246, с. 219]. П.Х. Тороп у «Проблемі інтексту» вважає акт 

співвіднесення текстових елементів метакомунікацією, у процесі якої 

створюються метатексти [135, с. 39]. На думку Л. Біловус, найважливішими 

проявами інтертекстуальності є відношення між різними частинами або 

рівнями всередині тексту твору, вміщення в межах даного тексту інших 

висловлювань, які є посередниками цього тексту: цитата, пародія, алюзія, 

наслідування у творі форм чи стилів висловлювання для увиразнення характеру 

діалектів, функціональних стилів, становище твору в певному класі творів, 

відношення між даним твором і будь-якими текстами [18, с. 22]. «Значення 

концепції інтертекстуальності виходить далеко за межі чисто теоретичного 

осмислення сучасного культурного процесу, бо вона відповіла на глибинний 

запит світової культури ХХ – ХХІ ст. з її явним і прихованим тяжінням до 

духовної інтеграції. Набувши незвичайної популярності в світі мистецтва, 

інтертекстуальність, як жодна інша категорія, впливала на художню практику, 

на самосвідомість сучасного митця. І жоден творець ще не уникнув впливу 

“чужого” слова на свою творчість» [18, с. 29]. 

У турецькій літературі кінця ХХ ст. і драматургії зокрема яскраво 

виражена інтертекстуальність, допомагаючи творові вийти за рамки своєї 

епохи, пов’язуючи його з історією, культурою, давніми традиціями, як, 

наприклад, у драмах Неджаті Джумали «Криниця» (1988), Мемета Байдура 

(1951 – 2001) «Орхідеї на місці пожежі» (1989), «Вершник у масці» (1990), 

«Бам’я з фаршем у скороварці» (1991), «Кохання» (1991), «Ноги кохання» 

(1992); Муратхана Мунгана (нар. 1955) «Дивний Орхан Велі» (1981), Ніхата 

Асʼяли «З’явивсь я в образі Юнуса» (1988), Семіха Сергена (нар. 1931) «Заради 

батьківщини» (1990), Тургута Озакмана (нар. 1930) «Я – Мімар Сінан» (1987), 

Ермана Джанатана (нар. 1947) «Муаммер Муаммер» (1990).  
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Однією з причин нерозробленості теорії інтертекстуальності як проблеми 

композиційно-стилістичної, на думку І.В. Арнольд, є наявність великого 

розмаїття розмірів, форм і функцій включення «іншого голосу». Загальна 

ознака цих включень – зміна суб’єкта мовлення [6, с. 352]. Включення може 

бути марковане посиланням на джерело, але частіше читачеві доводиться 

самому здогадуватися, звідки запозичений матеріал, що досить активно сприяє 

підвищенню зацікавленості літературним твором. Характер маркованості, її 

форма мають стилістичне й естетичне значення, є частиною гри-діалогу автора 

з реципієнтом [6, с. 424].  

У біографічній п’єсі-монолозі Т. Озакмана «Я – Мімар Сінан» 

інтертекстуальні включення виразно марковані, вказують на автора 

прототексту: 

«Восьмий голос: Чудова споруда, головний архітекторе! 

Мімар Сінан: Ви маєте рацію. Свого часу, 1718-го року, справжня 

християнка Леді Монтегю напише у своїх спогадах: 

Дев’ятий голос (жіночий): Набагато більше від Аясофії мені 

сподобалися інші мечеті Стамбула. Наприклад, мечеть Сулейманіє. Чудовий 

чотирикутник. На кожному куті – прекрасні бані. Посередині на мармурових 

колонах – пречудова, ніжна баня» [320, с. 76]. 

Т. Озакман відсилає читача до «Турецьких листів» англійської 

письменниці Мері Уортлі Монтегю – дружини посла Великої Британії в 

Османській імперії, першої світської жінки, яка наважилася написати про 

мусульманський Схід. Продовжуючи свій монолог, головний герой п’єси 

архітектор Сінан демонструє багатство знань, ерудованість у питаннях 

культури, зокрема цитує поезію Ях’ї Кемаля. 

У такий спосіб автор сприяє виходу хронотопу драми за рамки своєї 

епохи, перенісши персонажа п’єси із ХVI ст. спочатку в ХVIІІ ст., а згодом – у 

ХХ. 

Н. Джумали в п’єсі «Криниця» вдається до імпліцитної 

інтертекстуальності. Його персонаж Джейхан типологічно близький до 
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Ферхада – традиційного персонажа тюркського фольклору, а саме – епічної 

поеми «Ферхад і Шірін» про трагічне кохання, в основі якої реальна історія. 

Н. Джумали порівнює намагання головного героя самотужки викопати 

криницю із намаганнями Ферхада розбити гору: «Та подивися на всі ці мішки, 

тачки, відра, мотузки, купи землі... І ти кажеш, що нічого немає? Мій 

Ферхаде! Так і хочеться тебе поцілувати. Я вчора спала, зненацька 

прокинулася і подумала про тебе. І раптом вигукнула: “Ферхаде!”. Ти ж знаєш 

легенду про Ферхада, який розтрощив гору, щоб дістати для Шірін воду. Ось 

такі були раніше справжні воїни. А потім прокинулася й думаю, чи лише 

раніше? І зараз є. Такі народжуються раз на тисячу років. Мій Джейхан теж 

Ферхад. Як Аллах нас любить, що надіслав до нашого села такого, як ти..» 

[114, с. 28]. 

Непоодинокі в сучасній турецькій драмі й такі текстові включення, як 

цитати. Цитата, зазначає Н. П’єге-Гро, «є емблематичною формою 

інтертекстуальності, мінімальною формою інтертексту» [115, с. 85]. На цитатну 

назву твору натрапляємо досить часто, і для правильної інтерпретації її 

реципієнтом автори нерідко застосовують разом із нею й епіграф, що є 

«найбільш дослідженим і водночас одним із найбільш специфічних видів 

цитатного включення, який можна вважати метатекстовим, адже до самого 

тексту не входить, хоча й впливає на його осмислення» [6, с. 355].  

Цитатними є назви п’єс Муратхана Мунгана «Дивний Орхан Велі», 

Ніхата Асʼяли «З’явивсь я в образі Юнуса», Семіха Сергена «Дивний Орхан 

Велі». «Дивний Орхан Велі» – цитата з однойменного вірша одного з 

найвидатніших турецьких поетів Орхана Велі Каника (1914 – 1950): 

Я – дивний Орхан Велі 

У Стамбулі, біля Босфору. 

Я – син Велі, 

Томлюся від смутку й болю. 

... 

Мармурові глиби Стамбула, 
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На голові моїй – чайки-притули, 

І котяться сльози гіркі, гіркі, 

Це все через тебе, а ти... а ти...  

Я – дивний Орхан Велі, 

У Стамбулі, біля Босфору [440, с. 22]. 

Аналогічним метатекстовим включенням є й назва музичної п’єси на дві 

дії «З’явивсь я в образі Юнуса», яка є цитатою з вірша поета ХІІІ ст. Юнуса 

Емре «Кістки і м'ясо – ось і тіло, з’явивсь я в образі Юнуса». Цитатна назва 

задає тон усьому творові: біографічність сюжету, реальні факти з життя поета, 

поетичні вкраплення в мові персонажів.  

У назві п’єси «Заради батьківщини» С. Сергена використано рядок з 

вірша Мегмета Акіфа Ерсоя (1873 – 1936), автора слів гімну Туреччини.  

Епіграфами супроводжуються такі п’єси, як «Орхідеї на місці пожежі» 

(1989), «Вершник у масці» (1990), «Бам’я з фаршем у скороварці» (1991) 

М. Байдура. Так, фрагмент із вірша Агмета Хамді Танпинара «Крихти часу» є 

епіграфом до драми «Орхідеї на місці пожежі»: 

І хто ж тепер нас упізнає, 

Крім тих непрошених гостей, 

Що блукають у темряві? [191, с. 221]. 

Обраний автором епіграф окреслює фабулу п’єси: Людина, що опинилася 

під мостом уночі, стоїть на роздоріжжі життя, сповненого непрошеними 

гостями, що блукають у темряві. П’єса «Вершник у масці» обрамлений одразу 

двома епіграфами мовою оригіналу: один із поезії Й.В. Гете, другий – з 

висловлювань французького композитора Еріка Саті: 

Wer nicht von dreitausend Jahren 

Sich weiss Rechenschaft zu geben 

Bleid im Dunkeln, unerfahren 

Mag von Tag zu Tage leben  

               Goethe 

Monsieur et cher ami, vous neʼtes quʼun cul, 
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Mais un cul sans musique 

                  Eric Satie [191, с. 271] 

Оригінальним є використання в ролі епіграфа рецепту приготування 

бам’ї у п’єсі М. Байдура «Бам’я з фаршем у скороварці». Автор не тільки 

називає джерело рецепту, але й коментує: «Сподіваюся, що ті, хто любить 

бам’ю у скороварці, полюбить і цю п’єсу» [191, с. 370]. Г. Ишик у «Попелясті 

світанки» (1989) бере за епіграф вислів невідомого автора, який досить виразно 

окреслює трагедію, про яку йдеться у творі: 

Це правда, реальність? 

Ось так і ми там, у самісінькому житті 

Стоїмо 

І всі ми – його частинки [255, с. 99]. 

Разом із текстовими включеннями мають місце й кодові (мовні), які 

контрастують з основним контекстом: іностильова специфічна лексика, 

граматичні форми, багатомовність. М.М. Бахтін вважав, що сучасна художня 

думка живе в багатомовному світі, який яскраво відображається у включенні до 

тексту лексем і фраз іноземними мовами [11, с. 455]. Герой п’єси «Ноги 

кохання» Тугрул у затишній елітній оселі, під звуки музики Жорді Савалла й 

Дюка Еллінґтона, невміло видаючи себе за європейця зі знанням кількох мов, 

недоречно вживає іншомовні слова: 

«Тарик: Не знаю, як ти, але я... Я зроблю все можливе, щоб Шуле було зі 

мною комфортно... 

Тугрул: Добре, тоді зустрічаємося біля Баликеві о 17.15... 

Тарик: Приходь раніше, поговоримо, га? 

Тугрул: Добре, поговоримо. Very good, nazdorovya!» [191, с. 596] 

Цим автор досягає комічного ефекту, висміюючи подібні явища в 

турецькому суспільстві. У п’єсі М. Байдура «Кохання» героїня Єлена (за 

сюжетом вона з Румунії) розмовляє з друзями-турками англійською, що 

ускладнює їхнє спілкування. Так, комічною є сцена розмови Єлени із 

іноземними друзями: 
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«Махір: Elena, darling, you are living Istanbul long time? 

Єлена: One month. 

Махір (до Іскендера): Ви що, вже місяць знайомі? 

Іскендер: Десь днів із двадцять. 

Єлена: I work. 

Махір: Що вона сказала? 

Нергіс: Вона сказала, що працює. 

Єлена: I clean. 

Нергіс: Каже, що вона чиста. 

Іскендер: Та ні. 

Філіз: Але вона не схожа на брудну леді, Іскендере. 

Єлена: I clean jackets and pants. Dry cleaning. 

Філіз: А, вона працює у хімчистці» [191, с. 535].  

Як бачимо, інтексти слугують упорядкуванню основного тексту творів, 

мають загальнокомпозиційний, архітектонічний характер. Завдяки інтекстам у 

творах сучасної турецької драми створюється багатозначність смислу тексту, 

класичні твори входять у широкий культурно-літературний контекст. Як 

зазначає Н. Корнієнко, інтертекстуальність не зменшує естетичної вартості п’єс 

за умови їх адекватності виключно естетичному і художньо-світоглядному 

критерію конкретної історико-культурної конвенції [71, с. 24]. Наявні у творах 

інтексти національної й світової культури збагачують турецьку драматургію 

асоціаціативними рядами. Не можна не погодитися із думкою Зофії Мітосек, 

що письменники, які звертаються до творів інших письменників, до іншої 

літератури, тим самим ніби дистанціюються від самого акту творення, аби 

показати, що література вже раніше торкалася цієї теми, аби утвердити 

переконання, що ми не висловлюємося безпосередньо про дійсність, не 

виявляємо прямо наших почуттів, а, навпаки, занурені у літературний обшир, із 

задоволенням підкреслюємо залежність нашої мови від чужої, або ж нашої 

експресії від експресії вже раніше кимось означеної [92, с. 344]. Має рацію й 

Н.А. Фатєєва, висловлюючи думку про те, що в літературі початку ХХІ ст. 
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кожен новий текст народжується виключно з фрагментів або з орієнтацією на 

«атоми» старих, до того ж співвідношення з іншими текстами стає не 

точковим, а загально-композиційним, архітектонічним принципом. З позиції 

читача нові тексти інакше не читаються, лише як у металітературному ключі 

[138, с. 31]. 

Звернення до спадщини поетів класичної доби стало однією з тенденцій 

літературного процесу новітнього періоду. Одним із тих, до творчості якого 

зверталися чи не найчастіше, є останній поет літератури дивану – Шейх Ґаліб, 

автор найгучнішого месневі XVIII ст. «Краса і Любов». Відомі поети – 

Ваканювіс Пертев, Фаік Омер, Есрар Деде, Неййір Деде, Зівер Паша, Боснали 

Фехім, Шереф Ханим, Шейхюльіслам Аріф Хікмет, Кара Шемсі, Кахйазаде 

Аріф писали коментарі до газелей Ґаліба, його поезія вважалася 

неперевершеною і після Танзимату. Муаллім Наджи був великим 

прихильником Ґаліба і саме йому присвятив більшу частину збірки «Мегмет 

Музаффер». Найбільший інтерес до поезії Ґаліба та назіре до неї виявили поети 

угруповання «Феджр-і Аті» (поч. ХХ ст.). Кьопрюлюзаде Мегмет Фуат написав 

поему «Шейх Ґаліб», Тахсін Нахіт – вірш «Весна», навіяний ліричними 

образами Ґаліба. У романі Халіде Едіп Адивар «Дзеркало, що обертається» 

(1954) героїня на ім’я Фатьма, яка працювала над дисертацію про містицизм, 

обирає за об’єкт дослідження твір Ґаліба «Краса і любов». Еміне Ишинсу в 

романі «За горою Каф» та Орхан Памук у романі «Чорна книга» також 

реципіювали образ «Краси і Любові». Творчість Ґаліба також була художньо 

переосмислена в п’єсах «Краса і Любов» (поч. ХХ ст.) Абдюльбакі Деде і 

«Краса і Любов» Турана Офлазоглу (1932).  

В основі месневі Шейха Ґаліба «Гюсн та Ашк» – історія божественної 

любові. Це складний алегоричний твір, месневі суфійського спрямування. На 

алегоричність твору вказує В. Холбрук, називаючи різні образи любові у творі 

алегоричними фігурами. На її переконання, алегоричні фігури та символи 

можуть виступати в образах людей, назв місць, елементах рис людини. У 

«Гюсн та Ашк» велика кількість фігур має виразні алегоричний зміст. До 
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Ґаліба були твори про любов, але Ґаліб першим торкнувся питання, як можна 

прийти до віри саме завдяки любові [254, с. 76]. 

На алегоричному змісті твору Ґаліба наголошує і турецький 

літературознавець Васфі Махір Коджатюрк. У творі гармонійно поєднуються 

суфійське (мевлевілік – мевлевілісність), Гюсн – краса Аллаха; дервіш – Ашк; 

текке – школа Едеб; мюршід – учитель Молла Чилгинлик та життя і 

потойбічний світ: весна, небо, зорі, соловейко, троянди, сади тощо [265, с. 534]. 

На думку Садеттіна Нюзхета, месневі «Гюсн та Ашк» було створено не 

лише на засадах суфізму – поет хотів також внести нове у літературу. Основна 

цінність твору полягає не лише в суфійській природі та красі оповіді, а й у 

наявності мініатюр і неповторних описів; кожний бейт – мальовнича картина 

[307, с. 24]. Турецький дослідник В. М. Коджатюрк вважає, що мовою, стилем, 

технікою месневі “Лейла та Меджнун” виграє перед «Гюсн та Ашк», до того ж 

це твір досвідченого майстра [265, с. 536]. Коджатюрк відзначає лише деяку 

схожість «Гюсн та Ашк» із «Месневі» Мевляни [265, с. 537]. А Ґьольпинарли 

посилається на думку самого Ґаліба, який стверджував, що поштовхом до 

написання «Гюсн та Ашк» була творчість Джеляледдіна Румі. Окрім того, 

інтертекстом месневі стали трактати Шихаб ад-діна Яхʼї ас-Сухраварді аль-

Мактули (1155 – 1191), присвячені «філософії осяяння», алегоричні поеми 

Аттара (1145 – 1221) «Бесіди птахів» та Фізулі (1494 – 1556) «Здоровʼя і 

хвороби», месневі «Лейла і Меджнун», поема Нізамі Ґянджеві (1141 – 1209) 

[113, с. 34].  

Наратив твору Ґаліба сплетений із почуттів та психологічно наснаженого 

поетичного вимислу. Твір художньо тенденційний: автор зливається зі своїм 

героєм у прагненні єдиної мети. Нарація віршованої драми на дві дії «Гюсн та 

Ашк» Абдюльбакі Деде також сплетена з елементів поетичного вимислу і 

почуттів героїв. Перша дія складається з 61 бейта, у якій Ґаліб веде бесіду з 

Есраром Деде. У другій дії, яка складається з 36 бейтів, відбувається монолог 

Селіма ІІІ і його діалог із Ґалібом. Герої торкаються різних тем, серед яких і 

тема впливу Заходу, яка гостро постала перед турецькою літературою початку 
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ХХ ст. Автор драми запозичує не сюжет месневі, а лише його назву. Сам твір 

більше нагадує біографічну драму, героєм якої є Шейх Ґаліб. Адже відомо, що 

Есрар Деде був одним із кращих товаришів Ґаліба, суфієм ордену Мевлеві, 

вченим. Діалог між ним і поетом – вигадка драматурга, поєднання різного 

характеру діалогів двох друзів, але міцний зв'язок між Есраром Деде і Ґалібом є 

незаперечним біографічним фактом. Віршована мова з її метром, римою, 

інверсією надає творові неповторного звучання, своєрідної інтонації, наснажує 

високою емоційністю. Однак це не гарантувало п’єсі сценічного довголіття – 

вона залишилася надбанням читачів. 

Музична п’єса на дві дії Т. Офлазоглу «Краса і любов» – епічна модерна 

драма з виразною інтертекстуальністю: ремінісценцією відомого сюжету та 

цитуванням. Головні персонажі п’єси – герої месневі: Гюсн (Краса), Ашк 

(Любов), Гайрет, Іффет. При цьому автор розвиває традицію Ґаліба: коли у 

його месневі героєм-оповідачем є сам автор, то у п’єсі Т. Офлазоглу таку роль 

виконує хор, що надає драмі епічного характеру: 

«Хор: Ми вдягаємо сонце липневе 

Наше нутро – вогонь, що спалює все навкруги 

Наші ахи й охи – чорна хмара над головами 

Наша розмова – стогін нею (муз. інст.) й крик» [310, c. 11]  

Та попри це важко назвати драму Т. Офлазоглу оригінальним твором, 

радше – сценічною адаптацією класичного прототексту, позаяк обсяг 

цитатності перевищує авторські інтенції. Хоч подекуди автор вдається до 

осучаснення класичних персонажів, як, наприклад, Чилгинлиг Більгесі (учений 

безумства) – у Ґаліба Чилгинлик Молла (учитель безумства). У Ґаліба це 

суфійський символ, а в Т. Офлазоглу – збірний образ учителя середньої школи: 

«Агов, близнюки, Гюзеллік (Краса) і Ашк! Тепер ви будете вчитися під моїм 

керівництвом, Формуватиметеся під моїм божевільним впливом» [310, с. 17]. 

Т. Офлазоглу застосовує перехресне римування, подекуди білий вірш, 

тоді як месневі виконано римованими бейтами за схемою аа, бб, вв і т.д. 

Структура п’єси, порівняно зі структурою месневі, простіша: збережено 
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основну сюжетну лінію (зародження почуттів, пригоди Ашка (Кохання) на 

шляху до Кам’яниці Серця, зустріч закоханих), але прибрано деталі й 

перекодування, притаманні месневі, такі, як «Особливості Чилгинлика Молли», 

«Звернення до келаря», «Розповідь про весну», «Водойма щедрот» тощо. Один 

із провідних мотивів, як і в месневі – шлях духовного удосконалення людини. 

Експліцитний характер мотиву виявлений у назві твору, імпліцитний – як 

етичний «позаструктурний» аспект – у контексті. Художня поляризація образів 

зближує сюжет твору з казковою фабулою. Отже, діалогічна взаємодія драми 

«Краса і Любов» із однойменним месневі Ґаліба простежується в таких формах 

інтертекстуальності, як запозичення, переробка теми і сюжетів, явна і 

прихована цитація, наслідування тощо.  

Діалогом із турецькою класикою позначена і драма Кенана Ишика 

«Хворий на любов» (2005), яка багато років поспіль має успіх на сценах 

театрів. Автор вдається не лише до запозичення певних мотивів месневі та 

цитації, а й звертається до біографічних елементів, освітлюючи окремі сторінки 

життя Шейха Ґаліба. Головний герой драми «Хворий на любов» – молодий 

актор, який не бажає грати в п’єсі, побудованій на класичному месневі, бо 

прагне слави й успіху як актор сучасного театру. Але, зіштовхнувшись з 

низкою життєвих проблем, він замислюється над сенсом буття, приміряє на 

себе образ Ґаліба-поета, потім Ашка, а згодом і Ґаліба-суфія. Ідея твору К. 

Ишика – відродити інтерес турецької молоді до національних історичних 

цінностей та класичної культури. Актор Анкарського театру Кутай Сункар, 

виконавець головної ролі в п’єсі, в одному з інтерв’ю наголошував на 

правильності вибору теми драми: «Я й сам не дуже добре знав, хто такий Шейх 

Ґаліб. І його месневі теж не читав. На виставу кожного разу приходить близько 

600 глядачів. Як буде добре, якщо хоча б п’ятдесят із них, прийшовши додому, 

почнуть цікавитися його життям і творчістю. Я детально вивчав усі суфійські 

елементи, знайомився із суфійськими ритуалами. Тепер я знаю, хто такий 

Шейх Ґаліб. Сподіваюся, що й інші дізнаються і приходитимуть на нашу 

виставу із задоволенням» [432]. 
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В умовах всезростаючого темпу життя й розширення інформаційного 

простору література транспозиціонує в алегоричні форми, зокрема актуалізує 

художню цінність драматургії ідей. Орієнтація на класичний твір Шейха Ґаліба 

дає письменникам можливість піднятися над часом, щоб наблизитись до 

розуміння його суті. Вдаючись до інтертекстуальності, вони пропонують свою 

інтерпретацію класичних текстів та продовжують традицію гуманістичної 

культури, художні та ідейні вартості яких не обмежені часом і простором. 

П’єса «Дивний Орхан Велі» належить перу епатажної постаті не лише 

турецького постмодернтеатру, а й усієї національної літератури – Муратхану 

Мунгану. Як зазначає М. Репєнкова, М. Мунган – представник 

шизоаналітичного постмодернізму, який прагне видовищності, що часто 

набирає скандальних масштабів. Він використовує мову шизофреників задля 

дослідження темних сторін людської натури, людських архетипів. Його 

постмодернізм моторошний і похмурий, переважає песимізм, трагізм, темрява 

[116, с. 127-128]. Характерними рисами творчості М. Мунгана є підвищений 

критицизм, відмова від будь-якої ідеалізації при розгляді людської сутності, 

деідеологізація й деполітизація. Драматурга не цікавлять «історичні проекти» 

епохи модерну, звідси його глибокий песимізм. У творах М. Мунгана 

трансформується і національно-культурний елемент, який, не втрачаючи своєї 

специфіки й гетерогенності, позбавляється замкнутості, стабільності, 

поєднується із інонаціональними культурними компонентами – кодами 

західної культурної традиції. Ознакою художньої мови не лише драматичних, а 

й прозових і поетичних творів митця є цитація. Оприявлена вона і в дебютній 

п’єсі М. Мунгана «Дивний Орхан Велі» (1980). 

Назва п’єси є фрагментом рядка поезії відомого турецького поета Орхана 

Велі (1914 – 1950) «Стамбульське тюркю»: «Я – дивний Орхан Велі у 

Босфорській протоці Стамбула». Щільність цитування у творі надзвичайно 

висока: уся драма складається з уривків поезії Орхана Велі, ремарки виконують 

роль зв’язку між поетичними рядками. Фабула твору – авторська інтерпретація 

життєвого і творчого шляху Орхана Велі. У канву твору автор вводить цитати з 
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99 творів поета. Складається враження цілісної біографічної драми. На початку 

п’єси головний герой пунктирно накреслює малюнок свого життя, щоб потім 

сухий енциклопедичний матеріал заповнити і розкрити власною поезією: «Я – 

Орхан Велі, народився 1914 р. Коли мені було всього рік, я дуже злякався жаби, 

коли мені виповнилося два, ми переїхали на чужину, у сім років я почав ходити 

до школи, у дев’ять років я захопився літературою, а у десять я взявся за перо. 

У тринадцять років я познайомився із Октаєм Рифатом, у шістнадцять – з 

Меліхом Джевдетом. У сімнадцять років я вперше пішов до бару, у 

вісімнадцять – скуштував анісову горілку. У дев’ятнадцять років розпочалося 

моє привільне життя, а вже у двадцять я скуштував гіркоту матеріальної 

скрути і навчився заробляти гроші. У двадцять п’ять я пережив 

автокатастрофу. Я багато закохувався, жодного разу не був одружений. Я – 

Орхан Велі» [284, с. 8]. 

У зачині п’єси цитується найвідоміший твір поета «Я – Орхан Велі» і 

визначається мета автора – розкрити особливості буття людини і митця: 

«Я – Орхан Велі 

Я чув, що ви цікавитеся моїм життям. 

То я й розповім вам. 

Спершу скажу, що я – людина, 

Тобто не тварина і нічого такого. 

У мене є ніс, вуха. 

Хоча не скажу, що вже дуже я ладний» [284, с. 9].  

Орхан Велі був майстром лаконічної форми в поезії і послідовником 

реалізму. Основною темою його творів є буденне життя пересічної людини, 

тож М. Мунгану було нескладно побудувати з уривків його поетичного 

доробку загальну картину життя простої людини. Створений автором образ 

протагоніста є не лише біографічним, але й у певному сенсі збірним, у якому 

кожен глядач/читач може впізнати себе. Разом із тим, топоси Стамбула і 

часопростір п’єси зумовлюють національну конкретизацію. Герой – людина, 

турок, звичайний турист, що спостерігає за життям жителів Стамбула. Реалізм 
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поезії О. Велі диктує максимальний побутовізм сюжетики п’єси «Дивний 

Орхан Велі»: герой сидить удома, дивиться у вікно, розповідає про те, що 

бачить, виходить на вулицю, знову розповідає про те, що його оточує, блукає 

вуличками, берегом протоки, повертається додому і наступного дня все 

спочатку: 

«Ідучи вулицею і звертаючи увагу на щось,  

Сам собі усміхаюсь. 

Коли ж здумаю, що хтось прийме за навіженого, 

Ще більше собі усміхаюсь» [95, с. 15].  

Уже назви творів О. Велі, які є інтертекстом п’єси, зорієнтовують 

різноманітні побутові ситуації з життя поета: «Хвиля», «Борода», «Пригода», 

«Недільні вечори», «Ідучи вулицею», «Пивна», «Спуск», «Критий базар», 

«Птахи брешуть», «Мої пароплави», «Голос потягу», «Моя ліва рука», «Гість» 

тощо. Хоча турецькі дослідники доходять висновку, що Орхан Велі не писав 

про те, що переживав у житті, а навпаки – підлаштовував своє життя під поезію 

[440], тобто побутовізм і буденність його творів є своєрідною темою-маскою.  

Орхану Велі судилося прожити лише 36 років. Деякі його вірші 

пронизані передчуттям смерті, неминучості драматичного фіналу. На краю 

життя опиняється й герой М. Мунгана: 

«Мій шлях – асфальт 

Мій шлях – земля,  

Мій шлях – небеса, 

Мій шлях – майдан,  

І скільки вже передумано!.. 

Кохання. Вітер з митичкою. 

Трамвайний брязкіт. 

Готельчик… 

І я злиденний рядок мутикаю, 

Обсмоктую, немов щось смачне… 
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Жандарм, листоноша та безробітний  

Іще сновигають майданом. 

Іще в кав’ярні  

Сидить Ніязі, 

Син недавно померлого Сулеймана Ефенді. 

Він радіо слухає, а в голові: 

«Чи буде війна і… чи голод буде?» 

Уже, напевно, підозрює він,  

Що скоро, як я, 

Піде на війну» [95, с. 342] 

Разом із відчуттям передчасного відходу в інший світ, героя п’єси 

переповнюють песимістичні настрої, душевний біль, смуток: 

«Не знаю, як вам і пояснити 

Моє горе. 

Таке горе – що аж гіркощів море 

Таке горе – на голову ворога б гори 

Сказав би: через усі груди – рана зліва –  

Не те! 

Сказав би: – на увесь голод крихітка хліба –  

Не те! 

Таке горе…що аж, аж… 

Найнестерпніша річ – не те!» [95, с. 345] 

Єдине, що тримає героя в світі, де він сповна відчув злидні, безробіття і 

самотність – це кохання: 

«Вже місяць шукаю роботи – безгрошів’я.. 

Ні одягу не маю, ні голови. 

Якби тієї дівчини не любив, 

То, може, не чекав би дня, 

Коли для всіх людей помру» [95, с. 345]. 
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Єдине, що змінює автор п’єси – дату написання листа й час. Адже в 

оригіналі лист написаний так само в Анкарі, але в листопаді 1938 року о 

десятій ранку. 

М. Мунган порівнює життя протагоніста своєї драми із луна-парком: усе 

крутиться навколо нього, приносячи тимчасову насолоду [284, с. 61]. Все, 

навколо чого обертається – спогади, смуток, щасливі моменти, жінки, розваги, 

вино й цигарки, материнське тепло і дитячі забави – мінливе і швидкоплинне. 

Як зазначає Дар’я Пасічник, Орхан Велі – поет не кон’юнктурний і не для 

псевдоінтелектуалів, він, насамперед, поет шанувальників класичного 

модернізму [409]. Отже, у драмі М. Мунгана здійснена спроба ознайомлення 

широкого загалу з життям і творчістю непересічної особистості, світ якої 

конструюється за принципом «буття як текст». У такий спосіб драматург 

намагається переадресувати сучасного читача / глядача, захопленого 

постмодерністськими інноваціями нерідко сумнівного змісту, до національної 

класичної спадщини. 

На окрему увагу заслуговують п’єси, побудовані на сюжетах і образах 

інших творів як турецьких, так і західних авторів. Тенденція до запозичення 

сюжетів простежується ще з появи авторської драми. Не маючи власного 

досвіду, намагаючись наслідувати переважно західні зразки, турецькі 

драматурги переймали їхні образи, сюжети, стиль, тематику. Ця тенденція, 

хоча й менш виразна, має місце і в модерній турецькій драматургії. Але 

змінюється об’єкт творчої рецепції – тепер це твори національної спадщини. 

Так, в основі п’єси О. Ґюнера «Закохана хмаринка» (1983) лежить сюжет 

однойменної казки Назима Хікмета, мультиплікаційна версія якої в 1959 р. 

отримала нагороду Міжнародної федерації кінопреси. Твір О. Ґюнера 

складається із дев’яти яв, відтворює сюжетну лінію оригіналу, але, на відміну 

від прототексту, не містить уривків із віршів Н. Хікмета та має різноманітнішу 

систему персонажів (дервіш, голуб, змія). 

«Муаммер Муаммер» Ермана Джанатана – твір, змонтований із фабул 

п’яти оповідань Орхана Кемаля (1914 – 1970), об’єднаних спільною темою – 
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пригнічення людей середнього класу й їхніх намагань захистити своє «я». 

Головний герой п’єси Муаммер є уособленням типових для творчості 

О. Кемаля образів. У своїй прозі він дотримувався реалістичного стилю, 

майстерно зображував стосунки між людиною й суспільством, у якому 

відбулися значні зміни впродовж становлення й розвитку республіки, зазнав 

репресій. Е. Джанатан, поділяючи погляди митця, вирішив продовжити його 

традицію і відобразити події реального світу, щоб наголосити на незмінності 

суспільних проблем.  

В основі п’єси «Ось така казка про кохання» (2001) Зейнеп Качар 

покладена легенда про «Ферхата і Шірін», яка, починаючи з ХІІ ст., не раз 

реципіювалась іранськими й турецькими митцями. Враховуючи феміністичне 

забарвлення творчості З. Качар, очікуваним є розгортання сюжету, у центрі 

якого не намагання Ферхата здобути кохану, а почуття Шірін, яка довгий час 

чекала на нього. Авторка намагається з’ясувати, чи дійсно Шірін кохала 

Ферхата, чи не важко було стільки років чекати на нього, чи дійсно її почуття – 

кохання, а не звичка і вірність традиції? [257, с. 39]. Темою твору є соціальне 

становище турецької жінки, яка, навіть у коханні, змушена мовчати і чекати. У 

персонажі літературного походження Шірін втілений збірний образ турецької 

пересічної жінки (пригніченої, без права голосу), який, на думку З. Качар, не 

змінюється з часів Танзимату. Елементи пейзажу функціонують у п’єсі як 

додатковий засіб характеристики головних героїв.  

Перу Несрін Казанкаї належить п’єса «Записки спостерігача (Джулія)», в 

основі сюжету якої роман американки Ліліан Хеллман «Pentimento», за яким 

було знято кінофільм «Джулія». Саме цей образ Н. Казанкая залишила 

практично незмінним. Але якщо роман Л. Хеллман висвітлює тему життєвого й 

творчого шляху сильної жінки, яка не побоялася виступити проти правлячої 

сили, то ідея п’єси Н. Казанкаї – розкрити таємниці кохання між Джулією й 

Лілліан, при цьому авторка побіжно торкається тогочасної політичної ситуації 

в Америці. Драматург не дотримується хронології історичних подій, між діями 
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п’єси та подіями життя персонажів порушена послідовність: герої часто 

повертаються подумки в минуле [262, с. 3].  

У 1983 р. сцену Ізмірського театру побачила п’єса турецької поетеси, 

сценариста Більгесу Еренус «Жінка з півдня», сюжет якої також побудований 

на сюжеті «Pentimento». На відміну від твору Н. Казанкаї, центральною в її 

п’єсі є політична тематика, яку розкривала американська романістка [262, с. 

157]. 

П’єса на дві дії «Сурнаме-ідамнаме» (1997) Міне Ерген написана на 

основі сюжету оповідання Азіза Несіна «Сурнаме», головною ідеєю якого є 

викриття анормальних законів влади. Тематика твору, на думку критиків, 

неоднозначна. Але, як зазначає сама авторка, про сміливість говорили, але 

ніхто так і не наважився її інсценізувати [239, с. 6]. Щодо прототексту, то 

драматург зауважувала: «Мені дуже подобається це оповідання. Я довго 

виношувала ідею створити на його основі п’єсу, але було багато перешкод. Не 

так вже й легко з одного літературного жанру створити інший, при цьому 

зберегти стиль і мову автора. Мені були відомі приклади з життя, коли 

екранізації відомих романів терпіли крах. Але нічого мене не могло зупинити, 

навіть навпаки, вони підштовхували мене до важкої праці над текстом. Я 

намагалася зберегти основу оповідання, але не могла не додати чогось і свого: 

нових героїв, нові образи, свої роздуми, але суть лишилася такою ж, як в 

оригіналі» [239, с. 6].  

Міне Ерген – одна з небагатьох драматургів, хто вказує на запозичення: 

«Сцена перша. Чоловік: Вітаємо всіх. Цікава річ. Колись давно великий 

майстер слова Азіз Несін написав «Сурнаме». Написав, щоб люди читали. А 

ось нам судилося зіграти те, що він написав. Хоч Азіз Несін про мене у своїй 

книзі нічого й не написав, але, дякуючи Міне Ерген, я з’явився у сюжеті. 

Сподіваюся, що не підведу їх обох» [239, с. 7]. 

Отже, драми Н. Асʼяли, М. Байдура, О. Ґюнера, Е. Джанатана, 

Н. Джумали, М. Ерген, К. Ишика, Н. Казанкаї, З. Качар, М. Мунгана, 

Т. Озакмана, Т. Офлазоглу, С. Сергена демонструють засадничу 
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інтертекстуальну зорієнтованість, використання основних типів і форм 

інтертекстуальності (від власних назв до явних і прихованих цитат, від мотивів 

до сюжетних схем), «присутність» текстів як західної культури, так і східної, 

зокрема турецької. У наведених прикладах виражена сильна позиція інтексту. 

Варто також говорити про транстекстуальність й однотекстову 

інтертекстуальність аналізованих творів. Наявність інтертекстуальних 

елементів у сучасній турецькій драматургії свідчить про активний розвиток 

турецького художнього тексту в річищі модернізму та постмодернізму. 

Обраний матеріал демонструє лише невелику частину інтертекстуального 

ресурсу турецької драми, що спонукає до подальших, більш детальних 

досліджень.  

Висновки до 3 розділу 

Урбаністична тема в турецькому письменстві еволюціонувала від газелей 

і касид до романів і п’єс, тож опрацювання топосу міста сучасними 

драматургами є складовою так званого стамбульського тексту, провідною 

тенденцією в осмисленні якого є зображення мегаполісу як ворожого, 

руйнівного для патріархальних гуманістичних цінностей турків середовища. 

Місто в сучасній драмі є не лише декорацією відображених подій, а й має 

семантичну цінність, прямо або ж опосередковано бере участь у розгортанні 

подій та співтворить сюжетні інтриги. В інтерпретації теми міста зазвичай 

простежується опозиція «велике місто/бруд, аморальність – маленьке 

містечко/чистота, моральні принципи» як варіант характерної для романтизму 

антитези «цивілізація – природа», що надає їй трагічного характеру. 

У 1960-х роках набуває активного розвитку турецька жіноча драматургія. 

Традиційним комплексом питань, які порушують авторки в своїх п’єсах, є 

ретроградний звичай видавати заміж за батьковим велінням, неосвіченість 

жінок-домогосподарок, нереалізованість жінки в суспільстві й домашня тиранія 

чоловіків. У сучасній жіночій драмі намітилась тенденція позбутися 

маргіналізації жіночих проблем, вийти за рамки культурних відмінностей, 

зруйнувати міф про існування універсальної категорії жінки.  
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Художньою реакцією на наслідки освоєння гендерної культури як 

системи стандартів, нормативної поведінки в турецькій драматургії є 

деконструкція гендерних концептів. У традиційній турецькій драматургії 

визначились два полюси жіночих образів: дружина, мати, табуйована 

жіночність і розбещена, вільна у поглядах жінка, яка зраджує чоловікові, 

прагне матеріального достатку, нехтуючи духовними цінностями. У 

драматургії ХХ ст. так само оприявнились два принципи формування жіночих 

образів: традиційний, за яким образ жінки постає в рамках турецьких традицій, 

другий – західний, що передбачає створення образу жінки під впливом 

західних тенденцій. Образна палітра персонажів-жінок концентрується 

переважно на таких основних темах, як ідея сім’ї в системі гендерних 

трансформацій у турецькому суспільстві, ціннісні орієнтації жінки та 

діалектика образу, пасіонарність жінки як літературного персонажа. 

У турецькій драматургії кінця ХХ ст. в парадигмі жіночих образів, окрім 

образу жінки-дружини класичної літератури, який асоціюється насамперед з 

образом жінки-матері, під впливом процесу вестернізації з’являється образ 

жінки-коханки, тема заміжжя інтерпретується як тягар, вимушений крок, сфера 

пригнічення жіночого первня. Разом із цим залишається до запиту тема 

природних почуттів жінки, часом не дуже молодої, яка стикається зі зрадою 

чоловіка, а також прагматичність коханок, які ладні на все заради своєї мети 

(Т. Джюдженоглу), або розробляється нова, де в усіх сімейних бідах винна 

дружина, чоловік – нещасна жертва (Р. Челікезера).  

З новою силою в турецькій драматургії ХХ ст. розвивається тема 

блудниці (Д. Сюмер, Е. Джанатан, О. Юла, О. Араїджи), варіанти 

потрактування якої уможливили появу кількох типів цього образу: жінка-

блудниця, пріоритетами якої є власне життя, а не сімʼя та материнство; повія-

жертва, яка стала на шлях блудниці не з власної волі; дівчина-жертва, яка за 

крок від того, щоб стати повією; повія-дружина, яка усвідомлює необхідність 

повернутися до правильного життя і до свого призначення дружини й матері. 

Спільна ознака цих типів – трагічний характер й опозиція до персонажів-
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матерів. Образ блудниці можна вважати і частиною урбаністичного тексту, 

позаяк інтерпретується як явище в соціумі, тлом якого служить місто. 

Амбівалентність образу жінки в турецькій драматургії другої половини 

ХХ – початку ХХІ ст. пов'язана також з розширенням жанрової парадигми, 

зокрема з актуалізацією історичної драми, у якій постає образ жінки-політика, 

яка прагне влади («Кануні Сулейман» Т. Офлазоглу, «Несправжня Гюррем» 

О. Юли). Це, своєю чергою, дозволяє долучити до розгляду моральної 

проблематики й питання взаємин влади і народу, лідера й натовпу. Загалом, 

гендерні трансформації, типологія жіночих образів, зміна соціальних ролей 

підтверджують думку науковців про вибіркову рецепцію турецькими 

письменниками західноєвропейського художнього досвіду, на відміну від 

драматургії ХІХ ст., яка більшою мірою була залежна від інонаціональної 

традиції. Амбівалентність образу жінки в драмі ХХ ст. виявляється у двох – 

показова відвертість і розкутість та приниження й несвобода – крайніх 

полюсах, які маркують стереотипи сприйняття місця жінки в суспільстві, і 

відповідно, залишається проблема пошуку «золотої середини» – персонажа, у 

якому б поєдналися вільнолюбство й незалежність європейської жінки та 

цнотливість, вірність родині східного ґатунку.  

Суфійські мотиви й образи утворюють у турецькій культурі своєрідний 

«текст», до якого досить часто зверталися письменники різних поколінь у 

пошуках відповідей на питання сутності людини, сенсу життя, шляхів до 

щастя. Образами-символами, у яких сконцентровані уявлення про вчення 

суфіїв та втілення його положень у практиці життя стали Мевляна і Юнус 

Емре. У творах Т. Нара, Р. Більгінера, О. Юли відтворені ключові моменти 

біографії Мевляни як ідеального суфія, найхарактернішою рисою якого є 

толерантність. Спільною рисою драм про Юнуса Емре є відтворення авторами 

(Н.Ф. Кисакюрек, Р. Більгінер, Е. Айтекін, Н. Ас’яли та ін.) хронології його 

життя, усвідомлення себе поетом і суфієм. Кожен із драматургів обирає 

власний акцент в осмисленні образу Юнуса: релігійна діяльність суфія 
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(Н. Фазил), особисте життя (Р. Більгінер), гуманістичне світобачення 

(Н. Ас’яли), втрачена культура Анатолії (Т. Нар). 

Звернення до суфійського «тексту» зумовлює і своєрідність поетики 

драматичних творів, на яку накладається тяжіння суфізму до символізму й 

містики. Мотив ініціації героя, одухотворення, метаморфози, надприродні 

здібності персонажів та інші елементи казково-міфологічного характеру тощо 

перетворюють драми, зокрема твір Н. Ас’яли на драму-феєрію. На тісний 

зв'язок із містичним світобаченням суфійства та спробою автора художньо 

осмислити постать Юнуса Емре в характерній для вчення стилістиці вказують і 

образи-символи драми Т. Нара.  

Про значну зумовленість тематичного репертуару сучасної турецької 

драми суспільно-політичною атмосферою свідчить значна кількість творів, 

присвячених художньому осмисленню, хоча й переважно за допомогою алюзій, 

подій 12 вересня 1980 року, що стали відправною точкою в політичному житті 

Туреччини. У драмах аналізуються причини військового перевороту 

(В. Онгьорен «Кухня багатіїв», Є. Дорман, Й. Тюркер «Майстер тіней», Е. Той 

«Меддах»), його події (Т. Джюдженоглу «Нічний клуб», Д. Джанова «Заборона 

виходити на вулицю», Й. Онай «Смерть митця», Д. Сезгін «Останній запис») та 

трагічні наслідки для учасників, які стали жертвами репресій (Е. Ягмурдерелі 

«Скорпіон», Ф. Шенсой «Дуже дивний допит», Й. Онай «Людина з камери, 

легенда про вдову», А. Аттар «Хай розіб’ються склянки»). Окрім актуальної 

проблематики, автори драм про події 12 вересня апелюють до питань 

екзистенційного комплексу, як-от: питання смертної кари, вибір життєвої 

позиції, опір особи тоталітарній системі тощо. 

Виразною ознакою осучаснення турецької драматургії другої половини  

ХХ – початку ХХІ ст. є її інтертекстуальний характер, що допомагає творам 

вийти не тільки за рамки своєї епохи, встановити зв'язок з історією, культурою, 

давніми традиціями країни, а й ознайомити читача з надбаннями світової. 

Найчастіше в ролі інтертексту виступає фольклор (Н. Джумали «Криниця»), 

класична турецька література (Т. Офлазоглу «Краса і любов», К. Ишик 
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«Хворий на любов»), тексти митців світового письменства. Найпоширенішими 

формами інтертекстуальності є цитування, зокрема в назвах творів («Дивний 

Орхан Велі» М. Мунгана, «З’явивсь я в образі Юнуса» Н. Асʼяли, «Дивний 

Орхан Велі» С. Сергена), епіграфах («Орхідеї на місці пожежі», «Вершник у 

масці», «Бам’я з фаршем у скороварці» М. Байдура), у фрагментах текстів 

відомих турецьких і зарубіжних поетів. 

Характерними рисами творчості М. Мунгана є підвищений критицизм, 

відмова від будь-якої ідеалізації при розгляді людської сутності, 

деідеологізація й деполітизація.  

Отже, тематичне й образне колажування сигналізує про визначальні 

тенденції розвитку турецькій драматургії кінця ХХ – початку ХХІ ст., а саме 

пошуки мовою драми національної ідентичності через актуалізацію проблем 

історичної пам’яті як невід’ємної складової ідентифікації особистості, 

соціальної групи, нації. І водночас – бажання інтегруватись у світовий 

драматургічний контекст, адаптуючи на національному ґрунті досвід 

зарубіжних драматургів, проставляючи «національні» акценти у трактуванні 

відомих сюжетів, мотивів, образів. 
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РОЗДІЛ ІV.  

УНІВЕРСУМ ТУРЕЦЬКОЇ АВТОРСЬКОЇ ДРАМИ 

 

4.1. Поетика драм Реджепа Більгінера 

Реджеп Більгінер (1922 – 2005) – багатогранна та промовиста особистість 

у турецькій культурі, перу якого належать вірші, романи, сценарії, драми. Але 

свою популярність він здобув насамперед як драматург. У його доробку 21 

п’єса. Любов до драматургії виявилася в Р. Більгінера ще у шкільні роки. 

Навчаючись журналістиці, Р. Більгінер не полишав думки про драматургію, 

мотивуючи тим, що «журналістика і політика навчили мене аналізувати 

ситуацію зсередини, показали усі непривабливі сторони нашого соціального і 

політичного станів. Я довгий час виношував думку про те, щоб відобразити усе 

накопичене в сюжеті драми» [358, с. 1].  

Найвиразнішою особливістю поетики драм Р. Більгінера є колаж. 

Тематика його п’єс різноманітна, персонажі відтворюють яскраву палітру 

характерів. Діапазон тем і мотивів широкий: національна ідентичність, суфізм, 

любов до Бога, толерантність, братерство, місце освіти у суспільному просторі, 

духовні цінності, сім’я, справедливість, бюрократизм, хабарництво, 

шпигунство, забобони, урбаністичні процеси, права жінок, тема невільництва, 

роль медіа. Найпоширеніші образи – це образи історичних осіб, науковців, 

образ негативного героя-деспота, егоїста, зрадника, ревнивця, аморальної 

людини та ін. Попри таке розмаїття, у творчості драматурга виразно 

окреслюються два основних тематичних напрямки: історичний і 

соціополітичний.  

Першою побачила світ п’єса на три дії «Протестувальники» (1964). До 

цього Р. Більгінер уже здійснював спроби на ниві драматургії, створивши 

«Друга-журналіста» – комедію, яка й досі лишається неопублікованою. Через 

політичну заангажованість пʼєси її довго не затверджували до репертуару, але, 

за дивним збігом обставин, вона все ж з’явилася на сцені міського театру. Події 

пʼєси відбуваються в Анкарському бюро газети «Шафак». Як зазначив один із 
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тогочасних журналістів, «ця п’єса була фурором сезону. Вона настільки 

припала до душі, що сміливо можна сказати про її переваги над п’єсами Четіна 

Алтана, Джевата Фехмі і навіть Октая Рифата» [374].  

В основу сюжету першої друкованої пʼєси Р. Більгінера 

«Протестувальники» покладені політичні події 27 травня 1960 р. (перший 

військовий переворот у Туреччині). Популярність цієї комедії свідчить, що 

дебют драматурга виявився вдалим. П’єсу поставили не лише малі й великі 

театри Туреччини, а й Німеччини, її переклад російською мовою з’явився в 

антології «Современные турецкие писатели», а сюжет покладено в основу 

сценарію художнього фільму, який у 1966 р. посів призове місце на 

кінофестивалі в Анталії. Упродовж 1964 – 1969 рр. п’єса мала неабиякий успіх, 

але згодом через складну політичну ситуацію й утиски з боку влади її на 

певний час було заборонено, хоча, як зазначає сам автор, він зумисне не 

називав жодної політичної партії, не вказував ні час, ні місце подій. 

Р. Більгінера понад усе турбувало соціальне становище турецького народу. 

Його твір присвячений наболілим питанням, які краяли серце довгі роки: 

«Люди побудували країну для того, щоб боротися із утисками, 

несправедливістю, неправдою. Але, як і в деяких інших країнах, у нас 

представники влади стали головним болем, а не панацеєю для свого народу. Це 

така несправедливість, адже анатолійці прийшли на ці землі саме для створення 

міцної, справедливої держави. Але цивілізація, звикнувши до асфальтованих 

доріг, не може пристосуватися до сільських, запилених, брудних доріг. А що ж 

робити простим людям? Бунтувати!» [358, с. 26].  

Літературний критик Талат Саїт Халман назвав п’єсу 

«Протестувальники» початком турецької суспільної драми: «Останні двадцять-

двадцять п’ять років про проблеми турецького суспільства говорили лише 

романісти, поети, автори малої прози. Майже не було драматичних творів на 

цю тему. Поява цієї п’єси ознаменувала початок творчого піднесення, який 

зможе розкрити таємниці турецької нації» [253, с. 11].  
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Дія п’єси відбувається в маленькому турецькому селі Явузлар на півдні 

Анатолії. Уже з перших рядків твору, бажаючи акцентувати на соціальній 

проблематиці, автор відтворює сільський пейзаж, суголосний настроям 

пересічних турків: «У далечині видніється село Явузлар. Гостре сонце яскраво 

виблискує. Через постійну посуху листя дерев, трава пожовклі. Будиночки у 

селі з плоскими дахами, з цегли. У селі є невеличка школа. Дерев майже нема. 

Діти босоніж граються у пилюці. За селом тягнеться рівнина, де випасають 

коней і корів»[ Переклад мій – І.Прушковська, 210, с. 7]. 

Соціальна проблематика актуалізується і в п’єсах «Я – країна» (1965) і 

«Один у жовтих чоботях у політиці» (1968). Обидві драми спрямовані на 

розкриття бюрократизму й злочинів перед народом представників влади. 

Уміння відобразити історичну дійсність, бажання звернутися до національного 

коріння продемонстрував Р. Більгінер в історичних драмах «Юнус Емре» і 

«Мевляна». Образи непоборних служителів релігії й народу, створені 

драматургом, завоювали серця тогочасних глядачів. 

Активно працював Р. Більгінер і в жанрі історико-біографічної драми. 

Так, сюжет п’єси «Поет у тюльпановому саду» (1990), протагоністом якої є 

відомий турецький поет Недім, повертає читача/глядача до переломного для 

Османської держави XVIII ст. Цей час став початком посилення впливу Європи 

на Османську державу. У 1703 р. трон посів Агмет ІІІ, який симпатизував 

естетичним смакам Європи й заповзявся створити при своєму дворі атмосферу 

світських насолод, розваг з ілюмінаціями та феєрверками. У садах палацу 

Агмет ІІІ запровадив свято тюльпанів, символ яких посів панівне місце в 

декоруванні палаців, ілюстрації рукописів і став джерелом натхнення для 

поетів. Забаганкам султана потурав і візир Ібрагім Паша. Обидва любили 

музику, співи, поезію, їм вдалося зібрати величезну бібліотеку, яка стала 

центром школи поетичного мистецтва, куди було відкрито шлях усім юним 

талантам [143, с. 349]. З історичних джерел відомо, що Агмет ІІІ опікувався 

долею молодого поета Недіма і навіть доручив йому керувати новоствореною 

бібліотекою [143, с. 351]. Як зазначає Г. Халимоненко, такої ласки юний поет 
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міг зазнати завдяки тому, що приніс і в палац, і в життя столиці милозвучну й 

проникливу лірику у формі шарки. Своєю чергою Недім завжди з подякою 

висловлювався на адресу султана й візира у своїх касидах [143, с. 351]: 

Це місто Стамбул, якому немає рівні, й ніяк скласти йому ціну, 

Хай однісінькому твоєму каменю буде жертвою весь Іран. 

Воно між двох морів – ніби велика й коштовна перлина, 

Воно рівне хіба сонцю, що осяває світ. 

Під ним чи над ним оте сьоме коло раю? 

Далебі ж, що воно за таке – адже, яка чудодійна вода, яке повітря! 

Кожне пекло – це вруна краси... 

Змалювати самобутність Стамбула – несила, 

Та й мета моя – славити щедротного садразама [143, с. 353-354]. 

Хронотоп п’єси Р. Більгінера – події упродовж ХVIII-XX століть. 

Гострота сюжету зумовлена відтворенням реальних історичних подій періоду 

реформ Ібрагіма Паші і бунтів турків. У творі відображений трагічний момент, 

коли розлючені, зморені голодом і бідністю люди пішли на штурм палацу, 

прагнучи помститися Ібрагіму Паші, султану й Недіму. Агмет ІІІ втрачає трон, 

Ібрагіма Пашу вбивають, а Недім кінчає життя самогубством. У тканину твору 

вплетені інтертекстуальні вкраплення – фрагменти віршів Недіма, зміст яких 

перегукується з основним текстом п’єси: 

Поглянь на цей оновлений стамбульський Садабад,  

Його вода й повітря додають снаги людині. 

Гей, ранковий леготе! Ти стільки часу блукав світами, Іраном і Тураном, 

Чи бачив ти щось подібне? 

О небеса, явіть справедливість! О сонце, що прикрашаєш світ! 

Якщо є рівня Садабаду, то скажи, хай постане поряд – і тоді побачимо! 

[200, с. 60; 143,  с. 356].   

Звернувшись до історичного минулого та постаті відомого лірика XVIII 

ст., автор віддає данину культурній спадщині турецької нації і вибудовує 

символічний міст між поколіннями.  
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Історико-романтична драма на дві дії «Від війни до миру, від любові до 

сварки» (1997) – справжній виклик автора суспільству, яке зберігає пам’ять про 

першого президента й засновника Турецької Республіки – Мустафу Кемаля 

Ататюрка. Р. Більгінер наважився на тлі історичних подій визвольної війни 

розкрити романтично-трагічну історію любовного трикутника: Ататюрка – 

його першої хворої на сухоти дружини Фікріє Ханим і другої дружини Латіфе 

Ханим. Сам автор згадує про рішення взятися за таку нелегку, дещо 

компрометуючу тему так: «Написати таку п’єсу було справою досить 

сміливою, адже вона несла в собі самі ризики. Відомо, що в засновника 

республіки були і його прихильники, і ті, що не дуже лояльно до нього 

ставилися. Я намагався максимально точно передати інформацію, адже 

спирався на історичні документи, факти з життя Ататюрка. Я писав два роки, 

але готувався до написання ще довше. Прочитав майже усю літературу, що 

стосувалася його життя. Незважаючи на правдивість сюжету, завзяті 

прихильники Ататюрка не прийшли на прем’єру, вони не могли собі 

пробачити, що я поперед них зробив цю справу» [358, с. 17]. Увага автора 

зосереджувалася не на постаті Ататюрка як політичного діяча, а на розкритті 

його людських, чоловічих рис характеру. За сюжетом Ататюрк, перебуваючи в 

Ізмірі, знайомиться із Латіфе Ханим, між ними зароджується бурхливий роман. 

По поверненню до Анкари Ататюрк вирішує одружитися з Латіфе Ханим, але, 

щоб не засмучувати хвору дружину, направляє її на лікування. Мати Ататюрка 

категорично проти ініціативи сина одружитися вдруге, і, не дочекавшись 

весілля, помирає. Фікріє Ханим, дізнавшись про весілля свого чоловіка з газет, 

залишає лікарню й прямує до Анкари. Та після холодного прийому Латіфе 

Ханим вони кінчає життя самогубством. Перетворившись із коханки на 

дружину, Латіфе Ханим стала в усьому тиснути на чоловіка. Їй не подобалося 

ділити його із державними справами. Назва п’єси розкриває внутрішній 

конфлікт головного героя: з одного боку, він мав вирішувати питання 

припинення війни й налагодження миру в республіці, з другого, зберегти 

родину, життя якої перетворилось на суцільні сварки. Географія п’єси 
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представлена такими містами сучасної Туреччини, як Ізмір, Анкара, Конья, 

Токат. Прототипами головних персонажів є реальні особи, які відіграли 

важливу роль у житті першого президента Турецької республіки – члени сім’ї 

Ататюрка Зюбейде Ханим, Макбулє Ханим, представники влади Рауф Бей, 

Явер Саліх, Ісмет Паша, Февзі Бей та ін. Мова твору виважена, літературна, 

класична, що вказує на високу освіченість тогочасного оточення Ататюрка. 

Постановка драми «Від війни до миру, від любові до сварки» була здійснена 

відомими театрами Туреччини, а її автор отримав нагороду «За кращу п’єсу». 

Проте й досі важко однозначно сказати, що сильніше вплинуло на 

популярність п’єси: майстерність автора чи тематика твору.  

Зважаючи на складну політичну ситуацію в Туреччині упродовж 1970-х – 

1980-х років, Р. Більгінер трансформує свої емоції у віддалену від політичних 

колізій тематику, зосереджуючись на внутрішньому світі своїх героїв, хоч все 

ж торкається політичних моментів. У п’єсі «Хто я?» (1981) Р. Більгінер 

порушує вічне питання людини, хто вона є і яке її місце в цьому світі, 

проектуючи сюжет твору на євангельську теорію зародження світу. Головний 

персонаж пʼєси Р. Більгінера – художник, який уособлює вільний дух народу, 

веде бесіду на тему буття із Шефом – представником вершків суспільства, 

якому байдуже, що переживають звичайні люди. Об’єктом розмови стає мавпа 

у клітці. Художник вважає неправильним тримати тварину в неволі, 

обмежуючи її права й можливості, тоді як Шеф наполягає на застосуванні сили 

й тиску. Мавпа ж вважає, що все це почалося ще з часів Адама і Єви і для того, 

щоб вибратися з такого скрутного становища, варто розібратися зі змістом 

Біблії, з шайтаном й історією про Адама і Єву. Сам автор трактує сюжет своєї 

п’єси так: «Людина завжди і всюди має думати “Хто я? Яке моє місце у цьому 

світі? Які мої права і обов’язки?”. У пошуках відповіді на ці питання важливим 

фактором лишається основа, на яку спирається людина. Чи вона вважає, що 

пішла від роду Адама, чи від роду мавп» [197, с. 35].  

Художник, герой п’єси, наважується намалювати картину на тему, 

порушену мавпою. Він перечитує частину Біблії, у якій говориться про 
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створення світу, уявляє ескіз: «Адам з Євою у раю. Так і назву картину. Потім 

– людина на землі. Це друга картина. Потім соціальний устрій людини, тобто 

внутрішність мозку, її думки...» [197, с. 3].  

Світ, у якому ми живемо, як вбачає А. Нямцу, сповнений традицій, які в 

безперервній взаємодії із повсякденністю тим чи іншим чином організують 

наше життя, впливають на нього. Одні традиції ми оберігаємо й шануємо, інші 

намагаємося трансформувати з урахуванням потреб нашої дійсності, інші ж 

зовсім заперечуємо, адже вважаємо їх непотрібними. Люди часто звертаються 

до минулого, до певних образів, традицій, намагаючись зрозуміти свою 

драматичну сучасність [99, с. 11]. Особливу роль у цьому відіграє література, 

яка звертається до євангельського сюжетно-образного матеріалу.  

Р. Більгінер зазначає, що події відбуваються в будь-якій країні, 

акцентуючи на тому, що не лише Туреччина потерпає від тоталітарного 

режиму. У п’єсу включені сцени із книгами, літературою. Дослідники твору 

вважають, що автор відсилає читача до проблеми заборони певної літератури 

як у своїй країні, так і в інших країнах. Головному героєві наказано сховати усі 

«небезпечні» книжки, але він спершу розставляє їх у шафі, а потім роздає 

людям. Шеф, дізнавшись про скоєне, наказує своїм людям встановити нагляд, 

який через певний час перетворюється на суцільні муки для головного 

персонажа. Міфологічним персонажем є герой-голос – Бог, який наставляє 

людей на шлях істини. 

Тематичний діапазон драматургії Р. Більгінера розширювався із кожним 

новим твором. Від політичних негараздів й усвідомлення сутності людської 

автор із легкістю переключається на тему взаємин між жінкою і чоловіком. 

Історія незвичного кохання розкривається в п’єсі «У парку одного осіннього 

дня» (1982). Чоловік і жінка похилого віку Шаді й Месерет, які втратили свої 

другі половинки, але мають дітей і онуків, знайомляться в парку, починають 

спілкуватися, щоб заповнити порожнечу в серці, і закохуються. Усе було б 

нічого, якби їхні онуки, познайомившись, теж не вирішили одружитися, але в 

голови сімейства – пана Шакіра Бея, немає грошей на два весілля, тому він 
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вирішує, що краще нехай молодь буде разом, аніж старі. Р. Більгінер показує 

відмінності між різними поколіннями, стійкість характеру старшого покоління 

і непрактичність молодих. Часопрострір п’єси обмежується одним роком, який 

розпочинається і закінчується символічно восени, адже осінь – це пора 

старіння, затишку, смутку. Локація п’єси – парк, який є місцем зустрічі 

молодих закоханих і місцем втечі від самотності людей похилого віку: «Дерева, 

квіти. Листя спадає з гілок і летить униз. Дороги вкриті жовтою ковдрою. 

Всюди запах осені. Легкий вітерець. Трохи похмуре небо. Дві лавочки, 

притулені до стовпів дерев...» [202, с. 7].  

Усвідомивши інтерес публіки до сімейної теми, Р. Більгінер ще раз 

звернувся до неї у драмі «Гра скінчилася» (1983). Цю трагедію на дві дії 

вперше було представлено на суд глядачів у квітні 1982 р. в Ізмірському театрі. 

У центрі твору – сумна історія молодої вдови, яка ніяк не може отямитися від 

втрати коханого чоловіка і на яку заради наживи полює ловелас. У п’єсі лише 

п’ятеро персонажів, головною героїнею є вдова Мюневвер. Незначна кількість 

дійових осіб обумовлена їх приналежністю до категорії персонажів, які на 

сюжетному рівні займають маргінальну позицію. Часовий простір п’єси також 

обмежується одним роком, місце, де відбуваються події, не назване. Цим автор 

відкриває можливості для читача/глядача самостійно змоделювати часопростір 

твору, віднайти для себе ту країну, той куточок, де б могли відбуватися 

змальовані події. Така умовність проектує увагу не на особистісних 

переживаннях героїв, а на глобальність ситуації, її універсальності. Фінал п’єси 

є досить трагічним: Мюневвер, не витримавши зради коханця, вбиває і його, і 

себе.  

Певним символічним продовженням тематики п’єси «Гра скінчилася» є 

драма на дві дії «Жити спогадами» (1999). У центрі знову образ удови, яка ніяк 

не може отямитися від смерті коханого чоловіка, і знову обман з боку 

чоловіків: усі родичі з боку покійного чоловіка намагаються розділити майно, 

вважаючи головну героїню найбільшою перепоною. Особливість твору – у 

намаганні автора створити монодраму із залученням голосів різних персонажів. 
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У скрутні 1980-ті турецькі письменники вимушено відмовлялися від 

політичної тематики або ж намагалися її завуалювати під міфологію й казкові 

сюжети. Р. Більгінер був одним із небагатьох, хто не поступився своїми 

принципами. Уже в 1988 р. він пише скандальну трагедію на дві дії, яка так і не 

була опублікованою, «Кінь, жінка, зброя». Події відбуваються під час Другої 

світової війни: «За інформацією, яку ми отримали з Варшави й Німеччини, 

цього ранку, тобто 1 вересня 1939 р. німецькі війська ввійшли на територію 

Польщі. Звідусюди летять ракети, розриваються снаряди. Розгублений 

польський народ взявся за зброю, щоб захистити країну й люд» [358, с. 49]. 

Автор п’єси не ставив за мету відтворити всі події війни. Він прагнув 

показати трагізм ситуації на прикладі життя трьох молодих людей, які через 

страшні події не можуть вчитися, кохати, дихати. Не оминає автор і власне 

політичних проблем Туреччини. Покладаючись на власний досвід і досвід своєї 

родини, він майстерно вмонтовує в канву п’єси проблему утисків, які 

спричиняла влада з метою примусового входження до лівоцентристської 

Республіканської народної партії, створеної 1923 р. У п’єсі звучить фраза 

«Наказ усім стати членами і прихильниками партії РНП», яка й у реальному 

житті зламала тисячі доль. Прообразом головного героя п’єси Іззета Баби є 

старший брат, письменник, який, так само як і головний герой, змушений через 

утиски й непокору владі переїхати в інше місто, змінити роботу й житло [358, 

с. 47]. П’єса символічно закінчується радіо-новинами про припинення воєнних 

дій: «Анкара. Анатолійська агенція: прем’єр-міністр Шюкрю Сарачоглу в 

промові, виголошеній у парламенті, засвідчив: “У Європі війна скінчилася. 

Прийшов час зберегти мир і безпеку”» [358, с. 49].  

Певно, кожна людина, особливо творча, підсвідомо відчуває початок 

кінця. Так і Р. Більгінер своєю останньою п’єсою ніби подає знак, що час 

майже минув, але сутність лишається й лишатиметься вічно такою, якою була 

при житті. Його фінальна драма «Остання путь» (1995 – 2000) попри сюжет з 

банальним любовним трикутником – чоловік, дружина, коханка – має 

символічну назву. Хронологія актів п’єси досить послідовна, локалізація подій 
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зосереджена на закритому просторі – у квартирі, офісі, що наближує сюжет до 

реального, точний час подій п’єси не визначений, але за непрямими 

показниками, такими, як використання мобільного телефону, вказує на 

сучасність. Сюжет твору максимально наближений до реалістичного, адже 

основну увагу приділено розкриттю сутності людських характерів.  

Р. Більгінер зробив вагомий внесок у розвиток суспільної драми, 

зберігаючи свою самобутність. Незважаючи на складний політичний період у 

країні, драматург зміг висловити своє бачення на події, бути на боці народу, не 

відмовився від гострого слова. Талант письменника також проявився і в 

історичних, історико-біографічних драмах, персонажі яких не дають забути про 

відомих турецькому народові й світу митців слова, політиків минулих століть. 

У драматургічній творчості Р. Більгінера простежується прагнення варіювати 

жанрами й темами, наскільки це було можливо в тоталітарні 1980-ті. 

Прямолінійність і відданість громадянській позиції звела митця на п’єдестал 

слави, закарбувала його ім’я на граніті турецької драми.   

 

 

4.2. Особливості драмопису Тунджера Джюдженоглу  

Найвідомішим у світі сучасним турецьким драматургом по праву є 

Тунджер Джюдженоглу (1944). Світове визнання отримали такі його п’єси, як 

«Шапка», «Відвідувач», «Вертоліт», «Балада про річку Кизилирмак», 

«Лавина», «Че Гевара», «Нічний клуб», «Притулок для жінок». На сьогодні у 

доробку Т. Джюдженоглу налічується більше двадцяти різножанрових творів: 

трагедії, комедії, трагікомедії, мюзикли, політичні драми тощо. І сьогодні 

письменник продовжує активну драматургічну діяльність. Кілька років поспіль 

Т. Джюдженоглу є членом правління спілки письменників Туреччини, 

турецької спілки письменників «ПВН», консультантом видавництва «Мітос 

боют», яке займається переважно друком драматичних творів, веде 

журналістську діяльність у газеті «Айдинлик», викладає драматичне мистецтво 

в Центрі мистецтв імені Мюджата Гезена, а також на літературному факультеті 
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Кіпрського Близькосхідного університету. Він є лауреатом багатьох 

національних і міжнародних театральних премій, його п’єси на престижних 

сценах найбільших міст Туреччини ідуть з аншлагом, а також перекладаються 

різними мовами світу. В Україні Т. Джюдженоглу відомий завдяки перекладам 

Олександра Кучми і Дарʼї Пасічник («Лавина», «Матрьошка», «Че Гевара», 

«Безвихідь»). У Національному центрі театрального мистецтва імені Леся 

Курбаса в 2011 р. проходили театралізовані читання-репетиції п’єси 

Т. Джюдженоглу «Безвихідь», 28 січня 2012 р. відбулася прем’єра «Лавини» на 

сцені Чернівецького муздрамтеатру ім. Ольги Кобилянської в постановці 

заслуженої артистки України Людмили Скрипки. 28 грудня 2014 р. у 

Львівському академічному обласному музично-драматичному театрі ім. Юрія 

Дрогобича відбулася премʼєра «Лавини», присвячена «Небесній сотні», 27 

грудня 2015 р. у тому ж театрі – прем’єра «Вертоліту» («Гвинтокрила»).  В 

інтерв’ю О. Кучмі Т. Джюдженоглу так характеризує свою творчість: «Я – 

реаліст. Якщо проводити якісь аналогії, то можу сказати, що продовжую 

традиції Гоголя, Чехова, Горького, Артура Міллера. Моя творчість близька до 

їхньої... Я просто пишу п’єси, і все. Інші пишуть по-своєму. Я в це не 

втручаюся. Мене не цікавлять літературні типи, бо тип – одновимірний. У 

моїх п’єсах діють характери, мої герої живуть у трьох вимірах. Загалом у 

моїх п’єсах порушуються проблеми жінок у суспільстві, питання прав людини, 

я розповідаю про людські пориви, прагнення, експлуатацію, боротьбу за 

демократію та свободу. Думаю, українцям теж буде цікаво подивитися або 

почитати їх» [407]. 

Першою драматургічною спробою Т. Джюдженоглу стала п’єса 

«Кьордовюшю» (1972). По тому сцену побачили п’єса «Вчитель» (1973), 

«Зелена ніч» (1974), «Безвихідь» (1980), «Жіночки» (1983), «Досьє» (1984), 

«Біга 1920» (1985), «Йилдирим Кемаль» (1990), «Вертоліт» (1993), «Шапка» 

(1994-1996), «Відвідувач» (1994), «Матрьошка» (1994), «Маляр» (1997), 

«Лавина» (2001). Важливим внеском у культурну сферу є біографічні драми 

«Нейзен» (1998), сюжет якої заснований на біографії відомого турецького 
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музиканта Нейзена Тевфіка, та «Сабахаттін Алі» (2002), у якій розкриваються 

таємниці життя і смерті письменника Сабахаттіна Алі. Найпопулярнішими 

стали п’єси, створені в 1990-тих.  

Творчість Т. Джюдженоглу привертає увагу усіх верств населення, 

представників різних народів і націй, з легкістю сприймається й молодшим 

поколінням, адже теми кожної з п’єс – цікаві, універсальні, актуальні. Так, 

наприклад, у п’єсі «Вертоліт» Т. Джюдженоглу, як майстер політичної сатири, 

говорить про недоліки політиків, бюрократів, представників мас-медіа. В 

образах головних героїв будь-який читач/глядач з легкістю впізнає міністрів, 

радників, секретарів, охоронців, журналістів своєї країни з власним кодексом 

поведінки. Вертоліт, який перевозив усіх персонажів, змушений зробити 

аварійну посадку в горах. Підлабузництво, намагання догодити, притаманне 

багатьом підлеглим, яскраво відображене у такому характеристичному діалозі: 

«Міністр: Давайте разом піднімемося на борт. (Міністр та охоронець 

направляються до вертольоту. Секретар враз стає на шляху). 

Секретар: Ні, панове міністре. 

Міністр: Що сталося? 

Секретар: Ми не уповноважені відпустити вас. Ви не маєте 

підніматися на борт. Ви потрібні країні. 

Міністр: Що за маячня? До чого наразі це? 

Секретар: А раптом він вибухне? Ми любимо нашого пана міністра. 

Міністр: Дай пройти. 

Секретар: Піду я, пане міністре. Я пожертвую собою заради вас» [51, с. 

127]. 

Т. Джюдженоглу добре розуміється на психології людини. Він чітко 

окреслює поведінку тих, хто звик досягати висот «брудними» шляхами, 

використовуючи інших задля свого матеріального збагачення: 

«Міністр: Ймовірно, нас уже розшукують. 

Оператор: Слава Богу, пане міністре, маєте добрі відносини з міністром 

внутрішніх справ. 
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Міністр: До чого це? 

Оператор: Тому що. Якби в поганих, то чекати у моря погоди. 

(Міністру не подобається цей жарт, але він все ж усміхається) 

Міністр (до охоронця): Ну й докучливий же він тип. 

Охоронець: Я взагалі готовий був стусонути його. 

Міністр: А ти думаєш, він мене не дратує? Але я тримаюсь. Цей 

вискочка – важлива персона на телебаченні. Він може бути нам корисним. 

Хіба він зніматиме нас, якщо ти його зараз штурхонеш? [Переклад мій,. с. 59, 

139]. (Міністр домовляється з оператором зняти сюжет про падіння 

вертольота. Все виглядає дуже награно. Міністр поправляє зачіску й одяг, 

займає місце перед вертольотом. За ним – решта). 

Оператор: Розбігайтесь! Падайте на землю... Браво! Дуже добре! (Всі 

лягають на землю). 

Міністр: (з ніжністю звертається до охоронця): Синку, голову, голову 

бережи. (З любов’ю звертається до решти). Діти мої, головне, не підводьте 

голови... 

Оператор: Дуже добре... Браво, пане міністре. У вас таке вправно 

виходить» [Переклад мій, 59,  с. 144-145]. 

Розв’язка п’єси є логічною для всього сюжету: опинившись в 

екстремальній ситуації, міністр, нехтуючи загальнолюдськими принципами, 

намагається врятувати своє життя ціною життя інших, а водночас і створити 

собі імідж шляхетної людини: «(Прилетів рятувальний вертоліт, але місце у 

ньому лише для одного постраждалого. За півгодини надішлють великий 

вертоліт й усіх врятують). 

Охоронець: Полетить шановний пан міністр. 

Голос: Ми скидаємо мотузкові сходи. Не забудьте, лише одна особа. 

Щасти. (Охоронець біжить до сходів, тримає їх. Підбігає міністр). 

Оператор: Але ж знає, що дівчина поранена. 

Радник: Боягуз! 

Секретар: Егоїст. 
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Журналістка: Негідник! 

Міністр (однією рукою тримає сходи): Нумо, чарівна леді. Спочатку ти! 

Біжи! 

Секретар (починає аплодувати): Браво, пане міністре, браво! 

Охоронець (із сльозами на очах): Ви справжня людина! 

Оператор: Навіть мене спантеличив... 

Журналістка (наближаючись до сходів, ще не вірячи): Неможливо собі 

уявити... 

Радник: Напевно тут якийсь розрахунок... Але який? 

(Журналістка чіпляється за сходи, вже намагається влізти) 

Міністр (хапає журналістку за руку і гукає до оператора): Давай! Чого 

стоїш? Знімай!(Оператору нічого не лишається, як взяти камеру і починати 

знімати. Журналістка піднімається дротяними сходами, міністр ніби 

допомагає дівчині і в той же час позує перед камерою. Міністр, вгледівши, що 

зйомку закінчено, виймає касету з відеокамери і засовує журналістці під руку). 

Міністр: Прошу тебе, встигни втиснути цей матеріал в останні 

новини» [Переклад мій, 59, с. 175].  

Щоб закцентувати на універсалізмі теми твору, автор замість імен 

персонажів називає їхні посади. Зазвичай, імена героїв художнього твору є 

одним з елементів моделюючої системи. Воно структурує взаємини між 

персонажами, відсилає читача/глядача до різноманітних конотацій. 

«Безіменність» героїв «Вертольота» формує категорію типовості, 

«безособовості», які прокладають шлях до кожного, хто цікавиться суспільною 

проблематикою. Турецький літературознавець Х. Нутку так характеризує 

творчість Т. Джюдженоглу: «Він говорить прості речі, зрозумілі кожному 

пересічному громадянинові, і кожна з яких є кровотечною раною суспільства. 

Він покладається на співпрацю індивіда і суспільства, у рядках його п’єс 

відчувається надія на краще» [300, с. 10].  

Іронічна драма «Шапка» – презентація майстерності Т. Джюдженоглу в 

жанрі фарсу. В основу п’єси покладено реальну життєву ситуацію, схожу на 
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анекдот. Типами-масками є військовий (Американець), командир полку та 

водій. Сюжет побудовано на перипетіях, у які потрапляє військовий, шукаючи 

загубленого в таксі капелюха. Твір насичений ексцентрикою, буфонадою, 

конфліктними й несподіваними ситуаціями, які змінюють одна одну впродовж 

п’ятнадцяти сцен. Завдяки цьому сюжет розгортається надзвичайно динамічно: 

«Американець: Прямо біля автостанції. Є навіть квитанція замовлення. 

(Витягує з кишені папірець, біжить до телефону і, заглядаючи в папірець, 

набирає номер). Яскраво-червона... Кілька хвилин тому я сів там у вас у 

таксі... і забув в машині шапку... Так. Звичайно, пам'ятаю. Вусатий такий... 

брюнет...маленького зросту. Пузатий... Ні, не я пузатий, він... а я солдат... 

проходжу військову службу... По дорозі розговорилися... балакучий такий... 

виявилося, що і він проходив військову службу в тій же частині... Ні, не зміг 

довести мене до вказаної адреси тому, що на нашій вулиці все перекопано... 

лагодять каналізацію... зійшов на розі... так... слухаю... ой спасибі... (Диктує 

номер свого домашнього телефону). Спасибі вам велике... чекатиму (Кладе 

слухавку)... Шофер після того, як привіз мене, пішов, виявляється, у 

відпустку... і поїхав, певно, кудись... Не можуть додзвониться до нього 

додому... Але якщо він озирнеться і подивиться на заднє сидіння, обов’язково 

побачить мою шапку і повідомить їх... (у повітрі вимальовується шофер). 

Озирнися, будь ласка, чи тобі важко?  

Шофер: Забув ти, старий, шапку на задньому сидінні, а вона ще і 

зсунулася на підлогу... хочу її знайти, але навіть обернутися немає часу... 

вперед потрібно мені дивитися...на дорогу... шофер я... у важкій ти ситуації... 

знаю... мені б не знати... служив адже я теж... але що поробиш... далеко я 

зараз від тебе... за містом я...» [Переклад мій – І.П.; 480]. 

Цікаво, що цю п’єсу автор приурочив до року «Толерантності», 

проголошеному в Туреччині у 1995 р., висміявши абсолютно нетолерантне 

ставлення вищих за рангом до нижчих. Цю іронію було адресовано не лише 

військовим Турецької республіки, а й усім, хто повинен був зробити певні 

висновки. Як і в інших своїх п’єсах, Т. Джюдженоглу не конкретизує 
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хронотопіку твору: дія може відбуватися будь-де і будь-коли. Але репліки 

героїв (хай і алюзивно), але все ж «підказують» просторову локацію дій: 

розмови про Наташу, про те, що газ постачається з Росії, та інше визначають 

місце подій – Туреччину: «Командир: Усі ви звичайно читали і знаєте шедевр 

світової класики, п'єсу "Три Сестри". Так от в цій самій п'єсі є чарівна героїня, 

красуня Наталія, образ якої назавжди відобразився у свідомості читачів 

всього світу як символ розуму, чистоти, порядності, вірності, чесності, 

жіночності і краси. Вплив цього образу на свідомість людей був настільки 

великий, що чоловіки всього світу почали шукати у своїх коханих саме ці риси 

вдачі, але час обійшовся з коханою нами усіма Наталією жорстоко, і вона 

поступово стала перетворюватися на Наташу. Світловолосі і блакитноокі 

Наташі стали наповнювати світовий жіночий ринок і атакувати кордони, у 

тому числі й нашої держави (Відчуваючи, що його слухають з цікавістю, 

продовжує ще з більшим піднесенням). Тисячолітня благородна Наталія стала 

простою публічною дівкою Наташею. Куди не подивишся, скрізь повно Наташ. 

У торгових центрах і на ринках, в готелях і ресторанах, в кафе і їдальнях, на 

вулицях і площах, в найвіддаленіших селах і навіть на пасовищах... скрізь 

незліченна кількість Наташ... Розбиваються серця і руйнуються сім'ї... 

Поважні і шановні батьки родин у гонитві за Наташами залишають 

напризволяще дружин, дітей, навіть батьків... І розносять Наташі всюди 

бацили та мікроби невідомих досі хвороб, які років через десять, а може бути, 

і п'ять, зроблять свою руйнівну справу і обовʼязково будуть причиною падіння 

великих держав. Попереджаю!... Тримайтеся чимдалі від Наташ! Тому що 

вони вже не Наталії!»  [Переклад мій – І.П.; 480]. 

За комічністю і гротескністю сюжету приховано трагізм усієї ситуації, 

який спонукає читача/глядача до роздумів.  

Талант Т. Джюдженоглу проявився і в біографічній драмі (музичній 

трагедії) «Че Гевара», де в основі сюжету історія сорока років з життя одного з 

лідерів Кубинської революції Ернесто Гевари де ла Серна. Прикметною рисою 

п’єси є тяжіння до структури «закритої» (аристотелівської) драми при 



316 
 

наявності ознак «відкритої» (часта зміна місця дії, відсутність антагоніста), 

епічної (хор, включення у п’єсу самого автора) драми. Головний персонаж 

твору – домислений образ реальної людини. Чи не вперше великий 

революціонер постає не в традиційному образі воїна й борця, а звичайної 

людини зі своїми почуттями, стражданнями, переживаннями, вразливими 

рисами. Жанр п’єси можна визначити як біографічний: автор максимально 

дотримується точності у відтворенні реальних ситуацій з життя героя, часової 

послідовності подій тощо. П’єса «Че Гевара» складається з хронікальних 

сюжетів, де кожна подія існує окремо, адже хронологічно й біографічно 

відповідає певному відрізку життя головного героя – народження Ернесто Че 

Гевари, його хрестини, дитинство, навчання і захоплення політикою, перше 

кохання, знайомство з Фіделем Кастро, участь у повстанні, смерть. Це надає 

ритмічності композиції драми.  

Розлогими й інформативними є форми втілення авторського слова в п’єсі 

«Че Гевара»: традиційні ремарки містять й оцінну характеристику: «Ернесто 

(батько): Інженер-будівельник. Постійно змінює місце роботи, переховуючись 

від кредиторів, часто переїжджає до інших міст. Пиячить; Селія (мати). 

Коротко підстрижена. Палить. Хоробра і відчайдушна. Католичка. Одна з 

лідерок феміністичного руху в Буенос-Айресі; Анна (бабуся Че). Незаперечна 

голова родини; Ернесто Че Гевара; Молода дівчина – донька родичів із Буенос-

Айреса; Ільда – перуанка, з вузькими очима, спершу – коханка, пізніше – 

дружина Че. Жінка, яка зробила Че справжнім Че; Фідель Кастро; Рауль 

Кастро – молодший брат Фіделя» [480]. Окрім того, драматург вдається і до 

пісенного коментаря, чи не вперше використовуючи таку форму ремарки в 

турецькій драматургії, щоб закцентувати на переживаннях героїв: 

ПРИВІТ! 

Незабаром вже дитинка 

З’явиться на білий світ! 

І почуємо ми вперше 

Перший крик її – «Привіт!» 
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Ми чекаємо на тебе, 

Вже пора тобі кричать! 

Вже не в змозі дочекатись... 

Хлопчик ти а чи дівча? 

Твоя мама забажала 

У столиці Аргентини 

Народити, народити, 

Народить свою дитину! 

Припливли на пароплаві, 

До столиці, до столиці 

Тож народжуйся скоріше,  

Дитинчатко круглолице! [480]. 

(Донька Ільда та інші співають разом) 

ПЛАЧ ПО ЧЕ 

Чорнобровий, чорноокий, 

Таточку наш, батечку. 

Зник, поринув в сон глибокий, 

Таточко наш, батечко. 

Він себе віддав народу, 

Таточку наш, батечку 

І вогонь пройшов, і воду, 

Таточку наш, батечку 

Був він красень незрівнянний  

Революцією жив, 

На коня свого ускочив  

Та й у вічність полетів. 

З вічністю з’єднався нині, 

І його великий подвиг 

Славлять юні покоління 
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Піснями про нього [480]. 

За трагедійною традицією, перед головним героєм постає два шляхи: або 

свобода (перемога), або смерть. Че Гевара, як справжній революціонер, обирає 

боротьбу, яка неминуче несе за собою відхід від цього життя: «Че: Неодмінно 

до перемоги. Батьківщина або смерть! (Че та Сержант зустрічаються 

поглядами. Сержант дістає свій револьвер. Але не може зробити постріл. З 

іншого класу чути звуки пострілів. Стає зрозумілим, що тих двох убито.) 

Че: Стріляй! Ти лише вб’єш людину! Стріляй же!» [480]. 

Т. Джюдженоглу, звертаючись до інонаціонального матеріалу, проектує 

його на турецьку дійсність. Характерна деталь – у сумці вбитого героя 

знаходять артефакти турецької культури – посилює пафос пробудження 

революційних почуттів і у власного народу заради кращого майбутнього.  

«ХОР: Що було у сумці Че?  

Промови Мустафи Кемаля… два щоденники, записник, книжка кодів, зошит з 

переписаними від руки віршами та кілька книжок» [480].  

Драматург не оминає можливості віддати данину поваги Мустафі 

Кемалю Ататюрку і в п’єсі «Зелена ніч», створеній на основі однойменного 

патріотичного роману Решата Нурі Гюнтекіна, написаного свого часу на 

замовлення Ататюрка. Ідея твору – патріотизм і боротьба за республіку. 

Доповнивши п’єсу епічними елементами (піснями), драматург максимально 

відтворив дух роману та передав ідею автора.  

Своєрідним переспівом, переробкою сатиричної новели Джованні Папіні 

«Гог» є драматургічний твір Т. Джюдженоглу «Бути б просто бідним». У п’єсі 

максимально збережено зміст новели, персонажна сфера, конфлікт. Діалогізм 

твору, авторські ремарки стосовно його сценічної форми – ті незначні зміни, 

які вніс Т. Джюдженоглу у фабулу твору відомого італійця: «Декілька слів до 

режисера. Ця п'єса, написана мною на основі твору Джованні Папіні “Гог”, 

думаю, дає безмежні можливості для всяких нововведень і експериментів з 

погляду постановки. У зв'язку з цим я постарався скоротити до мінімуму всякі 

дужки і вказівки. Ви так само вільні у виборі музики і всіляких звукових 
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ефектів. Зображувані Джокером різні персонажі можуть бути так само 

зображені Чоловіком, використовуючи різні деталі костюма й різні аксесуари, 

що розміщені на сцені, але я б вважав за краще, щоб Чоловіка грав би один 

актор, а інших Джокер» [480]. 

Спробою автора урізноманітнити жанрову палітру свого драмопису є 

бульварна комедія «Маляр». П’єса містить кілька сюжетних ліній, у яких 

паралельно розвиваються події, пов’язані з долями людей різного соціального 

статусу: директор холдингу, секретарка, мафіозі. Конфлікт розгортається 

навколо кабінету приватного лікаря Агмеда. Маляр Кадир, якого найняв лікар 

задля ремонту приміщення, усіма правдами й неправдами намагається заробити 

і на своїй безпосередній спеціальності, і водночас вдає з себе лікаря. Подієва 

панорама змінюється дуже швидко. Акцентування на соціальній нерівності 

персонажів чи складному матеріальному становищі робітника-маляра не є 

центральним задумом автора. Головне завдання – відтворення комічних, 

гумористичних ситуацій: 

«ГЮЛЬ (Повертаючись із кухні, дивиться на чоловіка, що сидить в 

кріслі): Був би ти лікарем... не було б усіх цих проблем... але тоді і не 

одружився б на мені... 

КАДИР: Та залиш ти мене в спокої!... 

ГЮЛЬ: (Вказуючи на білий халат, що висить у передпокої) А тобі б 

личило 

КАДИР: Відчепися, кажу... 

ГЮЛЬ: А що, вважаєш, що ні?... Як на мене, то дуже личитиме... ось, 

візьми і приміряй... 

КАДИР: Та піди ти!... 

ГЮЛЬ: Помру, але не відчеплюся... (Силою надягає на нього халат) 

Матусі рідні!... ну ось, дивися... я ж казала?... Ну, красень!... Їй богу, у самий 

раз... (Знімає з гачка халат секретарки і вдягає на себе). Що накажете, пане 

лікарю? 

КАДИР (Підігруючи їй): Принеси-но чаю! 
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ГЮЛЬ: Хвилину, пане лікарю! Вам з лимоном чи без? 

КАДИР: Звичайно, з лимоном! [Переклад мій – І.П.; 480]. 

П’єсу позбавлено традиційної розв’язки, до того ж автор вдавався до змін 

фіналу, але й у першому, й у другому разі відкритий фінал схожий на 

обірваний дріт, кінець якого належить шукати читачеві/глядачеві. 

На традиційне протиставлення герой-антигерой натрапляємо в п’єсі 

«Досьє». Головний персонаж – держслужбовець Тамер із 22-літнім стажем 

роботи, наділений усіма якостями героя: чесний, справедливий, відданий 

роботі й державі. Антигерой, який є представником певної частини верхівки 

суспільства, – директор Тамера. Метою автора було порушити актуальне 

питання корупції й хабарництва. Не вдаючись до часової і просторової 

конкретизації, Т. Джюдженоглу подає сигнал кожному з суспільств, де існує 

аналогічна проблема. Конфлікт твору розгортається навколо папки з 

документами – доказами корупційних схем. Тамер настільки сліпо вірить у 

правоту й справедливість, що не помічає головного: один з основних 

махінаторів – його директор – уже двадцять два роки поряд із ним. Замість 

подяки за кропітку роботу й викриття «злодія» Тамера звільняють з посади. 

Події п’єси засновані на реальних фактах, які близькі і читачеві/глядачеві, і 

письменнику.   

П’єса «Лавина» стала політичним гімном боротьби з тоталітаризмом у 

багатьох країнах, на сценах театрів яких вона йшла з великим успіхом. Гульнар 

Аманжанова відзначає, що ця п’єса про те, як страх не дозволяє людям 

боротися за свої права. У театрі «Аксарай» ставили «Лавину», щоб зібрати 

кошти для постраждалих під час масових заворушень у Жанаозен 2011 року. 

Улітку того ж року трупа знову грала «Лавину», щоб привернути увагу до долі 

свого засновника, Болата Атабаєва, який потрапив за ґрати через політичні 

підозри [402].  

На перший погляд, «Лавина» – твір з дивовижним сюжетом. Події 

відбуваються в невеличкому поселенні на лавинонебезпечній території. Варто 

спричинити будь-який гучний звук – і трапиться біда. Герої п’єси – 
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представники трьох поколінь. Молода невістка чекає дитину, але пологи 

починаються передчасно і саме в період найбільшої ймовірності сходу лавин. 

Налякана прийдешньою катастрофою, рада старійшин приймає єдине 

правильне, на їхню, думку, рішення – поховати жінку живою. Незважаючи на 

неймовірність, сюжет п’єси заснований на реальному факті: друг 

Т. Джюдженоглу розповів йому про селище на сході Туреччини, оточене 

горами, де дев’ять місяців на рік триває загроза сходу лавин. Це природне 

явище породило філософську притчу, яка, попри турецьке «походження», 

виявилася універсальною для багатьох народів світу, адже почуття страху 

відоме всім, незалежно від місця й часу: «Молодий чоловік: Давай подбаємо 

про нашого малюка. Нехай він виросте, не знаючи страху… (Не помічає, що 

дружина заснула.) Один старий мудрець сказав: «Від страху людина втрачає 

здатність мислити. Страх – це найгірше, що може бути. Він викривлює 

людські думки. Нехай хоч діти ваші не знають страху – цієї потвори, перед 

якою ми всі тремтимо». Ні, ні, я не можу цього допустити…» [114, с. 211] 

У п’єсі наявні хронометричні деталі, зокрема визначено вік кожного з 

головних персонажів п’єси, що значно полегшує роботу режисера, сприяють 

інтерпретації сюжету: «Стара жінка– сімдесят років. Ще нівроку. Щоб 

викликати співчуття, вдає, що не може ходити, старий чоловік – вісімдесят 

років. Ходить лише з ціпком, молода жінка – вісімнадцять років. Вагітна, 

молодий чоловік – двадцять років, чоловік – п’ятдесят років, жінка – сорок 

п’ять років, повитуха – сорок років, голова ради старійшин (Чоловік) – 

сімдесят п’ять років, старійшина-жінка– сімдесят років, старійшина-

чоловік– шістдесят років, перший вартовий – тридцять п’ять років, другий 

вартовий – тридцять п’ять років» [114, с. 207]. 

Т. Джюдженоглу, моделюючи систему персонажів твору, закодував у 

сюжет проблеми між поколіннями, невістками й свекрухами, прогресивною 

молоддю і людьми «старого гарту»: 

(Жінка помічає відсутність невістки. Дивиться на немитий посуд. Їй 

здається, що невістка покинула посуд на неї. Це її бісить. Вона стає мити 
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посуд. ЧОЛОВІК обстругує якісь дощечки. Стара Жінка намагається 

зрозуміти, що відбувається. Старий чоловік спить міцним сном, навіть раз у 

раз схрапує. Жінка домиває посуд). 

Жінка: (Витираючи руки, звертається до Чоловіка) Невістку не бачив? 

Чоловік: Вони до своєї кімнати пішли. А що? 

Жінка: Посуд не домила, покинула… 

Чоловік: Не гризи дівку. Їй народжувати скоро… 

Жінка: Якби ж то мені такого свекра… Зі мною так не панькались… 

Чоловік: Не воруши минулого… 

Жінка: Ага, як за мене зайшла мова, то не воруши! Але ж тепер я їх 

доглядаю, причому обох! 

Чоловік: Мусиш доглядати. Така твоя доля. А діти доглянуть нас… 

Жінка: Чи не забагато ти чекаєш від наших дітей? Хіба хтось 

повертається сюди, га? Тим паче, коли в них буде дитина… Думаєш, вони 

повернуться? Хто з них, із молодих повернувся? На що сподіваєшся? 

Чоловік: Наш син не такий… Він повернеться… 

Жінка: Син то захоче повернутися, але чи невістка дозволить? Ти 

бачиш, як він їй у рота заглядає? Можна подумати, що більше ні в кого не було 

вагітної жінки… 

(Стара жінка відчуває, що її син із невісткою сваряться, але ніяк не 

може дібрати, в чому річ. Крім цього, вона заглядає, що робиться в кімнаті 

молодого подружжя). 

Чоловік: От уже ж свекруха! 

Жінка: Як правду кажу – так одразу свекруха! 

Чоловік: Годі тобі… Бачили ми, як ти в невістках ходила… Я добре 

пам’ятаю, які ти коники викидала матері. І зараз жити їй не даєш, бідоласі… 

[114, с. 220]. Пафосом «Лавини» є думка про необхідність активних дій заради 

змін на краще, про потребу самостійного вирішення проблем, якими б 

складними вони не були, про необхідність перевороту як у суспільстві, так і в 

житті окремих індивидів. Розв’язка п’єси саме така високоемоційна, 
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оптимістичного характеру: з’являється немовля і, попри страх, селяни вітають 

його народження, яке уособлює прагнення людей змінити на краще своє життя, 

затиснене тоталітарним режимом. Х. Нутку, аналізуючи «Лавину», доходить 

висновку, що автор дуже вдало створив атмосферу страху, політичного хаосу, в 

якому чим довше замовчуєш правду, тим швидше настане твоя черга репресій 

й утисків. Ситуація складна: під контролем приватне життя людини, думки, 

ідеї, бажання. Усе це неабияк впливає на психічний стан героїв. Саме тому, 

зазначає критик, Т. Джюдженоглу не окреслив хронотопу свого твору. Адже 

п’єса є відображенням подій, які можуть відбуватися в будь-якій країні, де 

прижився тоталітаризм, у будь-який час [298]. У «Лавині» автор часто вдається 

до абстрактизації матеріалу. Образ самої лавини набуває ґротескних рис: щось 

невідоме, страшне, незрозуміле, небезпечне, те, що заважає дев’ять місяців на 

рік жити повноцінним життям: радіти, сумувати, народжувати і помирати. 

Дійові особи п’єси вдаються до автохарактеристики. Окрім того, автор 

виокремлює кілька груп персонажів: ті, хто обирає мовчання; ті, хто залякує і 

змушує мовчати; ті, кого мучить совість через бездіяльність (як, наприклад, 

старий чоловік); ті, які прагнуть кращого майбутнього й готові боротися з 

утисками та усталеними правилами (це молодий чоловік і його вагітна 

дружина). Перемагає молодь, нові віяння, новий устрій. Події, зображені в 

«Лавині», здаються, на перший погляд, комічно-трагічними, нереальними: 

настає ранок, пташки, кури, півні, домашні тварини – усі мовчать, бо бояться 

наближення лавини. Разом із тим немає відчуття ірреальної казковості, адже 

читач/глядач упізнає в сюжеті страшну реальність. Т. Джюдженоглу вміло 

моделює у своїй творчій лабораторії психологічний експеримент, який 

призводить до поглибленого психологізму драми «Лавина», у якій закодована 

інформація для майбутніх поколінь.  

Отже, творчий доробок Т. Джюдженоглу вирізняється універсальністю 

тем. Жанрові пошуки автора збагачують палітру не лише власного драмопису, 

але й турецької постмодерної драми загалом. Варто наголосити й на високому 

естетичному рівневі творчості митця, якісно новому етапі розвитку турецької 
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авторської драматургії. Т. Джюдженоглу – один із небагатьох представників 

турецької драматургії, який зумів заявити про себе поза межами батьківщини, 

закріпивши позиції турецької драми у світовому літературному контексті.  

 

 

 

4.3. Лінії творчості Озена Юли 

Озен Юла (1965) – турецький письменник, відомий не лише в Туреччині, 

а й у західних країнах як талановитий драматург-постмодерніст. Він автор 

таких п’єс, як «Хвилювання місяця» (1996), «Місце посередині світу» (1996), 

«Стамбул білий, горілка кольорова» (1998), «Стомлені червоним» (1998), «Очі 

чорні як на Сході» (1998), «Несправжня Гюррем» (2001), «Здається квартира 

хазяїном» (2002), «Кохання далеко від домівки» (2004), «Стамбул – Софія» 

(2004), «Штутґартські діалоги і один монолог» (2008), «Облизуй, але не 

ковтай» (2007), «Ось побачиш, хмари пройдуть» (2014), а також є володарем 

шести премій і нагород «За кращу п’єсу» та «Драматург року» (нагороди імені 

Джевата Фехмі Башкута, Халдуна Танера, Джевдета Кудрета, Ісмета Кюнтая). 

П’єси О. Юли перекладені дванадцятьма мовами й представлені на сценах 

Англії, Німеччини, Франції, Болгарії, Угорщини, Росії, Італії.  

Своє захоплення драматургією О. Юла пояснював так: «Коли я був 

маленький, у нас вдома була величезна бібліотека. Моя бабуся – вчителька 

останнього періоду існування Османської держави і початкового періоду 

становлення республіки. Вона багато читала і навіть маму мою назвала ім’ям 

однієї з героїнь турецького роману Гузіде Сабрі. Батько мій у ще досить 

молодому віці написав свій перший роман... Мене маленьким брали з собою на 

вистави, мені подобалося у театрі, я навіть вважав його “іншим світом”. Я грав 

у шкільному театрі, потім почав писати» [438]. 

Прототипами героїв його п’єс є сучасники, їхні сім’ї, оточення. Автор 

намагається пробити стіну «притупленості» сприйняття світу, зануритися у 

душі героїв, висловлюючи віру в те, що суспільство повинно змінитися: 
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«Людина звикає до насилля, стає байдужою не тільки до свого стану, а й до 

проблем інших людей. Тому здається, що всі стають схожими одне на одного. 

Мене цікавить те, що під цими масками. Якщо копнути глибше, можна 

побачити розмаїття життєвих ситуацій. У своїх творах я намагаюся пробити 

стіну байдужості, відтворюючи картину суспільства, у якому панує насильство, 

озлобленість, образи і любов, і пропоную цю картину на суд людей » [382, с. 3]. 

Стиль творів О. Юли завжди інший: «Шемсе, не забувай!» – поетичний, у 

п’єсі «Приховане кохання – ось це» – флешбек/ретроспектива, «Стамбул білий, 

горілка кольорова» – андеграунд. Таке розмаїття автор пояснює бажанням не 

бути стилістично «нудним», передбачуваним, прагненням дивувати, 

привертати увагу. Робота в одному стилі його не приваблює, викликає лише 

численні питання й критику [438]. Так, у п’єсі «Стомлені червоним» повсякчас 

виникають неочікувані для звичайної людини драматичні ситуації, які 

розкривають спотворене сприйняття сутності життя, переплетіння добра і зла, 

руйнують сподівання читача і глядача: 

«Тентен (відчиняє двері і бачить на порозі незнайому дівчину): Прошу, ви 

до кого? 

Фатош: До тебе. 

Тентен: Не зрозумів? 

Фатош: А тобі і не треба нічого розуміти... Я стежу за тобою вже 

чотири місяці. 

Тентен: Навіщо? 

Фатош: Бо я у тебе закохалася.  

Тентен: Як ти можеш закохатися в людину, з якою навіть незнайома? 

Фатош: Побачила і закохалася. До чого тут знайомство? 

... 

Тентен: Я хочу бути з тобою, розумієш у якому сенсі? 

Фатош: Ні, я не можу, мені жінки подобаються. 
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Тентен: Дивно, я не очікував, що ти ... така. Але ж можна себе і 

перебороти. Ми усі призвичаєні до насилля, і малі, і старші, і жінки, і чоловіки. 

Нам це навіть подобається» [385, с. 77-78].  

Автор змальовує вчинки героїв, які відображають їх внутрішній світ, 

точніше, його відсутність, жах холодного серця й порожньої душі, що 

породжують подібні ситуації в суспільстві. Одна з героїнь п’єси – молода 

жінка-повія, страждає на роздвоєння особистості. Вона називає себе то Бетті, то 

Джесіка. Час від часу відбувається «переключення» й одна особистість 

змінюється на іншу. Причиною такого психічного розладу є тяжка емоційна 

травма – постійне фізичне й сексуальне насилля. Бетті/Джесіка сподівалася на 

те, що нарешті звільниться від такого тягаря, закохавшись у Реда Кіта, який, як 

їй здавалося, буде із нею все життя. Але й він виявився пройдисвітом, що 

заробляє на життя своїм тілом. Фінал п’єси трагічний: Бетті/Джесіка вчиняє 

холоднокровне вбивство, щоб нарешті звільнитися від ненависних чоловіків: 

«Бетті стріляє в Тентена, якраз у груди. 

Ред Кіт: Ти вбила його! 

Бетті: Він просто врятувався. 

Ред Кіт: Джесіка, прошу, не треба. Давай все забудемо. А труп – 

викинемо на сміття. 

Бетті: Не називай мене Джесікою. Я – Бетті. 

Ред Кіт: Вибач, Бетті. Прошу, не чіпай мене! 

Бетті: Добре, дам тобі останній шанс. Якщо даси правильну відповідь 

на моє питання, тоді не вб’ю... Ось скажи, що швидше просувається по тілу 

людини: куля чи кохання? 

Ред Кіт: Звичайно, кохання. 

Бетті: Неправильна відповідь (Поцілює в серце). А може і правильна 

відповідь, хто зна?» [385, с. 110].  

Особливістю п’єси О. Юли є й відсутність пояснень, мотивації 

змальованих ним подій. Його принципи змалювання світу схожі на реєстрацію 

тих жахів, які він спостерігає і які не мають жодного пояснення.  
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Тема гомосексуальних стосунків широко представлена в художній 

літературі, і в драмі зокрема. Герої-гомосексуали є персонажами творів таких 

західноєвропейських письменників, як Патриція Хайсміс, Еллен Кушнер, Мері 

Ренаулт, Кассандра Кларе, Джон Престон, Джон Ірвінг та ін. Одним із перших 

серед турецьких драматургів торкнувся цієї теми О. Юла. У п’єсах «Стамбул 

білий, горілка кольорова» та «Стомлені червоним» образ гея з’являється 

мимохідь, для надання сюжетові своєрідної екзотики. А в «Стамбул-Софія» 

(2006) автор має на меті розкрити почуття людини іншої орієнтації, складність 

її життя у світі, який її не сприймає й не розуміє. У п’єсі лише дві дійові особи: 

болгарин 35 років (перший чоловік) і турок 30 років (другий чоловік). Обоє 

їдуть у потязі «Стамбул – Софія» і, хоча розмовляють різними мовами, не 

розуміючи один одного, ведуть діалог-монолог, із якого читач/глядач 

дізнається про сокровенне: 

Другий чоловік: Я у Стамбулі закохався в одного чоловіка, він, між 

іншим, на тебе схожий. А може це мені здається, що схожий. Три роки тому 

ми розійшлися. Це мене дуже засмутило. Я вже не міг лишатися в тому місті. 

З ним під одним небом... Я навіть не можу описати увесь той біль, який 

відчуваю й досі через наше розставання. 

Перший чоловік: Ти такий сумний. Якби ж я розумів, що ти говориш. Так 

і будемо з тобою розмовляти, не розуміючи. Я приїхав до Стамбула по роботі. 

Вже втретє. А в Софії я живу сам. Життя – лайно. У мене таке нудне 

життя. Ніякого хвилювання, переживань. Одружився, розлучився. Двічі. Дітей 

немає. Добре, що немає. Інакше б не розлучився... Коли мені було шістнадцять, 

я закохався в однокласника. Він чимось схожий на тебе. Одного разу я навіть 

намагався його поцілувати, а він на мене з кулаками. Почав про мене всяке 

говорити. Довелося переїхати в інше місто. Лишив сім’ю, навчання, 

перебрався до Софії. Потім став чоловіком. Одружився (Юла 4, с. 121-122). 

У християнських державах доби середньовіччя за сексуалізм карали й 

переслідували і за світськими законами, і за церковними. Така ж ситуація була і 

в країнах, де сповідували іслам. Заборона гомосексуальних зв’язків 
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ґрунтувалася на коранічній притчі про народ Лута і проповідь пророка 

Мухаммеда про покарання за такий «гріх». 

Нетерпиме ставлення до людей іншої орієнтації ускладнює існування цих 

людей у суспільстві, збільшує кількість психічних і міжособистісних 

конфліктів, різних невротичних станів. Життя головних героїв п’єси О. Юли 

також ускладнене неприйняттям турецьким суспільством подібних 

«відхилень», «іншості», що спонукає людей до втечі. Драматург вільно 

орієнтується в інтимних питаннях своїх героїв, зображує хаотичні стосунки, 

зради, таємниці, яких до нього в турецькій драматургії майже ніхто не 

торкався. Легкість, з якою автор розкриває таку тему, вражає. Він відверто 

нехтує драматичними канонами, театральними й будь-якими нормами, 

обмеженнями, бунтує проти регламенту, моральності.  

У п’єсі «Кохання далеко від домівки» (2004) герої максимально 

розкріпачені, вони поводяться вкрай аморально. Водночас відчувається біль 

автора за людей, за їх внутрішній світ. Усі герої вільні у виборі, але життя їхнє 

переважно трагічне, невлаштоване. О. Юла знайомить читачів/глядачів з 

історіями закоханих, які в різні періоди винаймали велику комфортну квартиру 

в одній із багатоповерхівок Анкари. В одній парі через розчарування в житті 

гине молода жінка Пірає. Розкрити очі на дійсність їй «допомогла» Біллур – 

дружина коханого: 

«Біллур: Гарний вид з твоєї квартири. А на першому поверсі такий 

торговельний центр, я туди часто ходжу. Квартира дорога? 

Пірає: Не знаю. 

Біллур: Чоловік мій зняв її на рік. Квартира дорога. Але для такої 

гарнюсі, як ти, ніяких грошей не шкода. 

Пірає: Навіть важко повірити, що ви тут і ми з вами так спокійно 

розмовляємо. 

Біллур: Не ми перші, не ми останні. Скільки таких, як ми, які кохають 

одного чоловіка. А ти думала, я на тебе кидатись буду?... Ти ж у нього не 

перша й не остання така. Я все знаю, його стосунки на стороні привносять у 
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наші сімейне життя перлинку, яскравість. Але щось ваші стосунки 

затягнулися, і з’явилася якась нудність, що впливає і на мене. Ти – просто 

наживка» [387, с. 35-36].  

Розв’язка історії Біллур і Пірає трагічна: дівчина кидається з балкона, 

гине й чоловік. Смерть невідступно йде і за іншою парою. Реззан і Ґаліб – 

подружжя, яке страждає через психічні розлади дружини, спричинені 

загибеллю в автомобільній катастрофі сина Реззан від першого шлюбу з 

Уфуком. Той продовжує переслідувати Реззан. О. Юла навмисно використовує 

прийоми марення, галюцінацій, щоб передати хворобливий стан своєї героїні. 

Уже на початку п’єси в ремарках зазначено, що на підлозі квартири лежить 

труп Уфука із простріленим серцем. Але далі з’ясовується, що Уфук викинувся 

з балкона, тоді як Реззан здається, що Уфука вбила саме вона, зі зброї: 

«Реззан: Ґалібе, я його вбила. 

Ґаліб: Кого, Уфука? 

Реззан: Так, Я вистрілила. Пістолет був тут, але він кудись дівся.  

Ґаліб: Це неможливо. Він же викинувся з балкона... Де медсестра? Пані 

Хатідже!» [387, 47 – 48].  

Можливою і водночас аморальною є історія третьої пари – бізнесмена 

Аділя й поціновувачки антикваріату Сейлан. На початку їхньої життєвої історії 

вони виглядають закоханими, щасливими, але виявляється, що вже тривалий 

час Аділь має інтимні стосунки з молодшою сестрою дружини, 

дев’ятнадцятирічною Есрою, яка час від часу живе з ними в одній квартирі. 

Але коли Есра зізнається в цьому Сейлан, та не співчуває сестрі, а навпаки – 

вважає, що дівчина сама звабила «наївного дурня» Аділя. 

Епізодичність, непослідовний хронотоп, хаотична зміна локацій вказує на 

постмодерний характер творчих інтенцій О. Юли. П’єсу нетрадиційно поділено 

на п’ятнадцять частин, які автор навіть не називає з’явами, лише нумерує. П’єсі 

передує розлога ремарка, у якій детально змальована квартира, що її винаймали 

в різний час пари персонажів. За архітектонікою п’єса нагадує радше збірку 

оповідок, об’єднаних спільною темою. 
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О. Юла любить експериментувати в своїх творах із різними топосами 

(вулиця, історичні споруди, парк, потяг, квартира, офіс) та часовим тлом (XVI – 

XVII ст., ХХІ ст., 70-ті роки ХХ ст.) зображених подій. Жанрове розмаїття його 

драматургічного доробку доповнює історична п’єса у форматі традиційного 

турецького театру «Вершники» (2005 – 2006). Головні герої – меддахи Самед 

Ефенді (65років) і Киз Агмет (40 років). Хронотопіка твору охоплює період 

правління Магмуда ІІ і султана Абдульмеджіда (1839 – 1861). Обидва меддахи 

змагаються в мистецтві слова, розповідають один одному історії, щоб 

визначитися, хто з них кращий. У цьому незвичному для театру меддахів 

форматі помітні знахідки О. Юли: зазвичай театр меддахів – театр одного 

актора. О. Юла ж поєднав творчість двох меддахів, створивши своєрідний мікс 

меддахів і «Ортаоюну». Самед Ефенді і Киз Агмет сперечаються так само, як 

головні герої «Ортаоюну», намагаються дійняти словом, образити, сваряться, 

але при цьому не можуть жити один без одного. Як і герої «Ортаоюну», герої 

О. Юли – протилежні за характерами, різні за походженням. Автор підкреслює 

це мовними характеристиками персонажів: Самед – меддах при султанському 

дворі, вихований, начитаний, ерудований, його мовлення вишукане, характерне 

для придворних, тоді як Киз Агмет – слуга, спілкується простонародною 

мовою: 

«Агмет: Ти не можеш розказати свою історію якось більш зрозуміло. 

Щоб народ тебе зрозумів. А то ти все в палацах і в палацах, тільки там тебе і 

розуміють. Трохи розслабся, хай твоя мова ллється, як струмочок Анатолії. 

Самед: Чого ти втручаєшся в мою розмову? Я говорю мовою 1839 р. І 

вона, звичайно ж, не схожа на твою. Ти ж вуличний меддах, а я – меддах 

султанів» [387, с. 66].   

Звернення О. Юли до історичної тематики зумовлене прагненням 

показати своє ставлення до суперечливого для турків питання європеїзації. 

Автор використовує авторитетні історико-біографічні джерела про життя 

султанів і політичну ситуацію в державі ХІХ ст., щоб визначити ставлення до 

цього питання різних прошарків населення: «Самед: Ця оповідь буде про 
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Магмуда Хана, який повернув нашу країну обличчям до Заходу, який привніс у 

нашу культуру західні традиції, одяг, устрій [387, с. 65]. Магмуд був хорошою 

людиною. Він заради добра вбив десятки людей. Він прагнув на Захід. Він ввів 

західні реформи, наказав поводитися як західні люди. А народ його не зрозумів. 

Його за все це називали гяуром (невіруючим) падишахом, султаном, що 

приносить нещастя... Адже ж із його приходом у нашій країні самі лише 

проблеми були: пожежі, епідемії. Якщо вже повертатися до Заходу, то як 

нормальні люди, обличчям, а не тим, чим ми. Та чума, що в Ізмірі почалася, 

потім лихоманка, потім османсько-російська війна, потім голод. Щось я так і 

не зрозумів, чи то завжди так було в історії, чи то в нас все пішло 

шкереберть, як ми захопилися Заходом? Не можна ж людей з такою 

багатовіковою історією взяти і вмить зробити європейцями» [387, с. 107-

108].  

Не оминає автор і проблеми тоталітаризму, утисків з боку держави, коли 

будь-яке зайве слово могло вартувати голови: «У будь-який час існування будь-

якої держави можна говорити правду лише завуальовано. Небезпечно, дуже 

небезпечно розповідати усе, як є» [387, с. 106]. 

Образ Агмета є збірним образом людей, які, зрозумівши помилки 

попередників, які нехтували й зневажали свою історію й культуру, 

намагаються розбудити національну свідомість народу, повернутись до свого 

коріння. Антагоністом Агмета є Самет. Він уособлює тип людей, які не вірять у 

можливість творити нову культуру й літературу на ґрунті турецької, вважаючи 

її застарілою й абсурдною: 

«Агмет: Давай все ж розповідатимемо наші історії зрозумілою мовою. І 

казатимемо про щось нове. Як казав Мевляна: “Треба говорити про нове”. 

Самет: Знайшов, на кого рівнятися. Стільки томів написав і все про 

одне й те саме. Зайчики, лелеки, лисички, ніби Езоп якийсь. Ніби в кожному з 

оповідань є мораль. Де там, просто пишномовні слова» [387, с. 67].  

О. Юла також порушує питання мистецького життя, зокрема розмірковує 

про долю турецької драматургії: «Агмет: Наше обличчя звернено до Заходу, а 
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біль наш – на Сході. Піду-но я ввечері до театру. Ми ж тепер на Заході. Тепер 

настав період драматургії. Хто хоче, грає когось іншого, обманює. Але ж 

нашим онукам потрібні нові історії. І ці оповідання прийдуть зі Сходу і 

поширяться на Заході. Як ми. Може колись з’явиться такий меддах, як ми, і 

розповість нашим онукам наші історії [387, с. 115]. 

Своєрідно розставлені акценти в п’єсі О. Юли «Важлива річ на 

Близькому Сході, яку треба зберегти» (2001). Сюжет п’єси, як зазначає сам 

автор, фрагментарний, філософський, частини якого необхідно зібрати докупи, 

щоб зрозуміти суть [386, с. 119]. Головною ідеєю твору, враховуючи його 

міфопоетику, є розкриття архетипу Тіні, яка уособлює риси природньої, 

інстинктивної людини, її підсвідомі бажання, які не відповідають соціальним 

стандартам. Це якийсь нижчий рівень свідомості стосовно сучасного 

суспільства, первісна, неконтрольована, тваринна частина особистості — Тінь 

[155, с. 161]. Головний герой п’єси – Чоловік, який покінчив життя 

самогубством і повернувся у тлінний світ як тінь. Його роздуми про життя, про 

скоєне, появу перших людей – Адама й Єви, формують недосяжні звичайній 

свідомості глибини розуму матеріального буття: «Чоловік: Моя мама з татом 

– такі гріховні люди. Навіть не можу пояснити, наскільки. Вони закохалися в 

одному гарному саду. Нікого там не було. Мама закохалася, батько закохався» 

[386, с. 119-120]. 

У п’єсі виразною є проекція на дослідження психолога-аналітика 

К.Г. Юнга, зокрема концепції Тіні, яку марно заперечувати чи намагатися її 

притлумити. Людина має сама знайти спосіб жити темною стороною своєї 

особистості, бо від цього нерідко залежить її психічне й ментальне здоров’я. 

Прийняття Тіні вимагає значних моральних зусиль і нерідко руйнує дорогі 

серцю ідеали, тому що вони занадто завищені або засновані на ілюзії. 

Небезпека повного пригнічення Тіні в тому, що тоді вона швидко 

розростається в несвідомому й лише очікує випадку, аби вирватися назовні, 

взяти гору над всією особистістю, із нею пов’язана небезпека власне 

внутрішнього життя (перш за все соціальна неадекватність і втрата інтересу до 
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світу). Тому Тінь для К.Г. Юнга – це «моральна проблема, яка зачіпає “я” в 

цілому», проблема, вважливість якої не можна недооцінювати. Характерним 

міфологічним мотивом, який ілюструє таку проблему, є змагання Громовержця 

зі Змієм. У п’єсі О. Юли немає такого епізоду, але є діалог безіменного 

персонажа – Чоловіка зі Змієм: 

«Змій: Навіщо ти вбив мене? 

Чоловік: Ти сам обрав собі смерть, от і помер. Я не хотів причинити 

тобі болю.  

Змій: Ми обираємо любов, ми любимо. А ти – людина, ви такі жорстокі» 

[386, с. 123]. 

Злість і ненависть як потаємні почуття людини із самого її існування, на 

думку автора, переходять від покоління до покоління, не видозмінюючись, а 

лише ховаючись у Тіні людини. Непримиренність головного героя до своєї тіні 

змушує його вести постійні суперечки, боротися за право бути першим. Про 

таку боротьбу говорив і К.Г. Юнг: «Надлишок тваринного первня спотворює 

культурну людину, надлишок культури призводить до захворювання 

тваринного первня» [155, с. 33]. Герой О. Юли переживає глибоку кризу, 

розлад із самим собою. Розуміючи безвихідь ситуації, Чоловік намагається 

примиритися зі своїм несвідомим, щоб відчути полегшення: 

«Змій: Усі намагаються досягти цілісності. Усе намагаються 

сприймати, як щось ціле. Але ж життя – це не цілісність, це самі шматки.  

Чоловік: Цілісність – це безпека. Вона дає полегшення. Якщо людина 

повірить у цілісність, вона стане цінувати все, врятується» [386, с. 137].  

Аналізуючи творчість О. Юли, доходимо висновку, що він є одним із 

небагатьох сучасних турецьких митців, творчість якого є зразком симбіозу 

європейського і турецького художнього досвіду. Його втіленням став 

оригінальний авторський драматургічний доробок, широко відомий і на 

батьківщині автора, і в Європі, його п’єси не завжди легкі для сприйняття, вони 

неординарні як за формою, так і за змістом. Широка палітра тем і жанрів, до 

яких звертається автор, унеможливлює конкретизацію його стилю і свідчить 
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про те, що турецька драматургія в особі О. Юли має пошуковий, новаторський 

характер.  

 

 

4.4. Хронотопіка драм Неджаті Джумали 

Неджаті Джумали (1921 – 2001) – турецький драматург, поет, прозаїк, 

відомий як представник літератури республіканського періоду. Він автор шести 

романів, дев’яти оповідань, численних віршів, близько двадцяти п’єс, володар 

дев’яти престижних нагород у галузі літератури. Таке жанрове багатство своєї 

творчості письменник пояснює прагненням не повторюватися, не 

обмежуватись однією сферою, завжди бути на часі: «Різним є місце поезії, 

роману чи драми у літературі. Романи спираються на думки. Поезія – 

мистецтво слова. Якщо поет займається тільки поезією, він неодмінно стане 

повторюватися. Для того, щоб цього не сталося, письменник має проявляти 

себе в різних жанрах» [212, с. 1]. Кредо Н. Джумали як драматурга – служіння 

турецькій культурі, створення певної альтернативи засиллю зарубіжних п’єс у 

репертуарі турецького театру. Його твори можна охарактеризувати як 

реалістично-ліричні драми. Як і більшість драматургів республіканського 

періоду, Н. Джумали турбували теми сім’ї, молоді, європеїзації суспільства, 

соціальна проблематика. Окремі з його драм було екранізовано. У 2013 р. в 

Туреччині була заснована спеціальна щорічна премія в галузі літератури імені 

Неджаті Джумали.  

Аналіз художнього твору дозволяє розкрити індивідуальну своєрідність 

автора і його зв’язок із дійсністю, точніше визначити місце художника в 

історико-літературному процесі, визначити естетичні домінанти його творчості 

[39, с. 126]. Це особливо стосується категорії часу, яка у драмах Н. Джумали 

відіграє визначальну емоційно-психологічну роль, надає їм історичної глибини 

і філософського звучання. Типологія часопростору у його п’єсах різноманітна: 

соціальний, культурно-історичний, психологічний, біологічний, фізичний. І 
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кожен із типів часопростору по-своєму характеризує певну межу буття 

людини, яка відбивається в художній творчості.  

«Художній час і простір, – на думку Р. Козлова, – це застосування часу і 

простору як мисленнєвих форм у процесі художньої діяльності людини, 

наслідком чого і є постання художнього змісту, яким можуть навантажуватися 

зокрема й ті розумові конструкти, що виникають на основі «реального» 

часового і просторового мислення [75, с. 25]. Учений наголошує, що 

літературознавство та філософія тексту кінця ХІХ – середини ХХ ст. принесли 

усвідомлення щонайменше двошаровості часу літературного твору: часу його 

оповіді та часу описаних подій, що, окрім іншого, зумовлене й подвійною 

художньою природою драми. 

Незважаючи на популярність, твори Н. Джумали недостатньо вивчені на 

батьківщині. А проте жанрова палітра його драматургії вражає: власне драма 

(«Порожня колиска», «Міне», «Сухе літо», «Наказ вбити», «Небезпечний 

голуб», «Стоптана трава», «Батьківщино, батьківщино!»), фарс («Печінка 

свекрухи»), комедія («Яйце Колумба», «Дерев’яні сандалії», «Столи», 

«Насильно Іспанія», «Скарб», «Чекаємо на міністра», «Поліцейський відділок 

світанку», «Іди-но, одружимося, давай, іди розлучатися», «Мати-й-мачуха»), 

драма в листах або епістолярна драма («Поранений олень»). Усі п’єси мають 

типову структуру: чітке відтворення синхронії подій, поєднання кількох 

часових фрагментів, кількість персонажів у п’єсах – не менше шести, авторські 

зауваження щодо інтервалів між зображуваними подіями, широка географія 

творів. Сюжети розгортаються в таких локаціях Туреччини, як Стамбул, Урла, 

Анкара, Хатай, Ізмір, Козятаії, Текірдаг, Бурса, Зейтінлер Кьою, південний 

берег Ізмірської затоки, станція Гьолькьой у західній Анатолії, такі райони 

Стамбула, як Бейоглу, Етілер, Єнікьой, Бешікташ та ін., підніжжя гори Чічек, 

інші міста (приміром, автор так і зазначає: «Подія відбувається у різних містах» 

[213, с. 449]. Але події можуть відбуватися й у вигаданих місцях, як, 

наприклад, у «Країні темряви»: «події відбуваються у маленькому районі 

країни темряви, якої немає на карті» [212, с. 747]. Двом п’єсам – «Насильно 
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Іспанія», «Стіна кохання» – виокремлено таку особливу локацію, як Париж, у 

якому автор з 1957 по 1959 роки працював у посольстві Туреччини. Спогади й 

переживання автора віддзеркалилися в кожному з творів. Особливим місцем у 

житті й творах Н. Джумали є Урла, в якому після переїзду з Греції майбутній 

письменник тривалий час жив, навчався, працював адвокатом по закінченню 

Анкарського університету. Саме в Урлі відбуваються події таких його п’єс, як 

«Скарб», «Чекаємо на міністра», «Дерев’яні сандалії», «Сухе літо», «Cтоптана 

трава». Переважання і деталізація турецьких локусів сигналізує про бажання 

автора створити національно марковану картину світу у своїй драматургії.   

Власні імена героїв п’єс Н. Джумали також національно марковані: 

Летафет, Сиддик, Гюльсен, Сейфі, Алі, Аріф, Хамді, Муса, Ґьонюль, Еркан, 

Хатідже, Мегмет, Рамазан, Хюсейн, Ільяс, Фатьма, Сейран та ін. У такий спосіб 

автор чітко висловлює свою позицію щодо збереження усього національного, 

відверто виступає проти засилля Європи, максимально наближуючи свої твори 

до турецької дійсності.  

У п’єсі «Мати-й-мачуха» автор вводить свого героя – Ільтера Тезджана в 

умови чіткої організації часу, але хаотичного простору. Н. Джумали розглядає 

проблему «розмноження» як хворобу модерного часу: «З цією хворобою ми 

стикаємося чи не щодня. Наприклад, ви живете на третьому поверсі 

багатоповерхівки. Якось вранці ви бачите, що ваш сусід лишив взуття біля 

дверей, інший – поставив вазони, біля входу вже три місяці стоїть велосипед 

хлопця з верхнього поверху, колеса від машини іншого сусіда, якийсь непотріб, 

зламані меблі, біля дому сусідка вирощує помідори. А ваша оселя? У ній ваші 

діти, їхні речі іграшки, приходять їхні друзі, кількість всіх і всього все 

збільшується, вам не лишається навіть стільця, щоб посидіти й відпочити, 

вас починають не помічати у власному домі!» [213, с. 824]. Головний герой 

п’єси, нарешті переїхавши до омріяної квартири, де він планував усамітнитися, 

стикається з проблемою розповсюдження людей та речей, які заважають його 

життю. Хвороба сучасності асоціюється в автора із рослиною «мати-й-мачуха», 

яка розростається так, що починає заважати іншим рослинам. Часова 
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локалізація подій у п’єсі окреслена автором досить конкретно, нерідко з 

уточненням і дня, і години, і навіть хвилин. Наприклад: «Події відбуваються у 

наш час, у Стамбулі в районі Етілер у будинку, де живе Ільтер Тезджан. Дія 

перша. Сцена перша. 3 березня. Ільтер у своїй квартирі. У руках – настільний 

годинник. Дивиться на ручний годинник, виставляє стрілки на настільному. 

Усміхається» [213, с. 828]. Або: «Сцена друга. 4 березня. Обідня година» [213, 

с. 843]. 

Події п’єси розгортаються переважно в закритому просторі, у квартирі 

Ільтера, розширення локації відбувається у другій дії, яка відбувається в саду 

недалеко від дому. Закритий простір добре гармонує з ідеєю автора дослідити 

тенденцію «розмноження», якою переймається і автор, і протагоніст п’єси. 

Ільтер – письменник, людина творча, яка живе у світі своїх задумів і фантазій. 

У розмові з товаришем Ільтер переконує, що не збирається створювати сім’ю, 

адже нове оточення і клопоти заважатимуть йому творити: 

«Сердар: У тебе така квартира, саме, щоб створити своє гніздечко. 

Скільки тобі? Тридцять сім? 

Ільтер: Тридцять вісім. 

Сердар: Щось пізно для одруження, маєш поквапитися. 

Ільтер: Я не збираюся створювати сім’ю. 

Сердар: Пам’ятай, рішення про одруження приймає жінка, а не чоловік. 

Ільтер: Тобто? 

Сердар: У тебе така квартира, що жінки тебе у спокої не лишать. 

Ільтер: Мене? Друже, я письменник. Я одружений на мистецтві. 

Сердар: Побачимо ще…» [213, с. 834]. 

Ільтер дорожить своїм простором і не хоче ділити його з іншими. Для 

нього його квартира – це його територія, власність, якою він може 

розпоряджатися, можливість усамітнитися. Але на Ільтера накинула око Гюзін, 

колишня дівчина Сердара. Вона намагається сподобатися Ільтеру. Сердар, 

зрозумівши наміри своєї колишньої, вирішує поговорити з нею: 
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«Сердар: Ти гірша за мати-й-мачуху, ти сама можеш так 

«розростися», що займеш тут увесь простір, і не тільки цей, а й до саду 

дотягнешся, ти така небезпечна. 

Гюзін: А що поганого, наведу тут лад, все буде чисто, гарно. 

Сердар: Ільтеру не буде, де взуття ставити навіть, треба його 

попередити…» [213, с. 870]. 

Нехтуючи попередженнями Сердара, Ільтер одружується. Сімейне життя 

перетворює існування Ільтара на пекло: у їхній дім приїжджають численні 

родичі Гюзін, до того ж дружина хворобливо «бореться» за чистоту в домі. Все 

це заважає Ільтеру творити. Прагнучи усамітнення, він вирішує обрати собі 

нову локацію – готель у горах. 

Коли Ільтер залишив сім’ю, Гюзін зрозуміла помилку, відмовилася від 

своїх звичок дорікати чоловікові, попросила родичів повернутися до своїх 

домівок і створила всі умови для комфортного існування коханого у його 

«власному просторі». Н. Джумали як ніхто розуміє головного героя і тому 

надає такого великого значення просторовим локаціям, насамперед 

індивідуально-просторовим. Тяжіння автора до часової точності й потекстових 

вкраплень часового характеру можна пов’язати із його першою професією 

адвоката, яка вимагає максимальної точності.  

Ще одним прикладом скрупульозності автора у формуванні часопростору 

своїх п’єс є драма на дві дії «Лише мрець». Перше, що привертає увагу, це 

наявність хронометричних деталей майже в усіх п’єсах Н. Джумали. У тексті 

визначено вік кожного персонажа, вид діяльності, що значно полегшує 

сприйняття, а також є підказкою для режисера, аби інтерпретація сюжету була 

більш точною: «Гюлізар Саридал, 43 роки, помічник хазяїна будинку – Керема 

Балкана; Улькер Кілерджи – середнього віку, близька подруга Керема Балкана, 

Дурмуш Кая – продавець фруктів та овочів, досить похилого віку, Ялчин 

Балджи – 50 років, адвокат, чоловік сестри Керема Балкана, Саліх Ельверді – 

середнього віку, водій керема Балкана, Еркан Балкан – 50 років, брат Керема, 
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Озлем Чокчек – 45 років, адвокат, двоюрідна сетра керема, Єшім Мерічтен – 35 

років, економіст, Керем Балкан – інженер» [213, с. 997].   

П’єса має одну просторову локацію – зала вілли Керема Балкана у 

Стамбулі. Окрему увагу привертає хронометраж подій п’єси: «Дія перша. Ява 

перша – початок червня, дев’ята година ранку. Друга ява – той самий день, 

десята година. Б’є десяту великий годинник. За ним – музичний годинник грає 

мелодію. Дія друга. Ява перша – п’ять днів потому, 16.30. Б’є шістнадцяту 

тридцять великий годинник. За ним – музичний годинник грає мелодію. Ява 

друга – той самий день, 17 година. Б’є сімнадцяту великий годинник. За ним – 

музичний годинник грає мелодію» [213, с. 997]. 

Таймером сюжетного хронотопу є не лише ремарки автора, а й ставлення 

головних героїв до часу: педантичність, точність, уважне ставлення до 

часового перебігу подій: 

«Улькер: Доброго ранку! 

Гюлізар: Доброго, пані Улькер... Пан... Добре, що ви приїхали...пан... 

Улькер: Боже правий, який жах! Не може бути. Ми ще вчора ввечері з 

ним розмовляли по телефону. Вчора о восьмій тридцять. Він ні на що не 

скаржився» [213, с. 1001]. 

Або: «Гюлізар: А коли ви повернулися з відпустки? 

Улькер: Вчора, літаком. Я ж онука навідувала. Хлопчик, я там десять 

днів була, ні, дев’ять. Нудно мені стало... Поїхала. Вчора о восьмій тридцять 

увійшла до квартири. Навіть пальта не зняла, одразу до слухавки, 

зателефонувала Керемові. Домовилися сьогодні о дев’ятій зустрітися» [213, с. 

1003)]. 

П’єса «Лише мрець» найбільш насичена часовими уточненнями, разом із 

тим жодного переміщення з однієї локації в іншу немає. 

На окрему увагу заслуговує драма «Батьківщино, батьківщино!», навіяна 

інтересом до особистості Намика Кемаля: «Одного дня я зрозумів, що 

просвітництво, європеїзація, спроби створити міцну націю беруть початок 

від сильної духом людини – Намика Кемаля. Я відчуваю духовну близькість з 
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цією людиною, величезну повагу до її поглядів, любові до людства. Ця п’єса 

народилася в мене під впливом цих почуттів» [213, с. 608]. «Я розпочав працю 

над п’єсою в 1967 р. Основна тема – любов до батьківщини. За три місяці був 

готовий сценарій. Але належного розголосу він не знайшов, адже режисери не 

хотіли братися за такий об’ємний фільм – костюми, декорації, купа героїв. 

Тоді я вирішив написати роман, але зрозумів, що для цього мені знадобиться 

років з десять. Я довго вивчав документи, листи Намика Кемаля, не хотів 

писати того, про що він насправді не думав чи не говорив. Тому, 

дотримуючись історичної достовірності, я написав п’єсу “Батьківщино, 

батьківщино!“» [213, с. 614-15].  

Цю драму можна розглядати як біографічну, адже автор наполягає на 

дотриманні точності й відповідності до джерел про життя і творчість Намика 

Кемаля. Однак витворений образ, ситуації, в яких він живе – нескінченні 

поїздки, спілкування з іншими людьми, зміна просторових і часових локацій, – 

становлять інтерес із погляду часопросторових проблем. Головними героями 

п’єси є Намик Кемаль і його дружина Несіме Ханим. Як зазначено в авторових 

ремарках, події п’єси відбуваються у 1862 – 1888 рр. у Стамбулі [213, с. 618]. 

Події першої яви першої дії визначені як у часі, так і просторі: «Букіністичний 

ринок у Стамбулі. Лютий 1862. Середина місяця Рамазан. Важливий день в 

житті Намика Кемаля» [213, с. 619]. На час дії другої яви вказують уже 

репліки персонажів («Н. Кемаль: Добрий вечір, мамо! Добрий вечір, любий 

тату! [213, с. 624]), а третьої – авторська ремарка: «Три дні потому. Кімната 

Н. Кемаля в бюро перекладів, яке побудовано за наказом Решіта Паші в рамках 

танзиматських реформ» [213, с. 627]. У четвертій глядач повертається до 

кімнати Н. Кемаля у Тасфірі Ефкар. Часовий інтервал у три роки непомітний за 

швидкою зміною картин і декорацій. У п’ятій яві автор переносить героїв до 

палацу Мурата V: «Тиждень потому. Кульгавий Сулейман запрошує Н. Кемаля 

до зали палацу Мурата V» [213, с. 627]. 

Н. Джумали відтворює як закритий, так і відкритий простір, що 

розширює діапазони дій, створюючи враження масштабності. Шоста ява 
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проходить на природі, у Белградських лісах: «1865 рік, середина червня, неділя. 

Мегмет Емін: Шановні присутні, дякую, що приїхали. Дозвольте дати слово 

Кемалю. Великий Бог подарував нам цю людину у такий складний для нашої 

країни час. Він вже три роки поспіль своїм пером і силою слова пробуджує від 

сну невідання й незнання цілу націю, готує серця людей до справжнього 

вогню!» [213, с. 642-643]. 

Часовий розрив у два роки між подіями шостої і сьомої яви автор 

позначає лише датами. Локацію також змінено: «кімната садразама Алі паші» 

[213, с. 648]. На відміну від інших п’єс, у «Батьківщино, батьківщино!» 

хронометрична інформація стисла, нерідко доповнюється лише вказівками про 

рід занять або зовнішність персонажа. Можливо, це пов’язано з тим, що, як 

зазначав сам автор, прототипи – реальні історичні персонажі, про життя і час 

яких досить добре обізнаний глядач/читач. 

Щоб употужнити риси біографічного жанру, в окремих сценах драматург 

вказує дати, дні тижня і години дії, в інших – обмежується визначенням доби: 

«Одинадцята ява. 13 травня 1867 р.» [213, с. 659] або в десятій яві: «Тиждень 

потому. Незадовго до світанку» [213, с. 658]. 

Проте така педантичність автора у відтворенні часу подій створює не 

ефект документальності, а навпаки – фантастичності, неймовірності. Адже 

загальновідомо, що переважна більшість турків – люди непунктуальні, у них 

своє філософське ставлення до часу. Але Н. Джумали ніби усіма силами 

намагається довести протилежне, або ж переконує їх бути пунктуальними, 

звертати особливу увагу на час. У його творах навіть у палацах б’є годинник і 

всі намагаються стежити за часом: «Три дні потому. Настінний годинник б’є 

дев’яту. Прислуга проводить Н. Кемаля до зали зібрань. Кемаль чекає на Алі 

Пашу. Годинник б’є дев’яту тридцять. Алі паша входить до зали» [213, с. 674 

– 675].  

Акцентуючи на часових параметрах, Н. Джумали не обмежується 

власними ремарками, а вплітає часопросторові елементи й у діалогічну канву 

твору, аби якомога ширше розкрити усю яскравість життєвої палітри 
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протагоніста: «Кемаль: У перші дні червня 1867 р. ми приїхали до Парижа, у 

липні почався візит Абдульазіза до Франції. Я міг би лишитися там назавжди, 

але любов до батьківщини, той смуток, який я відчував на чужині, не давали 

мені спокійно жити» [213, с. 669 – 670]. 

Знаковою є шоста картина другої дії, яка відбувається в театрі Ґюллю 

Агопа. І локація, і часовий простір відтворюють атмосферу того часу, коли 

турецька драматургія чи не вперше заявила про себе як про самостійний 

літературний жанр європейського ґатунку: 

«Шоста картина. Театр Ґюллю Агопа. Напис: 2 січня 1873 р. Наш 

головний драматург, Намик Кемаль, сьогодні повернувся з Геліболу. 1 квітня 

1873 р. Майстерний твір Н. Кемаля «Батьківщина або Сілістра» сьогодні буде 

поставлена на сцені театру Ґюллю Агопа. 

Абдуллах: Зала повна людей. 

Ґюллю Агоп: А до початку прем’єри ще 20 хвилин! 

Абдуллах: У коридорі нікого, всі в залі з нетерпінням чекають на  

початок. 

Ґюллю Агоп: Їм доведеться почекати. П’єса не може початися раніше, 

ніж треба. В Європі такі правила. 

Іслам Бей: Ми готові. 

Кемаль: Хочу побажати вам усім успіху. 

Піранухі: Ой, не йдіть, прошу, не кажіть так, я дуже хвилююся. 

Кемаль: Ви гратимете пречудово. Як завісу піднімуть, усе ваше 

хвилювання зникне. 

Іслам Бей: У лоджії сидить міністр закордонних справ! 

Абдуллах: Міністр султанського двору Хуршіт Бей теж! 

Ґюллю Агоп: І Мустафа Фазил Паша. Ніколи в нас ще не було такого 

аншлагу!... Починаємо за п’ять хвилин. Вже другий дзвоник був [213, с. 687]. 

У п’єсі «Батьківщино, батьківщино» автор вдається до інтертекстуальних 

вкраплень – насамперед уривків із поезії  Кемаля (М. Асим (цитує Н. Кемаля): 

Як можна досягти волі, коли є знущання й біль, / Працюй, намагайся, твори, і 
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досягнеш ти мети [213, с. 668]), вводить у репліки персонажів фрагменти 

світового інтертексту, зокрема алюзію на шекспірівської трагедії: 

Кемаль (До Меліка): Як ти? Чому на порозі стоїш, не проходиш? 

Ей, Меліку, Меліку 

Чому кишені діряві? 

(Сміється) Чи краще так: 

Ей, Меліку, Меліку, 

Хто збив тебе з пантелику? [213, с. 636] 

Такий прийом, на нашу думку, з одного боку, унаочнює літературну 

атмосферу зображеної доби, з другого, - створюючи контекст, розширює часові 

межі сприйняття явищ турецької драматургії. 

П’єси Н. Джумали переконують у тому, що хронотоп у структурі твору 

відіграє значну роль, зумовлює розвиток сюжетної дії, дозволяє глибше 

розкрити характери персонажів, увиразнити картину соціально-історичної 

дійсності. Часопростір драм Н. Джумали разом із сюжетною палітрою, 

антропонімікою і топонімікою, характером дії і персонажів утверджують чітку 

позицію автора щодо необхідності збереження національного колориту, 

формування національної свідомості, плекання любові до власної нації й 

держави.  

 

4.5. Соціальний реалізм драм Мемета Байдура 

Одним з «найреалістичніших» турецьких драматургів кінця ХХ – початку 

ХХІ ст. критики називають Мемета Байдура (1951 – 2001). Двадцять три п’єси 

автора посіли важливе місце на драматургічній сцені Туреччини. Його реалізм, 

у порівнянні з реалізмом турецької літератури першої половини ХХ ст., є 

особливим. У ньому не тільки потяг до об’єктивного відображення подій, 

данина традиції попередників, а й справжній виклик ідеології тоталітаризму, 

сміливий, практично поодинокий голос правди на підтримку пригніченого 

суспільства, голос за зміни. Коли більшість сучасників М. Байдура творили 
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«завуальовано», приховуючи свою позицію, він, не вдаючись до 

інакомовлення, ризикував кар’єрою, статусом, свободою.  

У кожному своєму творі М. Байдур порушував соціальні проблеми, 

висловлюючи критичне ставлення до того, що відбувалося у країні. М. Байдур 

писав для сцени, а не для читання. Розуміючи складну політичну ситуацію в 

країні, він вірив, що саме візуалізація наболілих проблем торкнеться сердець 

якнайшвидше і зможе призвести до активних змін. У кожній зі своїх п’єс він 

подає детальну інструкцію для режисера-постановника, зосереджує окрему 

увагу на деталях, без яких, на його погляд, задум п’єси може кардинально 

змінитися [242, с. 820].  

М. Байдур був до нестями закоханий у літературу. «Тепер я розумію, що 

з часу, коли став письменником, основною моєю метою стало заглиблення у 

художні твори», – казав він [426, с. 26]. Найбільше фактів про творчу 

лабораторію драматурга містить його листування з письменницею Адалет 

Агаоглу в 1977 – 1986 рр., в якому він не раз порушував питання турецької 

драматургії і культури загалом [159, с. 240].  

На початку своєї кар’єри М. Байдур багато спілкувався з письменниками-

сучасниками, відвідував вистави, набирався досвіду. Його перша драма 

«Лимон» з’явилася під впливом вистави Меліха Джевдета Андая «Сміття 

Мікардо» [426, с. 29]. Близьким по духу був М. Байдурові й романіст Огуз 

Атай. Деякі літературознавці вказують навіть на парадоксальну схожість 

атмосфери, яку створюють його п’єси з романами Огуза Атая: «Ким був Огуз 

Отай у романістиці, тим є Мемет Байдур у драматургії. Вони обидва 

допомагали нам розібратися у своїй ідентичності й національності, у своїх 

соціальних й міжлюдських проблемах, навчили нас критично ставитися до 

самих себе» [346, с. 139]. У передмовах до більшості своїх творів М. Байдур 

висловлює подяку і турецьким митцям, і представникам світової культури, 

окреслюючи в такий спосіб власну лектуру й зазначаючи, що без знайомства із 

їхніми творами його п’єс могло б і не бути: «Висловлюю щиру подяку Емо, 

Суату Нафізу, Огузу Атаю, Небі, Нафі, Ніцше, Карлу Орфу, Ван Гогу, Омеру 



345 
 

Киршану, Сервантесу, Орхану Велі, Метіну Анду, Азізу Несіну, Шекспіру, 

Чарлі Паркеру. Якби не їхні надбання, не було б і п’єси «Лимон» [191, с. 12]. 

Такий розмаїтий перелік імен свідчить про високу освіченість М. Байдура, його 

вміння аналізувати й переймати краще з різних культур, синтезувати їх заради 

творчої рецепції в рідній літературі. 

Турецькі театральні критики сходяться на думці про гостроту й 

нещадність гумору М. Байдура, який проявляється в кожній п’єсі. А режисер-

постановник Джан Ґюрзап так характеризує мову і стиль його драматургії: 

«Пречудова турецька. Діалоги побудовані майстерно, наче мереживо плетене. 

За кожною фразою – глибокий зміст. Манера подачі – гостра, іноді з 

глузуванням... Як археологи отримують насолоду від знахідок, так і режисер 

п’єс М. Байдура, копаючи углиб змісту твору, радіє, знайшовши нові, таємні 

знаки, зміст» [346, 137]. 

Однією з найпопулярніших тем, яких торкався автор, була цивілізація й 

людина цивілізації. Вже у першій драмі «Іграшки самотності» (1984) М. Байдур 

робить сміливий крок у майбутнє, перенісши дію п’єси на початок ХХІ ст. 

Герої п’єси – троє людей похилого віку, згадуючи прожиті роки, критикують 

цивілізацію ХХ ст., скаржаться на самотність людей «цивілізації»: 

«Назли (сама до себе): Ось ти й сама. Самісінька. Мурата забрали, Аріф 

– помер. Ти лишилася сама. Ніколи б і не повірила, якби навіть уві сні побачила. 

Та де ж там, твої сни завжди сповнені людьми, а не самотністю. Але все 

скінчилося. Ти – сама. Немає ні Мурата, ні Аріфа. Тепер ні липу їм не запариш, 

ні какао не приготуєш. Якийсь вчений сказав, що сором – революційне 

почуття. Але ж коли людина самотня, вона позбавлена сорому. Вона може 

робити все, що схоче. Для того, щоб засоромитися, має бути хоча б хтось 

іще... Ще кілька років, і мені виповниться сто. Який жах! Який жах!. Але 

нічого не вдієш» [191, с. 107].   

У «Куту куту» М. Байдур порушує проблеми сучасного урбаністичного 

суспільства, що зачіпає й мистецтво. Персонажі п’єси воюють із 
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представниками влади, які хочуть знести історичні пам’ятки задля розширення 

власної території: 

«Мурат: Тепер ми побудуємо все на наш лад, модерний, але класичний, 

сучасний, але наш. 

Тахір: Як це? 

Мурат: Приберемо всі ці пам’ятники. Жодного не має тут бути. Я так 

вирішив (пауза). Ми так вирішили. 

Фатош: Але чому? Чим вони тут заважають? 

Мурат: Але ж і користі ніякої. 

Тахір: Вам тут що, банк, що ви все оцінюєте з погляду вигоди й збитків? 

Мурат: Разом із пам’ятниками ми вирішили прибрати і вас... Я вирішив 

почистити місто. (Пауза). Ми вирішили. 

Фатош: А що ви робитимете, як приберете пам’ятники? 

Мурат: Ми їх переплавимо на щось нове, на творіння, які б відповідали 

нормам моралі. 

Тахір: А з нами що робитимете? Переплавите і зробите з нас нових 

громадян?» [191, с. 772].  

Заключною в циклі п’єс про цивілізацію є драма «Лозан», у якій 

критикується тиск інших держав на Туреччину в процесі підписання 

Лозанського мирного договору, результатом якого стало скасування режиму 

капітуляції, відміна економічних та політичних привілеїв іноземців, 

міжнародного фінансового контролю над Туреччиною. М. Байдур з певною 

іронією зображує представників країн, що вважають себе цивілізованими, і для 

яких рівність, свобода і незалежність – поняття вищого рангу: 

«Представник Англії: Ми тут зібралися, щоб забути про все горе, 

проблеми, війни і створити нормальну атмосферу. 

Ісмет: Ми не маємо наміру забути все, що пережили. Ми тут зібралися 

заради миру, а не для того, щоб щось забути. Коли ми сидимо у цих зручних 

кріслах, то почуваємося ніяково, адже ви сидите на тоненькій мініатюрній 

лавці. 
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Представник Франції: Це все деталі. 

Ісмет: Але ж вони важливі, ви самі знаєте. 

Представник Англії: Деталі, так деталі. 

Ісмет: Краще зробити невеличку перерву і випити кави. Зустрінемося 

тут за півгодини. 

Представник Франції: взагалі-то крісла ми підготували собі, а от лавки 

– їм.  

Представник Англії: Він такий впертий, цей Ісмет Паша. Мене Генерал 

попереджав. 

Представник Італії: Що робитимемо? 

Представник Франції: Мені здається, що наша розмова затягнеться 

надовго» [190, с. 16 – 17].  

Максимальна реалістичність сюжетної палітри творів М. Байдура 

доповнюється інтертекстуальними елементами, зокрема цитуванням, які 

увиразнюють авторську ідею твору. Так, у п’єсі «Володимир Комаров» 

головний герой, який ось-ось має попрощатися із життям, читає вголос вірш 

іспанського поета ХІХ століття Гільєна Хорхе: 

«Володимир (замислившись, читає вірша): 

Yola çıkmak sonunda 

Parlak köpüklere doğru 

Güvenli bir umut 

Ve gem vurulmaz bir dürtüyle 

Kayıp gitmek altın havası içinde yazın 

Şükret! Sonra da salıvermek dalgalara 

Sevinçli hünerini kasların 

İ.güdüyle apansız» [191, с. 456]. 

У дужках М. Байдур робить посилання, у якому роз’яснює: «Це уривок 

вірша відомого іспанського поета Гільєна Хорхе (1893 – 1984) в перекладі 

Джевата Чапана, який було надруковано спочатку в 1966 р. видавництвом 
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Джан, а 1987 р. у розширеній версії видавництвом Киї. Я користувався тим 

перекладом, що було надруковано у видавництві Киї» [191, с. 456]. 

Розмаїттям інтертекстуальних вкраплень вражає п’єса М. Байдура 

«Орхідеї на місці пожежі»: цитати з інших художніх творів, світ речей 

європейської і східної культур (орхідеї, шампанське, фетровий капелюх, феска 

тощо). 

На перший погляд, п’єсам М. Байдура не притаманний ускладнений 

сюжет, проте кожна – глибока за змістом; комізм майстерно співіснує із 

пронизливим трагізмом, такою є й критика – гостра й жартівлива [347, c. 138]. 

«Найвеличнішим драматургом Туреччини» назвав М. Байдура нобелівський 

лауреат О. Памук [191,  c. 871]. «Варто не лише дивитися п’єси М. Байдура, 

читайте їх. Якщо драматург дійсно талановитий, то не обов’язково 

візуалізувати його твори», – наголошував турецький дослідник Доган Хизлан 

[191, c. 871]. 

Усі пʼєси М. Байдура структурно схожі: складаються з двох дій, з 

експозицією у першій, де стисло схарактеризовані персонажі й досить 

розлогими є авторські ремарки. У першій дії зав’язка, розвиток дії, у другій – 

розвиток дії, кульмінація та розв’язка. Але розв’язка зазвичай непередбачувана, 

автор зберігає інтригу до кінця, спонукаючи глядача до роздумів. М. Байдур 

надає великого значення музичному супроводу своїх п’єс. Про це він зазначає 

або на початку п’єси, або перед конкретною сценою. Так, у п’єсі «Орхідеї на 

місці пожежі» автор наголошує: «Важлива деталь: музика, світло, декорації. Це 

– найголовніше у п’єсі. Якщо вони не відповідатимуть вимогам, то п’єсу можна 

і не грати» [191, с. 220].  

Палітра образів і героїв М. Байдура досить різноманітна за соціальною 

приналежністю: науковці, псевдонауковці, освічені та неосвічені люди, 

домогосподарки, офіціанти, водії. На нашу думку, це зумовлено не так 

прагненням драматурга створити образи героїв і антигероїв, як бажанням 

висвітлити актуальну проблему протистояння, непорозуміння між 

представниками різних соціальних класів. М. Байдур одним із перших увів у 
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турецьку драматургію образи, «підказані» політичною й економічною 

ситуацією в країні – мафіозі, люди середнього класу, народжені урбаністичним 

процесам і такими, що намагаються вижити у великому мегаполісі («Зелений 

папуга лімітед», «Вантажівка»). Автор гостро засуджував тих, хто після подій 

12 вересня зайняв пасивну позицію й не зробив нічого для покращення 

ситуації. Його драми «Республіканська дівчина», «День-ніч», «День-ніч/Гра-

смерть», «Іграшки самотності», «Лимон» розповідають саме про таких людей: 

їм і самим ніяково від ситуації, яка склалася, деякі просто заливають свою 

совість алкоголем. 

Жіночі персонажі у творах М. Байдура – окрема тема, якій автор 

присвятив не одну п’єсу. Всі його героїні борються за свободу й права в 

чоловічому суспільстві («Кохання», «Жіноча станція», «Ранішній час», «Бамʼя 

із фаршем у скороварці»). Але в п’єсі «Бамʼя із фаршем у скороварці» 

драматург гостро критикує жінок, пояснюючи свою позицію так: «Це сумна 

комедія. Знаю, що казатимуть, ніби я занадто насмішкувато, занадто нещадно 

зобразив жінку у цій п’єсі. Але я так не вважаю. Певно, кожен знайде у 

створених мною образах щось спільне із своєю тіткою, сестрою, матір’ю, 

невісткою, свояченицею, яким перевалило за сорок» [189, с. 148]: 

Фазілет (Сидить на дивані, слухає турецьку музику, проглядає модний 

журнал): Джемілє, де ти? Ти що, у турку занурилася з головою? 

Джемілє (з кухні): Зараз, несу вже вашу каву. Просто газ так повільно 

йде. 

Фазілет (сама до себе): Газ повільно йде. То вона навмисно так довго. 

Весь ранок зіпсувала. Джемілє, ти що, каву з Бразилії везеш? 

Джемілє (з чашкою в руках): А раніше казали: «Ти що, з Ємену везеш?». 

Фазілет: Та вже день настав. 

Джемілє: Ні, тільки 10.15. 

Фазілет: Час так повільно спливає. 

Джемілє: Так завжди по понеділках. Принести тобі лак для нігтів? 

Фазілет: Принеси, фіолетовий [191, c. 374]. 
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У цій п’єсі, на відміну від інших творів, автор досить широко представляє 

персонажну сферу, відмовляючись від лаконічних характеристик героїв: 

«Фазілет – п’ятдесят років, товста, заміжня, Айнур – 45 років, худенька, 

вдова, сестра Фазілет, Джемілє – 30 років, гарна, начитана, прислуга 

Фазілет, Інджі – 50 років, товста, заміжня, сусідка Фазілет, Нільгюн – дочка 

Фазілет, щойно закінчила університет, Хамієт – 50 років, товста, подруга 

Інджі» [191, c. 370].  

На окрему увагу заслуговує художня мова твору – мова, сповнена гострої 

іронії, ненав’язлива, зрозуміла. Свій потяг до іронізації М.Байдур пояснює її 

універсальним змістом: «Іронія може бути людяною, критичною, 

революційною, оповідною. Добре, коли є іронія. Без неї – ніяк» [189, с. 143]. 

Він уміло оперує діалектами, елементами староосманської мови, 

маловживаними фразами книжної мови, модними кліше, вишуканими словами. 

Усе це «вплітається» в мереживо образів його п’єс, надаючи їм іронічного 

забарвлення, відчуття «застарілості» традицій. Такі прийоми введені автором 

ще і для того, щоб підкреслити факт непорозуміння між представниками однієї 

нації, що спонукає читача/глядача до глибоких роздумів. 

Особливістю авторського стилю є спроби зруйнувати усталені 

стереотипи у сприйнятті людських характерів, позбутись «ярликів». Своїх 

героїв він наділяє непритаманними їм рисами, створюючи амбівалентних 

персонажів: розумна, кмітлива дівчина легкої поведінки, совісний безхатченко 

і пройдисвіт, алкоголік, який не п’яніє та ін. Так, у п’єсі «Республіканська 

дівчина» (1988) головні персонажі – семеро вчених пенсійного віку, які 

зібралися в одній квартирі для укладання енциклопедії, знайомляться із 

тридцятирічною особою з бару, яка переховується у їхній квартирі від 

бандитів. Усі семеро намагаються ближче познайомитися з дівчиною, 

вигадують байки про себе, аби тільки сподобатися їй, але та з легкістю 

виводить усіх на чисту воду. Свого часу ця п’єса спровокувала серйозну 

критику з боку представників Вищої атестаційної комісії Туреччини, яка 

закидала авторові неналежне ставлення до вчених. М. Байдур же стверджував, 
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що не мав на меті ображати «світил», а лише художньо відобразив взаємини 

між чоловіками й жінками [347, с. 117]. Турецька дослідниця Айшегюль 

Юксель інтерпретує п’єсу «Республіканська дівчина» як вдалу модерну 

репрезентацію казки про Білосніжку і сім гномів [392, c. 103]: «То виходить, 

що Білосніжка нарешті вибрала собі одного з семи гномів? Всі про вас уже 

пліткують. Завдяки один одному ви прямо мегапопулярними стали! Професор 

математики і повія! Ха... ха. Нічого гарного з цього не вийде. Вам обом буде не 

по собі...» [191, c. 201].  

Загальний масив творів М. Байдура з погляду жанру складають 

трагікомедії. Є в доробку й одна монодрама («День-ніч/Гра-смерть»), написана 

ще на початку його драматургічної кар’єри. Новинкою в турецькій авторській 

драмі є чотири короткі п’єси М. Байдура, які об’єднуються в одне ціле як 

частини одного твору. «Коридор», «Карагьоз», «Лінія на воді», «Готель 

ображених» утворюють літературний квартет п’єси «Ранішній час» (1988). Усі 

чотири частини об’єднані спільними персонажами й темою: стан турецького 

суспільства після вересневого військового перевороту й доля молодих людей. 

Логічним продовженням заданої теми є п’єса «Ноги кохання» (1992). Герої 

п’єси – двоє чоловіків (Тарик і Тугрул) та двоє жінок (Айла й Шулє) після 

недовгого знайомства залишаються разом в одній квартирі. На перший погляд, 

може здатися, що це банальна історія про взаємини між статями, але з-поміж 

рядків прочитується біль автора за втрачене щастя, надії, свободу через 

політичні негаразди в країні. М. Байдур наділяє біографіями, позначеними 

часом – 1980 рік, рік військового перевороту: 

Шуле (сміється): Ви... старі друзі? 

Тугрул: Можна й так сказати. Ми у в’язниці познайомилися, 

п’ятнадцять років тому. 

Шуле: У в’язниці? 

Тугрул: Спочатку в одній... 

Тарик: А потім ще на два роки до іншої потрапили, і знову разом. На два 

роки. 



352 
 

Шуле: А що ви скоїли? 

Тарик: Я вбив сокирою свою тещу, розрубав її на шматки, потім 

пограбував банк, потім ще наробив різних махінацій із грошима, а ще й купу 

недозволеного наговорив проти держави, уряду. 

Тугрул: А я тоді працював у видавництві. Вночі. Надрукували ми тоді 

брошури й календарі. І за це п’ять років мені дали. Тоді я зрозумів, як сильно 

час поєднаний із календарем. 

Шуле: П’ятнадцять років тому... Я народилася 1970 у квітні. Виходить, 

мені тоді лише десять років було. 

Тугрул: Десять років. (Тарик сміється.) А мені... двадцять [114, c. 269].   

На початку п’єси ми знаємо лише імена персонажів і їхній вік. Але при 

уважному прочитанні поведінка героїв, їхні репліки допомагають відчитати і 

духовний світ автора. Відомо, що М. Байдур гостро переживав ситуацію, що 

склалася в Туреччині наприкінці ХХ ст. Йому по-справжньому боліло за 

зламані життя, як от життя персонажів-чоловіків з драми «Ноги кохання»: 

Тугрул: Щось в усьому цьому не так... Ну дивіться. Людина 

народжується, росте, грається, іде до школи, початкова, середня, старша... 

Починає цікавитися дівчатами... Дискотеки, пляжі, прогулянки... А потім 

університет – серйозне навчання, друзі, жваві розмови. Там людина стає 

дорослою, серйозною, підготованою до життя... А потім сім’я, діти, 

робота... Тобто людина має пожити, нагулятися, навчитися, а потім уже 

має починати приймати політичні й життєві рішення. 

Айла: А у вас усе не так було? 

Тарик: Не так. 

Шуле: А як? 

Тарик: Ми не гуляли, не вчилися, не мали справжньої молодості. Я... 

казав, що в шістнадцять уже був революціонером. 

Тугрул: А потім ми боролися за зміни у нашій державі. Половина з нас 

померла, була вбита, а половина потрапила до в’язниці... А тепер ми 
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проживаємо найкращі роки свого життя... Робимо все те, що не могли 

робити в двадцять років [114, c. 277-278].   

Уже традиційно для М. Байдура, світ речей і ремарки займають окреме 

місце у творі: автор використовує образи-речей не тільки як атрибут інтерєру, 

але і як елементи, які характеризують внутрішній світ героїв і мають 

психологічне навантаження: «Велике місто. Перший поверх елітної 

багатоповерхівки. Вхідні двері, за ними одразу зала. Зала обставлена в стилі 

класики і модерну водночас. Килими, постери, пуфи. Звичайний письмовий стіл. 

Музичний центр, книжкова шафа, двоє старих, але дуже зручних крісел, 

маленький столик з алкогольними напоями. Посеред кімнати – скляний стіл. 

Телевізора немає. Можливо, у спальні. 

На полицях – колекція пляшок із синього скла. У залі близько двадцяти-

двадцяти п’яти вазонів. У всіх вазонах квіти пожовклі, потьмянілі, чахлі. На 

задньому плані – двері до кухні й ванної кімнати, ліворуч – до спальні. Чоловіки 

гарно вбрані, у краватках. Жінки також мають дуже гарний вигляд, 

відчувається, що всі готувалися до цієї зустрічі по-особливому. Вже пізня ніч. 

Музика: Перед початком першої та другої дій наприкінці п’єси звучить 

музика Жорді Савалл. У сцені, де герої танцюють, звучить «Муд Індіґо» Дюка 

Еллінґтона» [114, c. 265].   

У п’єсі «Ватажівка» вдало поєднані елементи традиційного турецького 

театру і сюжет європейської драми абсурду. Дія розгортається навколо 

вантажівки, яка по дорозі зламалася, і водій шукає майстра, щоб полагодити, 

але ніяк не може знайти. С. Шенер вбачає в цьому сюжетові посилання на 

сюжет п’єси Семюела Беккета «Чекаючи на Ґодо». Водночас персонажі п’єси 

М. Байдура обмінюються коротенькими фразами, сповненими іронії, 

каламбурів, метафор, що нагадує діалоги між героями класичного турецького 

театру Карагьозом і Хаджіватом: 

«Абузер:Той, хто рушає в дорогу, не лишиться на півдорозі. 

Неджаті: Що? 
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Абузер: У нас так кажуть: хто рушає в дорогу, той на півшляху не 

зупиняється. 

Неджаті: А чому ж тоді ми застрягли тут? 

Абузер: Бо ми у путь так і не вирушили. 

Неджаті: А що тоді ми тут робимо? 

Абузер: Ходимо туди-сюди, і все...» [191, c. 334]. 

Під грайливою, комічною поведінкою персонажів прихований підтекст, а 

саме – урбаністичні проблеми, про які йшлося в турецькій літературі й 

драматургії ще у 1960-х роках, питання статусу сільських жителів у сучасній 

країні.  

Усі п’єси М. Байдура – антропоцентричні. Центральною фігурою його 

текстів завжди є людина, її навколишній і внутрішній світ. М. Байдур виступав 

за відповідальність людини, моральність, сміливість, але був категорично 

проти прямого дидактизму в літературі і драматургії зокрема: «Вважаю, що 

драматург не може нічому навчити сьогоднішнє покоління, тому театр треба 

сприймати не як школу життя, а як зачаровану насолоду. Я завжди з іронією 

ставився до дидактичного мистецтва. І завжди дивувався тим, хто йде в театр у 

пошуках моралі. Я їх зрозумів, але не звик до них» [189, с. 2]. Разом із тим у 

його творах виокреслені й питання моралі, і чеснот, і правди. М. Байдур – 

символічна совість народу (й не тільки турецького), що не може змиритися з 

негараздами й мовчати, боятися, ховатися. Драматург розпочав свій творчий 

шлях у складні 1980-ті, коли більшість мовчала. Тому він отримав визнання на 

батьківщині як одного з найсправедливіших і найсміливіших драматургів 

перехідної доби.  

 

Висновки до 4 розділу 

Авторські варіанти турецької драми другої половини ХХ – початку ХХІ 

ст. вражають розмаїттям тем, стилістичних манер і драматургічних концепцій. 

Творчість Р. Більгінера репрезентує в турецькій драматургії такі тематичні 

напрями, як історичний («Юнус Емре», «Мевляна», «Поет у тюльпановому 
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саду») і соціополітичний («Протестувальники», «Я – країна», «Один у жовтих 

чоботях у політиці»). Широкий діапазон тем і мотивів (національна 

ідентичність, суфізм, любов до Бога, толерантність, братерство, місце освіти у 

суспільному просторі, духовні цінності, сім’я, справедливість, бюрократизм, 

хабарництво, шпигунство, забобони, урбаністичні процеси, права жінок, тема 

невільництва, роль медіа) поєднується з творенням палітри яскравих типажів – 

державних діячів, науковців, пересічних громадян, низки сатиричних 

персонажів деспота, егоїста, зрадника, ревнивця, аморальної людини та ін. 

Драматург видозмінює традицію турецької історичної драми, 

переакцентовуючи увагу з вчинків державних масштабів на психологію 

особистих взаємин персонажів  («Від війни до миру, від любові до сварки»), а в 

політичній драмі порушує питання екзистенційного характеру («Хто я?»). У 

психологічній драмі віддає перевагу сімейній проблематиці («У парку одного 

осіннього дня», «Гра скінчилася», «Жити спогадами», «Остання путь»). 

Найвиразнішою особливістю поетики драм Р. Більгінера є колаж. 

Завдяки творчій реалізації в різних жанрах (трагедія, комедія, 

трагікомедія, мюзикл, політична драма, фарс, історико-біографічна драма та 

ін.) та універсальній проблематиці, Т. Джюдженоглу здобув славу драматурга 

далеко за межами Туреччини. Домінуючим струменем його творчості є 

сатиричний («Лавина», «Матрьошка», «Безвихідь»). Характерна ознака 

авторського стилю – об’ємні ремарки-коментарі на кшталт брехтівських зонґів, 

драматургічні переробки сюжетів резонансних творів («Зелена ніч», «Бути б 

просто бідним»), притчеподібний характер драм («Лавина»).   

Щоразу по-новому відкриває глядач/читач для себе драматургічне 

обличчя О. Юли. Нерідко його твори відіграють роль інтелектуальних 

провокацій як тематично (психічні розлади, гомосексуалізм, ) так і стилістично 

(абсурдистська поетика, експерименти з хронотопом, мовлення як 

ідентифікація персонажів, фрагментарність композиції, елементи міфопоетики, 

інтерпретація юнгівських архетипів). З огляду на певну консервативність 

турецької глядацької аудиторії, через любов до табуйованих колись у 
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суспільстві тем і новаторські пошуки в жанровій сфері твори О. Юли 

сприймаються неоднозначно. 

На відміну від О. Юли, творчість якого є симбіозом європейського і 

турецького художнього досвіду, кредо Н. Джумали-драматурга – служіння 

турецькій культурі, створення певної альтернативи засиллю зарубіжних п’єс у 

репертуарі турецького театру. У його лірико-реалістичних драмах особливе 

місце відводиться категорії часу, яка відіграє визначальну емоційно-

психологічну роль, надає творам історичної глибини і філософського звучання. 

Кожен із типів часопростору (соціальний, культурно-історичний, 

психологічний, біологічний, фізичний) по-своєму характеризує певні етапи 

буття людини, відображені в художній творчості. У зображенні хронотопу 

Н. Джумали йде двома шляхами: 1) це відкритий простір, оприявлений у 

топосах Туреччини («Скарб», «Чекаємо на міністра», «Дерев’яні сандалії», 

«Сухе літо», «Стоптана трава») і за її межами («Примусово Іспанія», «Стіна 

кохання») або у вигаданих локаціях («Країна темряви»), та 2) закритий простір, 

обмежений квартирою чи кімнатою («Мати-й-мачуха», «Лише мрець»). У 

першому випадку автор прагне надати сюжетові національного маркування або 

розширити проблематику до універсальної, у другому – наголосити на 

важливості індивідуального простору й права на його захист. Подекуди 

Н. Джумали у відтворенні часу настільки педантичний, що досягає 

протилежного документальності ефекту – фантастичності,  неймовірності. У 

цьому вчувається бажання автора апелювати до поширеної непунктуальності 

турків, яка вкорінена їхньому філософському ставленні до часу. 

Коли більшість драматургів кінця ХХ – початку ХХІ ст. творили 

«завуальовано», приховуючи свою позицію, М. Байдур, не вдаючись до 

інакомовлення, порушував питання соціального життя, висловлював критичне 

ставлення до політичної ситуації в країні. Однією з найпопулярніших тем, яких 

торкався автор, була цивілізація й людина цивілізації («Іграшки самотності», 

«Куту куту», «Лозан»). Завдяки інтертекстуальним елементам, зокрема 

цитуванню, увиразнюється реалістичність сюжетної палітри творів М. Байдура.  
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Отже, результатом наукових рефлексій над текстами драматургічного 

доробку сучасних турецьких авторів є висновок про те, що головною принадою 

драм є ілюзія авторської неприсутності, дієвість персонажів, сконцентрованість 

дії, тематична, структурна і жанрова різнобарвність.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Дане дослідження побудоване на багатому фактичному матеріалі 

турецької драматургії, частина якого вводиться в поле студіювання вперше. 

Аналіз турецької драми другої половини ХХ – початку ХХІ ст. виявляє 

органічний зв’язок модерної турецької драматургії і сучасної театральної 

політики, репрезентативність, сформованість жанрової системи, високий рівень 

образності, повноцінність літературного роду, виразність національно-

стильової специфіки, високий естетичний рівень.  
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Традиція турецької драми генетично укорінена у давніх дотеатральних 

практиках, серед яких, крім традиційних для будь-якої культури обрядових і 

фольклорно-ігрових дійств, мають місце і такі етномарковані соціокультурні 

феномени, як народні видовища із залученням шаманів та сакральні ритуали 

суфійських орденів. Шляхи зародження і розвитку авторської турецької драми 

демонструють її  зв’язок із традиціями національного класичного театру 

(театру тіней, «Ортаоюну», меддахів) (ХІІІ – перша половина ХІХ ст.). 

Політичні й культурні реформи ХVIII cт. належать до першопричин появи в 

турецькій класичній літературі й традиційному театрі західних елементів, які 

згодом сприяли виникненню нових жанрів і суттєво вплинули на структуру 

національної класичної  драми. 

 На середину ХІХ ст. припадає своєрідна драматична контамінація: на 

сценах місцевих театрів можна було побачити і класичний «Ортаоюну», і 

«Карагьоз», і балет, і оперу з аріями, і традиційну виставу.Від другої половини 

ХІХ ст. і до республіканського періоду (1923 р.) турецька авторська драма 

перебувала під впливом західних моделей творення, тогочасні доробки 

турецьких драматургів більше схожі на не завжди вдалу «кальку». Водночас 

турецькі драматурги активно освоювали нові літературні напрями: романтизм 

швидко змінив реалізм, за шістдесят років з’явилися драми модерністського 

типу (Н. Кемаль, А. Хайдар Бей, І. Шінасі). Такі активні зміни суттєво 

вплинули на якість драматургічних творів, їхнє жанрове розмаїття. У той час 

окреслюється потужна контамінація напрямів і жанрів, визначаються основні 

проблемно-тематичні вузли турецької драматургії.  

Початок 60-х років ХХ ст. позначений оновленням національної моделі 

драми. Під впливом брехтівської драматургії активного розвитку набуває 

епічна драма. Турецькими авторами (О. Араїджи, Г. Дільмен, Т. Озакман, О. 

Рифат, Х. Танер) радикально переосмислюються традиційні культурні цінності, 

крізь призму драматургії визначається національна ідентичність турецького 

суспільства. Наслідування чи копіювання моделей західної драми найчастіше 

сприймаються як відхід від традицій національного театру. І водночас 
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орієнтація на тип так званої стратегічної драматургії, яка ставить перед собою 

завдання втягнути глядача в серйозні роздуми над подіями, показаними на 

сцені, підвести до важливих висновків стосовно законів, які керують людським 

суспільством, сигналізує про пошуки драматургів у цьому напрямі.  

Вересневі події 1980 р. стають відправною точкою політичних і 

культурних змін, що спровокували набуття літературою «заблокованого 

характеру». У цей час автори п’єс намагаються художньо осмислити сучасну 

ситуацію, вдаючись до мови алюзій. Натомість активізується історична та 

історико-біографічна драма, виробляються міфоепічні стратегії.  

Турецькі драматурги, чия творчість активізується в кінці 1990-х років 

(О. Асена, М. Байдур, Т. Джюдженоглу), тяжіють до постмодерних естетичних 

координат. У доробку багатьох митців (Т. Озакман, Т. Офлазоглу, О. Юла) 

розширився тематичний діапазон, помітно урізноманітнилася жанрова 

парадигма за рахунок витіснення суто традиційних жанрів. Пошук нових 

можливостей драматургічної моделі породжує нові образи й сюжети. 

Поступово формується інтелектуальна драма (Н. Асʼяли, Е. Джанатан, 

М. Мунган). Турецькі драматурги майже позбавляються тоталітарного тиску, 

переосмислюють і творчо інтерпретують класичні й нові теми, розширюють 

жанрові горизонти своєї творчості. Розвиваються такі різновиди драми, як 

радіоп’єса (У. Айваз, Х. Еркек, З. Унал), дитяча драма (У. Айваз, Х. Еркек, У. 

Кьоксал), драма абсурду (Б. Ак, Ш. Гюрбюз, Т. Нар, М. Учар, О. Юла), 

переосмислюються давні теми, узвичаєні в тюркській культурі.  

Турецька драматургія початку ХХІ ст. (Б. Ак, Р. Більгінер, Г. Ишик, 

Б. Мікаіль, М. Мунган та ін.) позначена ускладненням внутрішньої структури, 

змістової організації творів, використанням прийомів постмодерного 

драматургічного письма, виокремленням таких проблемно-тематичних локусів, 

як пошуки національної ідентичності, переосмислення історії, особливості 

побутування турецької культури, буття між мораллю і аморальністю, проблема 

атеїзації турецького модерного соціуму, забобони та вірність ісламським 

традиціям та ін.  
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Значна частина текстів новітньої турецької драматургії зосереджена на 

творчих біографіях відомих людей, квазібіографіях тощо (Т. Озакман, Р. 

Озчелік, Т. Офлазоглу, Д. Сюмер). Функціонування біографічної драми є 

достатньо плідним, перевага надається протагоністам із глибоким культурним 

корінням (Селім ІІІ, Сулейман Пишний, Мевляна, Юнус Емре, Роксолана, 

Мімар Сінан).  

На особливу увагу заслуговує урбаністична тематика сучасних турецьких 

п’єс (М. Байдур, Х. Еркек, О. Юла). Вона формується завдяки топосам міста, 

переважно Стамбула, які розкривають опозицію «село-місто», ілюструють 

зміни, які відбулися в турецькому суспільстві з часів проголошення республіки 

й до сьогодні. Посилена увага письменників до стамбульського мегаполісу 

вказує на конструювання в сучасній турецькій літературі й драматургії зокрема 

стамбульського тексту. 

Неабияку роль у становленні турецької авторської драматургії відіграє 

жіноча драматургія, яка заявила про себе на початку республіканського періоду 

(С. Д. Канбай, Н. Нізаметтін, С. Санли, Д. Учук) і набрала суттєвих обертів у 

1960-ті роки (А. Агаоглу, Г. Акин, П. Зорлу, А. Килич, У. Кьоксал, Х.П. Кюр). 

Феміністична концепція жіночого письма пов’язана також із постмодерною 

стилістикою, у якій спостерігається синтез художнього досвіду попередників і 

модерних віянь (А. Байрамоглу, Ш. Гюрбюз, Н. Казанкая, З. Качар). 

Досліджений матеріал відтворює шлях зародження і розвитку авторської 

турецької драми, її генезу, зв’язок із традиціями національного театру (театру 

тіней, «Ортаоюну», меддахів), зародженням постмодерної драми і численних 

жанрових трансформацій у драмі ХХІ ст. (жанрові контамінації, представлені 

творчістю Ш. Гюрбюз, Е. Джанатана, Д. Джанови, Д. Сюмера, О. Юли). 

Аналіз драматичних творів другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 

показує, що сучасна турецька драматургія посідає помітне місце у світовому 

літературному просторі. Вона на рівні зі світовими шедеврами виходить за 

рамки театру, активно впливає на кіноіндустрію, радіо, телебачення, перебуває 

під впливом постмодерної парадигми. Зберігаючи й розвиваючи художній 
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досвід попередніх періодів, сучасна турецька драма перебуває в процесі 

оновлення та пошуку. Це стосується як жанрової, тематичної палітри творів, 

так і поетики. Новітні турецькі драматурги активно використовують 

міфопоетичний потенціал для ремінісцентної гри з текстами попередніх 

культур, шедеврами тюркської та світової літератури. Результати дослідження 

доводять: турецька драматургія другої половини ХХ – початку ХХІ ст. є 

цілісним явищем, логічним продовженням здобутків попередніх етапів 

розвитку, літературним і театральним фенотипом, локусом світової 

драматургії. 

Проведене дослідження дозволило: 

– окреслити основні жанри розвитку турецької авторської драми до 

початку ХХ ст.: романтична, реалістична драма, комедія, трагедія, музична 

драма, фарс та визначити провідні тенденції у творчості чільних представників 

кожного з них, як-от формування національного духу (М. Джевхер, А. Мітхат 

Ефенді, Н. Кемаль); художня рецепція доісламської, дооттоманської та 

оттоманської традицій із метою повернення до своїх витоків як реакція на 

надмірне захоплення західними зразками (Ш. Самі, Е. Тевфік); актуалізація 

теми оновлення різних сфер турецького суспільства, акцент на опозиції «я – 

інший» та ін. 

– проаналізувати форми (адаптації, переклади, ремінісценції) 

перенесення досвіду європейської драматургії (Мольєр, Брехт) на турецький 

ґрунт (А. Хайдар Бей, В. Паша, М. Шакір Фераізджізаде); 

– проілюструвати інтертекстуальний характер турецької драми другої 

половини ХХ – початку ХХІ ст. (М. Байдур, Н. Джумали, М. Мунган), 

висвітлити особливості реципованого інтертексту (біографія, міфологія, 

турецька класична поезія, культура, традиції); 

– схарактеризувати турецьку постмодерну драму як культурну 

рефлексію, критичну переоцінку національної культури; 
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– простежити роль суспільно-політичних факторів (подій 12 вересня 1980 

р., загостренням тоталітаризму тощо) у розвитку жанру історико-біографічної 

драми; 

– схарактеризувати ключові образи турецької драматургії другої 

половини ХХ – початку ХХІ ст., їх зв’язок із суфізмом, релігійними і 

культурними традиціями), а також процеси деконструкції гендерних концептів. 

Аналіз творів другої половини ХХ – початку ХХІ ст. дає підстави 

стверджувати, що сучасна турецька драматургія посідає помітне місце у 

світовому літературному континуумі, на рівні з шедеврами інших національних 

літератур вона виходить за межі театру, активно впливає на кіноіндустрію, 

радіо, телебачення, перебуває під впливом постмодерної парадигми. 

Зберігаючи й розвиваючи художній досвід митців попередніх поколінь, сучасна 

турецька драма переживає процес оновлення і пошуків. Це стосується як 

жанрової, так і тематичної та поетикологічної палітри творів. Сучасними 

турецькими драматургами активно використовується міфопоетичний потенціал 

переважно для гри з попередніми культурними текстами, шедеврами тюркської 

та світової літератури.  

Результати дослідження доводять, що турецька драматургія другої 

половини ХХ – початку ХХІ ст.  є цілісним художнім явищем, що органічно 

засвоює творчі здобутки  попередніх етапів розвитку національної традиції та 

продуктивно акумулює естетичний досвід західної культури.  Як самобутній 

літературний і театральний фенотип вона постає сьогодні одним із помітних 

конституентів  світової драматургії. 
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