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Модерна Україна перебуває у постійному вйшуку власної національної 

Ш історичної ідентичності, 1.1 огляду на це гуманітарною думкою невпинно 

переосмислюються різні, у тому числі й Літературні, кощраїції національне! 

історії. Авторка дисертації «Концепція історичного минулого в укрШ ^шй 

драматургії 1920-1930-х років (С.Черкасенко, ДХтарицька-Черняхівська, 

І.Микитенко, М.ірчан)» С.О.Стежко закономірно вважає« iÉI*' Ш модель 

Ір ан ськ о ї історичної ідентичності суттєво вплинуло драмиургічне 

З^дожнє слово першої хвилі україніякого модернізг^,к привносячи 

«увиразнене нове сприйняття миНулиЩі новий аиияіб йог^ усвідомлення, 

творення національного іеіорданоїф дискурсу» прагнення формувати 

ПйвЬдіння тих^д^^кого бути українцем означало свідомо декларувати свою 

приналежність'jp|3 потужної й славної у  своїх діяннях етнічної ІПІЛЬНОТИ 

Європи» (с.З). Ÿ Д ш м у р о б о т а  є актуальною ті містить Очевидну 

наукйру. .новизну.

Переосмислюючи доробок кількох знакових для періоду !920-!Мвнг 

рокіжурфщгіа^І^'з^Іертантка намагається подивитися на нього крізь нові 

західноєвропейські методологічні Настанови, зафіксовані у працях ЙЛаяЙНЬ 

П.Нора, Е.Д.Сміта, Є.Топольського, Х.Арендт, Е.Думанської та ІЩиих
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щ ш ід н и к ів , які зосереджують увагу на фуНЩрйнуванні м ш ф іо ш  у  

свідомості не лише окремих людей, але й цілих соціальних игішіЗДЙг., Сучасні 

Яіешогу studies активно оперують категоріями «забуття», «спогад», 

«Повернення витісненого» та «зміна дискурсивних формацій». У цьому влані 

з ш щ  ар^ру& ується концепція культури як колективнії* пам’яті, на базових 

положеннях я к # ,  і намагається побудувати дисертацію С ,В -О ш ш о, 

■рщіежовуючи два підходи до пам’яті Та національної історії в укра&Ш ЬШ р 

*^ря>турному‘ ЗЙ |Й ^Ш ‘|  -  «офіційний» ш «неофіційний». Н а ж а л ц  J i | i  ці 

Іодож ення активно не розвинуті, хоча дисертантка п(Зрремонструвала певний 

філологічний ХИІЦ вправність аналізу окремих п ’є с і обізнаність f  новітніх 

напрацюваннях західноєвропейської гуманітаристики, що, власне, і дає 

аЙУВтави стверджувати, що перед нами оригінальна авторська праця, яка 

ЯЙНовідає н ео б х ір іїїі кваліфікаційним вимогЩ , підкріплена 

апробацією, ®  - ідЙ йкаціями, належним чином оформлена та і  щ^ому 

rpaNHyj# ‘
Прі| відросло логічній побудові основной®; текстового корпусу 

Дисертації кидається у віч і Щйн. дйЕЙдещя я р іт и  назвати якомога більше 

доволі гетерогенних за внутрішньою природою 

і;вйропонованих вченими різних країн, проте мало застосовує їх * своїй 

аналітичній 'практиці. УМ, ТЩ> звані «практичні» частини реШШ 

супроводжуються великими теоретичними масивами, j p  яких 

Іцокладаються» окремі «образки», присвячені творчості -ШреЩІХ 

драматургів. Визнаю, що такий шлях а Ши ну .и звашлНвим, прещ_рййврі би 

суттєво якби творчість заявлених було розглянуто у

'«©рівнянні та у ряснішому теЕЩЩНному контексті доби -  це дало би 

можливість вийти на узагальнення п ш ш я тенденцій доби, #

осучаснення методології емпіричного аналізу могло би привести іР&гІДШШю 

до глобальніших висновків та моделювань, Наприклад, н а . p ep , J7  

пропонується цікава класифікація .ИИвиХ ідеологічних запропонована
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Умберто Еко (Національно марковані топоси, національно маркованіЗІЩуш, 

§И'рричні сюжети доль та життєві стратегії видатних представників 

яка мофс.би лягти в основу подальшого комплексного аналізу та визначити 

модернІшу структуру роботи.

Критичні міркування Ш зауваження стосуються деяких загальних, 

методологічних ш^пожень, контексту ш  джерел дослідження, іа також 

Здособу організації тексту дисертації:

1) Методологія. При концептуальному опрацюванні дискурсів

історичного минузиго « є  бути задіяний сучасніший

термінологічний апарат, оскільки морфні memory studie%jtel ЩШЦІ з 

яких рясцо посилається Світлана Орестівна Стежко, вже понад два 

десятиліття розглядають минуле не як стабільний конструкт, а.як 

процес, активно оперуючи такими категоріями, я |  -шзвпМрчнісТь 

щЛекотвнЛ пам’ій%  «пам’ять як агшт змін»,* «робота з пам’яттю 

жертв ; >щйвдіаризму% «ландшафти пам’я й ^ ’ ■ «ир^нційна

конфліктніші , ийгаип и ої пам’яті», Художня . проблематика 

колективних ідентичностей», шшщШ&апЩ ИЙТіттюй та 

іншими. На жаль, у роботі не фігурує жоден подібний термін, а 

щ рт т  М'йрдодогія у дисертації нерідко яІйГрвана від прикладшО^Й. 

частин, бо термінологія емпіричних частин лишається описово- 

традиційною, Якби у постановці завдань прозвучало зрощення 

новітньої методології з сучасною літературознавчо®- практики 

дисертація могла заграти новими сенсами та зщдЬпювати ПІНР 

академічне поле для подальших розвідок української драматургії. 

Зміст прикладної частини дисертації. Найперше у мене виникає 

сршів. у коректності иоюрити про «Розстріляне

відродження» у драматургічному контексті поза постатями і 

творами Миколи Куліша, Леся Курбаса, поза працями ДддиІГ 

Кузякіної. Не ш ва сумніву в тому, що І Людмила £За®рмцЬКз- *
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Черняхівська, і Спиридон Черкасенко, і Мирослав Ірчан, і Іван 

Микитенко -  талановиті митці, варті дослідницької копіткої праці, 

проте магістральним драматургом цієї доби таки лишається саме 

Микола Куліш, який мав би бути присутнім у роботі бодай 

контекстуально.

Важко збагнути, чому у підрозділі 3.1 «Художні моделі минулого в 

українській літературі» провідну увагу приділено поезії, а не 

драматургії, і навіщо стільки місця відведено цитуванню поетичних 

текстів Миколи Хвильового, Михайля Семенка, Євгена Плужника, а 

не драматургічно-театральному життю 20-30-х років XX століття. 

Адже про соціокультурні та естетичні практики цієї доби варто було 

би говорити з огляду саме на матеріал дослідження, а не на 

абстрактні розмиті матерії «літератури як такої», тим більше що 

сама епоха пропонує для цього безліч знакових імен і театральних 

подій. Так, на початку 1920-х років в Україні успішно і 

перспективно працювали 74 професійні театри, це час не лише 

Куліша і Курбаса -  театральним контекстом мали би прозвучати 

Панас Саксаганський, Марія Заньковецька, Гнат Юра, Амвросій 

Бучма, Мар’ян Крушельницький, Софія Тобілевич, Ганна 

Борисоглібська, а драматургічним -  окрім Миколи Куліша -  Яків 

Мамонтов, Іван Кочерга, Володимир Винниченко, Кость Буревій, 

Євген Кротевич, зрештою, той же Михайль Семенко, проте як 

драматург, а не як поет.

3) Оформлення дисертації. Варто звернути увагу на неоковирності в 

оформленні структури роботи. Так, підрозділ 1Л Має назву 

«Теоретичні аспекти та складові концепції минулого кіпця XIX -  

початку XX століть>:> (с. 16), хоча на цій же сторінці дисертантка 

наголошує, що розглядатиме аспекти моделювання історичної 

пам’яті, на яких акцентують сучасні дослідники. Очевидно, що це
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технічний ляп, і підрозділ мав би бути позначений хронологією 

кінця XX  -  початку XXI століть. Водночас у підрозділі 1.2 

«Художні моделі минулого в українській драматургії доби 

«Розстріляного Відродження»» тези нашого сучасника Йорна 

Рюзена сусідять з положеннями Бориса Грінченка, критиків-«хатян» 

Андрія Товкачевського та Микити Сріблянського, контекстом 

проходить «Холодний Яр» Тараса Шевченка, тобто, нову виходить 

якась хронологічна «каша», бо, по суті, йдеться не про заявлену у 

назві добу, а про кінець XX — початок XXI століття, щоправда, 

робляться обережні реверанси на кшталт «Таким запитом для 

українського суспільства кінця XIX початку XX століття, а 

також періоду Розстріляного Відродження є формування ідеї 

«державного унезалеження України...»» (с.46). До речі, надто 

розлогі цитати з «Холодного яру» Т.Шевченка (с.39-41) виглядають 

у підрозділі про «Розстріляне Відродження» дещо зайвими, 

обтяжують аналітику і не відповідають заявленій назві. Підсумкова 

ж класифікація як резюме першого розділу взагалі виходить далеко 

за хронологічні межі досліджуваної доби.

Деякі сторінки дисертаційного тексту хибують надмірним 

апелюванням до «чужого слова» і складаються з нанизування 

посилань на ідеї різних літературознавців, белетристів, істориків 

(наприклад, с.с.23-28), за якими губиться власний «голос» самої 

Світлани Орестівни.

Суттєвою хибою «Висновків» зажди є апелювання в них до чужих 

праць, і Світлана Орестівна Стежко продовжує цю сумну традицію, 

зокрема, апелюючи до монографій М.Ільницького та Б.Мельничука, 

а також до статті Ю.Смолича. Хоча без усіх цих посилань висновки 

дисертантки нічого би не втратили.
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Проте висловлені критичні зауваження не нівелюють 'шґфацюван^ 

■ЦІітлани Орестівни Стежко, яка представила до захист^1 цікаву і самобутню 

літературознавчу розвідку і вповні заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата філологічних наук зі "СпеціальйИМ.'І МІДІг 'і □ДГрВГГгІІИЙМГ 

’література.
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ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію Стежко Світлани Орестівни 
«Концепція історичного минулого в українській драматургії 1920-1930-х 
років (С. Черкасенко, Л. Старицька-Черняхівська, І. Микитенко, 
М. Ірчан)» (Київ, 2018), подану на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 -  українська література

Студії, присвячені драматургії 1920-1930-х років, лишаються одними із 

найактуальніших у сучасному літературознавстві в Україні. Драматичні твори, 

як і театральне мистецтво загалом, безпосередньо пов’язані з життям, 

віддзеркалюють його, дозволяють нащадками повніше й виразніше осягнути 

події та процеси, перебіг котрих змінив хід історії. Вивчення драматургії 

періоду Розстріляного Відродження не лише розширює наші уявлення про суть 

тогочасних мистецьких явищ, а й дає можливість доторкнутися історії, хай і 

зумисне ретушованої подекуди, але навіть і в такому вигляді цінної для нас. 

Насправді ідеологічно заангажовані твори теж оповідають про реалії існування 

українців у І половині XX століття, коли тільки відбувалося зародження 

канонів соцреалізму, і викривлення реальності на догоду партійним установкам 

ще не набуло страхітливих масштабів. Драма періоду становлення новітньої 

української літератури постійно перебуває та перебуватиме в центрі 

дослідницької уваги, і скільки б не з’являлося есе, статей, монографій, скільки б 

не оприлюднювалося тих чи тих поглядів, гіпотез, ідей, діалог триватиме доти, 

доки інтерес до напруженої і непростої доби не вичерпає себе. Тож звернення 

Світлани Стежко до драматичних творів 1920-1930-х років з огляду на втілення 

в них концепції історії видається нам цілком актуальним. Важливо, що 

предметом дослідження обрано основні інтерпретаційні моделі минулого в 

українській драматургії 1920—30-х років і відтак висвітлено етапи становлення 

історичної концепції в драматургічному дискурсі доби Розстріляного 

Відродження: трансформацію уявлень про національну історію, специфіку 

втілення національно-міфологічних моделей в драматургії Л. Старицької- 

Черняхівської та С. Черкасенка; утвердження нової стилістики та ідеології в 

драмах М. Ірчана та І. Микитенка. Системне аналітичне осмислення



досліджуваної драматургії в контексті літературного процесу Розстріляного 

Відродження, закладених у неї уявлень про історично важливі для української 

нації топоси (Запорозька Січ, Дніпро, Київ, Степ), постаті (Іван Мазепа, Семен 

Палій, Петро Дорошенко, Іван Сірко, Северин Наливайко) і події новітньої 

історії крізь призму актуальної літературознавчої методології та на основі 

маловідомих матеріалів свідчить про наукове новаторство дисертаційної 

роботи. Слід підкреслити доцільність залучених до дослідження методів, з- 

поміж яких -  філологічний, рецептивна естетика, контекстуальний, 

порівняльний та типологічний аналізи, теорії історичної пам’яті та концепції 

історіописання як наративної практики, а також методики структуралістських 

розвідок та здобутки постколоніальних студій.

Дисертація складається зі Вступу, трьох розділів, Висновків та Списку 

літератури (174 позиції); загальна кількість сторінок становить 169. У І розділі 

«Інтерпретаційні моделі української історії 1920-30-х років» наведено погляди 

багатьох сучасних культурологів, істориків, філософів на роль минулого в 

мистецькому просторі та способи його оприявлення. С. Стежко пише: 

«Способи усвідомлення історії та репрезентації минулого в художніх текстах -  

невіддільна частина спільного простору моделювання історичної пам’яті -  як 

колективної, так і індивідуальної. І література відіграє в цьому процесі 

провідну роль, утверджуючи та увиразнюючи метафори, в яких закріплюється 

спогад про минуле для кожного читача окремо і для нації загалом» (с. 16); 

Дисертантка окреслює основні концепції «спільності історії та літератури як 

дискурсів особливого типу історії та мистецтва слова» (с. 16), посилаючись на 

таких дослідників як А. Ассман, П.Нор, Й.Рюзен, Є. Топольський, 

С. Андрусів, О. Вертій, Ю. Мариненко, Л. Сеник, Н. Шумило, В. Нарівська,

О. Пахльовська, Г. Штонь та ін.

II розділ -  «Художня інтерпретація історії в українській драматургії 1920- 

1930-х років» -  присвячено аналізу драматургічної спадщини Л. Старицької- 

Черняхівської та С. Черкасенка. У підрозділі 2.1. («Концепт боротьби в 

драматичних творах Людмили Старицької-Черняхівської») С. Стежко докдадно



описує процес підготовки до написання історичних драм, залучених до аналізу. 

Зокрема дослідниця стверджує: «Письменниця ґрунтовно ознайомилася з 

народними легендами, циклом дум, присвячених Мазепі, що побачили світ у 

1860 році на сторінках Полтавських губернських відомостей: «Семен Палій», 

«Полтавська битва», «Мазепа», «Смерть Мазепи». До цих дум додано 

біографію С. Палія з «Історії Русів» О. Кониського та «Истории Малороссии» 

М. Маркевича, а також народні перекази.

Написанню трагедії «Іван Мазепа» передували скрупульозні студії 

письменниці над науковими джерелами, документальними матеріалами, що 

стосувалися постаті Івана Мазепи, які століттями були заборонені імперською 

цензурою і сховані жандармським управлінням, а до багатьох документів 

доступу нема й досі» (с. 55 -  56). Тут, на нашу думку, доцільно було б хоч 

побіжно згадати про світову літературну традицію (Дж. Г. Байрон, В. Гюґо, 

Ю. Словацький, Б. Брехт та ін.), яка представляла читачам, глядачам і слухачам 

різні, інколи протилежні погляди на українського гетьмана, адже заборони 

царської імперії не поширювались на європейській гуманітарний простір. 

Також доцільно було б окреслити певну тенденцію зображення Мазепи в 

драматичних творах наприкінці XIX -  на початку XX століття вже й у межах 

самої Російської імперії (драма «Мазепа» О. Шатковського, 1898, п’єса 

«Маруся Кочубей і Мазепа» О. Десятникова-Васильєва, 1901, п’єса «Мазепа і 

Палій» О. Лєднева, 1904, п’єса «Мазепа -  гетьман малоросійський» 

Б. Бродзолова, 1909, п’єса «Мазепа» О. Сагайдачного, 1918). Загалом у 

підрозділі успішно розв’язано завдання, намічені дисертанткою до виконання у 

Вступі.

У підрозділі 2.2. «Топос степу в історичній драматургії Спиридона 

Черкасенка («Про що тирса шелестіла», «Северин Наливайко»)» бачимо слушні 

спостереження дисертантки щодо дуальної природи степового простору, який 

протистоїть хліборобові-ратаю своєю жагою завоювання та руйнації і водночас 

утілює «лицарську відвагу степового воїна-орла» (с. 79).



У III розділі -  «Репрезентація минулого в українській драматургії 1920- 

1930-х років» -  докладно розглянуто п’єси І. Микитенка 

(драми «Диктатура», «Кадри», «Дівчата нашої країни») та М. Ірчана (драми 

«Родина щіткарів» і «Дванадцять»), які стояли біля витоків нового канону 

відображення радянської дійсності, коли минуле відкидалося і натомість 

пропонувалася візія майбутнього. Творчість нової доби зафіксувала: «[...] 

відчуття соціального часу -  як категорії майбутнього, в якому немає місця для 

соціальних, естетйчних тощо практик минулого, а ще більше -  колишніх 

уявленнях про історію» (с. 84). Висновок дисертантки «про створення нової 

форми театру -  театральної арени як нової форми мистецького і 

соціального буття» (с. 89), на нашу думку, вмотивований і відповідає 

міркуванням, викладеним у п’яти підрозділах, які складають третій розділ.

У загальних висновках до дисертації системно підсумовано результати 

дослідження, визначені принципово важливі, актуальні ідеї. Загалом, 

ґрунтовність текстового аналізу, системність порівняльного аспекту, 

вмотивованість зроблених висновкових тверджень, значна теоретико- 

методологічна й джерельна база дисертації свідчать про її наукову вагомість, 

теоретичне та практичне значення. Позитивно оцінюючи наукове дослідження 

С. Стежко, слід висловити й окремі побажання та зауваження.

1. На наш погляд, у підрозділі 3.3. «Темпоритм епохи в драматичних 

творах Івана Микитенка» не лише бажано, а й доцільно було б 

залучити до порівняння драматичні твори М. Куліша. Коли говорити 

про «Диктатуру» І. Микитенка, то без згадки про трагедію «97» 

Куліша, написану 1924 року, годі й уявити собі тогочасний контекст. 

Очевидно, що Микитенко, змальовуючи Дударя, так чи так корелював 

цей персонаж із постаттю Сергія Смика, Кулішевого героя-борця за 

краще майбутнє. Так само як Микитенків герой Малоштан, селянин, 

що вагається, але врешті пристає до партійного осередку на селі, 

співвідноситься з Мусієм Кописткою, Кулішевим персонажем. 

Фактично й І. Микитенко, і М. Куліш викривають справжню суть



радянської політики на селі, хай і кожен у свій спосіб. По суті 

«Диктатура» -  це не проста шаблонна агітка, а “скриня з подвійним 

дном”, де під набором виважених і потрібних ідеологем приховано 

справжній сенс діяльності продзагонів, здирницьких податків і поборів 

(«Яйцептах» веде облік селянським курям, щоб точно знати, скільки 

яєць визискувати з індивідуальних господарників), загалом 

масштабної радянської боротьби з українським селянством, котре 

попри всі зусилля керівних органів, обіцянки й погрози не бажало 

об’єднуватися в колгоспи. Хліб, такий потрібний урядові Радянського 

Союзу для експорту, виривали в будь-який спосіб: щупами, лопатами 

перекопують кожен сантиметр садиби Чирви -  це та правда про 

українське село, що її хай і в завуальовайій формі доносить 

І. Микитенко до сучасного читача і глядача, розкриваючи зародження і 

механізми здійснення страшного рукотворного геноциду, 

наймасштабнішого в межах Європи, -  голодомору 1932-1933 років. За 

ширмою примітивної та ідеологічно виваженої «агітки» було поховано 

кричущий розпач, який хай і не відразу, але все ж розгледіли радянські 

ідеологи. З жовтня 1937 року І. Микитенка «вичитистили» з партії як 

людину, яка «приховувала від партії своє куркульське походження і 

шкодила українській літературі», а вже 18 жовтня того ж року 

письменника знайшли застреленим на околиці м. Харкова.

2. Потребує авторського уточнення одне з висновкових тверджень 

підрозділу 3.4. «Художні моделі минулого в творчості Мирослава 

Ірчана». С. Стежко пише: «У словах Мельничука накреслено 

притаманну для ідеології перших десятиліть у СРСР стратегію 

увічнення дій революціонерів, швидке включення їх до пантеону 

славетних героїв, формування такого героїчного трактування образу 

смерті, яке не було властиве християнській традиції. Якщо у 

християнстві смерть є мірилом вічності та морально-етичним виміром 

діяльності людини на землі, то в ідеології більшовизму смерть була



мірилом героїчного вчинку, який наближував майбутнє, прискорював 

ходу революції» (с. 130). На наш погляд, і сама назва драми 

«Дванадцять», і промови, які виголошують герої перед стратою, 

запевняючи у незламній вірі в радянські ідеали, говорять на користь 

інтертекстуальності, обернутої до християнської агіографії із 

традиційним для неї житійним подвигом в ім’я віри. Сама оповідь 

Ірчанової драми, постаті, зображені в ній, легко накладаються на 

канонічні образи святих, які проповідують Слово Боже до останньої 

хвилини свого життя і без вагань складають його на вівтар служіння 

Богові.

3. Неможливо, на наш погляд, розглядати драматургію ізольовано від 

театру. Якщо про історичні драми Л. Старицької-Черняхівської 

дисертантка подає відомості, згадуючи про заборони друку, які 

спіткали трагедію «Іван Мазепа», то про театральний шлях 

драматичних творів Черкасенка, Микитенка та Ірчана жодних згадок 

немає, тоді як вони суттєво впливали на формування мистецького 

дискурсу в Україні. Ю. Шевельов свідчив про неймовірний успіх 

постановки «Диктатури» режисером Лесем Курбасом у своїх спогадах 

«Я, мені, мене... (і довкруги)»: «Але Курбас дав переможний бій 

Микитенкові на кону «Березоля». Він узяв п’єсу самого таки Микитенка 
-  «Диктатуру», перекраяв її на свій копил на епізоди, вивів її з інерції 

побутовщини й зробив з ацітки трагедію. Зробив це засобами театру, 

виключивши з діялоіу побутові інтонації, не зупиняючися перед 

речитативом, відмовившися від побутового жеста. Це була найкраща 

вистава Курбаса після «Золотого черева». Бо в виставах п’єс Миколи 

Куліша праця Курбаса, хоч яка блискуча, була інтерпретаційна -  він. 

насамперед пояснював текст Куліша, він як режисер свідомо 

підпорядковувався драматургові. Тут більше важила праця режисера з 

акторами, не його самостійний задум. У перелицьованій «Диктатурі» 

текст мало важив, це була вистава режисера, і тому тут Курбас



поставав на повний зріст. Це була справжня війна режисера проти 

невдахи драматурга, ляпас, якого Микитенко, певно, не забув, поки 

йому та його спільникам пощастило знищити Курбаса 1933 року»1. 

Дисертація лише б виграла, якби авторка не уникала прив’язки 

аналізованої драматургії до сцени, адже тільки так ми можемо вповні 

оцінити вплив драматурга на добу, зробивши висновки навіть із того, 

що ті чи ті п’єси заборонялися до показу.

Зазначені зауваження мають рекомендаційний характер; вони можуть бути 

враховані під час подальших студій, зокрема при підготовці монографії на 

основі дисертаційного дослідження.

Загалом комплексний аналіз історичних концепцій в українській 

драматургії 1920-1930-х років дозволив авторці дисертації системно дослідити 

особливості втілення минулого в п’єсах Л. Старицької-Черняхівської, 

С. Черкасенка, І. Микитенка, М. Ірчана, фахово вивчити їхню ідейно-тематичну 

та образну парадигми, а, відтак, досягти поставлених мети й завдань, отримати 

нові науково-обґрунтовані результати і репрезентувати цілісну наукову 

рецепцію міфотворення в період формування нового українського мистецтва, 

зокрема, і його радянського варіанту. Результати дисертаційного дослідження 

належним чином апробовані та відображені в авторефераті. Отже, дисертація 

«Концепція історичного минулого в українській драматургії 1920-1930-х років 

(С. Черкасенко, Л. Старицька-Черняхівська, І. Микитенко, М. Ірчан)» є 

новаторською, завершеною, самостійною кваліфікаційною науковою роботою, 

що відповідає вимогам п. п. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 

24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів 

України №656 від 19.08.2015 р., №1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 

27.07.2016 р.). Відповідно, авторка дисертації -  Стежко Світлана Орестівна -

1 Шевельов Ю. Я мені, мене... (і довкруги). Спогади. Частина 1. -  Видавтництво М. П. Коць, Харків - 
Нью-Йорк, 2001.-С . 334.



заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.01 -  українська література.
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