
ВТДГУК

офіційного опонента на дисертацію 

ПРУШКОВСЬКОЇ ІРИНИ ВІТАЛІЇВНИ

« І грецька драматургія другої половини XX -  початку 

XXI ст.: ґенеза, еволюція, поетика»,

поданої на здобуття наукового ступеню 

доктора філологічних наук за спеціальністю:

10.01.04 -  література зарубіжних країн

Очевидна новизна та актуальність роботи Прушковської 

І.В. -  у розширенні діапазону орієнтальних студій в Україні, у 

введенні до літературознавчого обігу корпусу творів, які 

зачитаються ще маловідомими й малодослідженими. Результати 

наукової розвідки дисертантки -  дослідження великого масиву 

сучасної турецької драми у контексті історії та становлення жанру 

взагалі, виокремлення вузлових моментів її еволюції та власний 

професійний переклад українською -  значною мірою доповнюють 

уявлення про національну самобутність поки ще екзотичної для нас 

літератури. Але, як переконує дисертація Прушковської і.В., ніщо в 

світі не існує ізольовано. Численні зв'язки турецької літератури із 

світовою, європейською, перш за все, формують її власне 

«обличчя», де виникає унікальне співвідношення «свого» та 

«іншого». Пафосом роботи і є намагання виявити механізм цього 

співвідношення у жанрово-стильових та поетологічних ознаках 

турецької драми новітнього часу.

Певним внеском до вивчення цього національного жанру с 

запропонована його історична періодизація ( Розділ І), у якій 

враховано як історичні події, так і внутрішні, іманентні фактори
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розвитку турецької літератури взагалі і драми, зокрема( 1.1). Саме 

їхня комбінація обумовлює і особливий шлях народного театру, і 

виникнення авторської драми .

Як і у європейській культурі, турецький театр формується з 

ритуальних і драматичних дійств. В межах народного театру 

«Карагьоз», «Ортаоюн», «Кукла оюну» тощо був відчутним вплив 

«свого» -  обряду суфійських орденів, утвердження позицій ісламу 

( с.94). І разом з тим, відчутним був вже вплив західної культури -  

в тематиці п'єс . жанрах, що обумовило перехід від народного театру 

до авторської драми. Але ці два різновиди театральних форм, як 

показано, не зникають і не зливались з часом. їх модифікації 

простежено до другої половини XX ст.,, до того часу розвитку 

драми, який найбільш цікавить дослідницю.

Розділ II присвячено дослідженню жанрової парадигми 

турецької драми другої половини XX -  початку XXI ст. Тут 

виокремлено два типи театру -  «відкритий» , де, як пише 

Прушковська 1.В., присутні «гумор, пісні, танці» (с.99) й очевидним 

є зв’язок з народним театром попередніх часів, -  і «закритий» тип, 

якій формується під впливом західноєвропейського театру. Тут 

хотілось би почути уточнення дисертанткою співвідношення 

народного та робітничого ( або вуличного) театру 60-рр. та 

характеристик «відкритого» театру, які були ознакою і 

західноєвропейського (тобто «закритого» типу), наприклад, того ж 

самого Б.Врехта -  головним об’єктом співставленим у роботі.

Дисертація Прушковської І.В. дає змогу познайомиться з цілої 

низкою жанрових утворень сучасної турецької драми, таких як 

віршована драма, історико-біографічна» епічна, дитяча, монодрама 

тощо. Виокремлено особливий формат -  радіодраматургія, яка теж 

набула свого специфічного розвитку у Туреччині. У кожному
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підрозділі цієї частини роботи надаються жанрові і поетологічні 

особливості драм, які переконують у слушності концептуальної 

позиції теоретичного вступу до роботи: специфіка жанрових

варіантів турецької драми формується з співвідношення «свого» та 

«чужого». Так, наприклад, віршована драма при всій впливовості 

західної драми того ж формату, відрізняється своєю «мелодією», 

створеною завдяки синтезу метричних систем аруз і хедже (2.3). 

Дуже цікавим є вихід і до української літератури. Адже перша 

турецька монодрама була поставлена на матеріалі твору М.Гоголя 

«Записки божевільного»( с. 152) . Виявлено вплив на турецьку 

драму європейського театру абсурда, синтез традицій та новаторство 

розкрито і в жанрово-стильовій своєрідності турецької епічної драми 

( 2.6). і в особливості дидактизму дитячої драми ( 2.7) тощо. Але зі 

всіма цими вагомими спостереженнями та висновками ця частина 

роботи здається дещо поверховою, особливо тоді, коли йдеться про 

співставлений жанру та художнього методу, наприклад, про вплив 

французької романтичної драми ( с. 187). Якої саме? Не зрозумілим 

є визначення «романтична драма», адже « історію злочинної 

пристрасті», а саме так характеризується суть романтичного 

конфлікту в роботі (с.106) -  можна знайти іде в драмі античних 

часів. Не представлено у текстовому аналізі «постмодерністську гру 

з відомими фабулами» ( с. 187). Якими? Це є дуже цікавим) 

Співставлений з театром Б.Брехта залишається абстрактним, тому 

ще немає жодного текстового порівняння, і ще одне, що стосується 

всієї роботи. Цитати інколи є дуже великими. На сторінку і більше. 

На мою думку, для ілюстрації якогось спостереження можна було б 

надати коротші фрагменти, а більший об'єм цитування віднести до 

Додатку.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Дуже плідним і цікавим € Розділ III, де прояснюється принцип 

колажування тематики та образного плану у сучасній турецькій 

драмі. Окремо тут йдеться про голос Стамбула, який є «виразником 

зовнішніх процесів внутрішнього житія людини»; який постає тим 

символічним перехрестям європейського та орієнтального, що 

втілюється у проблематиці та жанрово-стильовій організації 

турецької драми. Особливу проекцію західноєвропейської традиції 

у цьому розділі розглянуто в межах вивчення жіночої й тендерної 

проблеми турецької драматургії (3.2.1), лейтмотиву сім'ї (3.2.2). 

ціннісних орієнтацій жінки ( 3.2.3) та її амбівалентності ( 3.2.4). Тут 

хотілось би дізнатися, про яких попередницях йдеться, чий досвід, 

як пише ГГрушковська І.В., переймають турецькі жінки, авторки 

поетмодерністських драм ( с.209).

Значною мірою розширює уявлення про проблемно-тематичний 

план сучасної турецької драми підрозділ, де йдеться про суто свій, 

софійський «текст» або свої соціально- політичні події, які зайшли 

відображення у драмі ( 3.3). Такою виявилась подія 12 вересня ( 3.4), 

яка обумовила не тільки тематику, а й принципи творення образної 

мови -  підтексту, символів у драмах В.Онгьорен «Кухня богів», 

Є.Дормаи, Й.Тюркер «Майстер тіней». Д.Ссзгіп «Останній запис» 

тощо. Підсумок до цього розділу підводить риску під тим, якою 

була динаміка рецепції турецькими письменниками 

західноєвропейського художнього досвіду: залежність від

інонаціональної традиції у XIX ст.. змінюється синтезом «свого» та 

«чужого», пошуком «золотої середини», а головне -  пошуком мовою 

драми «національної ідентичності та форм інтегрування у світовий 

драматургічний контекст» (с.292).

Конкретизується все це у Розділі ІУ , де представлено творчість 

окремих значних для цього періоду драматургів. Хот ілося б якоїсь
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передмови до цієї частини роботи, яка б пояснювала концептуальні 

принципи відбору того чи іншого автора та логіку їх розгляду в 

послідовності, яка пропонується. Проте і таким чином здійснюється 

відкриття яскравої, самобутньої сторінки культури та літератури 

Туреччини. Творчість усіх тих драматургів, які обрано для аналізу, 

висвітлює різноманітні аспекти сучасної турецької драматургії. 

Багато йдеться про зв'язок манери драма тургів . наприклад, Камаля, 

Хайдар Бея, Шитая ( с.350) з європейською модерністською драмою. 

Але питання -  з якою саме? Тут знов таки бракує текстових 

співставлень для виявлення типології та національної самобутності.

Автореферат та публікації повністю передають основні 

положеііпя дисертації.

На захисті хотілося б почути відповіді і на такі питання:

- Якою мірою поняття «алюзія», «цитування» співвідноситься с 

поняттям «інтертекстуальність»? У підрозділі 4.4, 4.5. 

відчутне їх ототожнення.

- Який (і саме в чому) є прояв впливу на турецьку драму 

Мол’єра ( с.354) та французької романтичної драми?

- Які модерністські і іюстмодерністські європейські драми 

мались на увазі, коли йшлося про їхній вплив на турецьку 

драму?

Дисертаційну роботу' Прушковської І.В. повною мірою 

можна оцінити як «прорив» у вивченні сучасної турецької 

літератури, а саме -  драми. Вперше надано історичний огляд її 

розвитку, пояснено механізм формування жанрово- 

поетологічних та проблемно- тематичних ознак. Завдяки 

великій перекладацькій роботі дисертантки український читач 

та літературознавець мають щасливу змогу ознайомитись з
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надзвичайно цікавими творами турецьких драматургів другої 

половини XX та початку XXI століття. І це, мабуть, 

найголовніший вклад Прушковської І.В. в українську

тюркологію.

Дисертаційна робота Прушковської Ірини Віталіївни 

«Турецька драматургія другої половини XX -  початку 

XXI ст.: генеза, еволюція, поетика» відповідає вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів та присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника», затвердженого постановою 

Кабінету міністрів України від 24 липня 2013 р., № 567, а її авторка 

-  Прушковська Ірина Віталіївна заслуговує на присудження їй 

наукового ступеню доктора філологічних наук за спеціальністю 

10.01,04 -  Література зарубіжних країн.

Т.М.Потніцева

Вчений секретар

Офіційний опонент 

доктор філологічних наук, професор 

завідувачка кафедри зарубіжної літератури 

Дніпропетровського національного 

ун і верс итету ім. О. Гонч ара С З '
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ВІДЗИ В

оф іційного опонента на дисертацію ІІруш ковської Ірини Віталіївни 

«Турец ька  драматургія друго ї половини XX  -  початку X X I ст.: 

генеза, еволюція, поетика».

представлену на здобуття наукового ступеня доктора ф ілологічних наук 

за спеціальністю  10 .01.04 -  література зарубіжних країн

З кожним роком лю дство все сильніше відчуває реальну 

небезпечність тих загроз, про які неодноразово застерігали філософи, 

зокрема Карл Ясперс і Отто Ш пенглер, Семю ель Гаитігнтон і Френсіс 

Фукуяма, М ераб Мамардаї цвілі і Сергій Кримський. Перманентні 

загострення конфліктів між Західною цивілізацією та мусульманським 

світом, амбівалентні наслідки глобалізац ії та сумнівні успіхи так званого 

«м у л  ьти культу рал і стс ько го проекту» -  усе не ставить на часі пошук 

адекватних реакцій па скзистенційні за своїм характером і масштабом 

виклики.

Важливу роль у таких пошуках може і має відігравати культура, яка 

зберігає лю дське в людині (humane in human), виступає джерелом вкрай 

необхідного онтологічного й с ііісгом ологічного досвіду та духовних 

цінностей. Іманентною рисою  буття культури постає діалогічність. 

Культурний д іалог розгортається не лиш е на рівні хронологічному, де 

кожна наступна епоха взорус на попередні, щ ось запозичуючи, 

відроджуючи, розвиваючи чи переосмислюючи. Такий д іалог відбувається 

і у  просторовій площ ині, сприяючи розвитку м іж культурної комунікації, в 

процесі якої здійснюється взаємозбагачувальний обмін ідеями, смислами, 

естетгичними відкриттями.

Саме діалогічн ість як важливий атрибут культури забезпечує

динаміку її розвитку, умож ливлю є розуміння « ін ш о го » у левіиасівському 

смислі, і тим самим формує зону віднайдення компромісів, створює

ВХІД. № ~WFZ 
В і д ¡ 

Відділ діловодства те архіву 
Київського національного університету і 

^Hjjapfiga Шевченка
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2

о б ’ єктивну можливість виконання культурою  своєї основної функції по 

відношенню до цивілізації. За влучним спостереженням М. Блюмснкранца: 

«Я к щ о  говорити про зв'язок, що існує між культурою  і цивілізацією, то 

культура -  це скоріше за все форма самоусвідомлення цивілізації».

В контексті таких загальнотеоретичних міркувань дисертація Ірини 

В італіївни П р утк овеьк о ї «Турецька драматургія друго ї половини X X  

початку X X I ст.: генеза, еволюція, поетика» постає як актуальна і вкрай 

важлива в аксіологічиому плані наукова праця. Вона створює можливість 

получения вітчизняних вчених до складного і майже незнайомого нам 

худож нього світу турецької драматургії, а це в свою  чергу сприяє більш 

глибоком у розум інню  національної ментальності, що є необхідною  

передумовою продуктивності м іжкультурного діалогу.

Робота Т.В. Пруш ковської -  системне, ц ілісне і завершене історико- 

літературне дослідження -  приємно вражає величезним обсягом 

опрацьованого текстового матеріалу (майже 200 творів понад 40 авторів) 

та високим рівнем перекладацької майстерності дисертантки. Ця наукова 

праця, що є першою на пострадянському просторі спробою  осмислення 

істор ії розвитку та худож ньої природи авторської турецької драми, 

покликана заповнити ту  зону невизначеності, таку собі дослідницьку 

лакуну, яка виникла в українській тю ркології після смерті Агатангсла 

Кримського (1871-1942).

Літературознавча актуальність обраної теми зумовлена тим, що 

давно вже назріла потреба імплементації інтелектуального досвіду та 

методологічних здобутків сучасног о західного сходознавства, зокрема ідей 

Едварда Саїда («О р ієн тал ізм », 1979), у  вітчизняний науковий дискурс.

Дисертація І.В. Пруш ковської відзначається чіткістю  й продуманістю 

композиційної будови, логічн істю  репрезентації надзвичайно розмаїтого 

текстового матеріалу, що дозволяє створити панорамну картину розвитку 

драматургічної традиції, яка постає на тлі історичного і соц іокультурію го

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


з

контекстів. Дослідниця вільно орієнтується у доволі складній 

терм інологічн ій  парадигмі турецької драми, демонструє широку 

загальнокультурну ерудицію  та глибоке розуміння семантики, символіки і 

поетики аналізованих художніх творів. Доречі, саме завдяки українським 

перекладам Т. Пруш ковської вітчизняний читач отримав можливість 

ознайомит ися з творчістю сучасних турецьких письменників.

Коректне формулювання дослідницьких задач дозволило їй 

реалізувати задекларовану мету, яка полягає у « розкрит т і сут ніс них 

характеристик новіт ньої турецької драми, ест ет ичної природи цього  

феномену як  явища суспільно-іст оричного й культурного, щ о репрезентує 

національну картину св іт у » (стор. 10).

Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та 

списку використаних джерел, що налічує 455 позицій.

Перший розділ роботи «Становлення та основні етапи розвитку 

турецької драм и» містить два підрозділи. У  першому з них розглянуто 

проблему періодизації турецької драми, що тривалий час залишається 

об 'єктом  дискусій у  турецькому літературознавстві. І. П руткова ,ка  

слуш но наголош ує па необхідності враховувати не лиш е історико- 

політичні події, але і тенденції розвитку драми в певний історичний період 

(стор. 22).

Втім , запропонована нею періодизація, що включає ш ість етапів, 

викликає зауваження логіко-см ислового та вербально-стилістичного 

характеру. По-перше, попри задеклароване прагнення авторки враховувати 

одночасно як позадітературні, так і суто естетичні чинники, тут наявне 

невиправдане змішування критеріїв, т о  відбивається і на назвах етапів. 

Так, 1-й, 2-й і 4-й етапи визначені й номіноваиі за хронологією , 3-й -  за 

хронологією  та домінуючим типом драми, а 5-й і 6-й -  за співвіднесенням з 

літературним напрямом чи художнім методом. При цьому іноді навіть 

виникає хронологічна плутанина. Приміром, третій етап, що має назву
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«П ер іод  зародження і розвитку авторської драми (Х Т Х -Х Х  ст .)», 

складається із двох підпсріодів, перший з яких розпочинається 1908 року 

(тобто  вже за межами X IX  століття). По-друге, авторська драма 

зароджується ще в отам анський  період, задовго до 1908 року, та 

продовжує свій розвиток і сьогодні. Тож  творчість таких драматургів, як 

А л і  Бей, Ш емседдіп Самі, Намик Кемаль, навряд чи правомірно відносити 

до третього етапу. Назви ж 3, 5 і 6 етапів, як думається, потребують 

серйозного коригування в плані їх  відповідності спільним 

kj і ас и фікаційним критері я м .

У  підрозділі 1.2 дисертантка простежує шляхи еволю ції турецької 

драматургії від дооттаманського періоду до постмодернізму. До 

Х Н І століття театральні практики стародавніх тюрків були  представлені 

здеб ільш ого ритуалізованими обрядовими дійствами, в яких декламування 

шаманами віршованих текстів поєднувалося з музичними, пісенними, 

танцювальними та ігровими елементами. За часів Османської імперії 

(1299-1908) виникають і розвиваються основні види народного театру, а 

також зароджується авторська драма.

Узагальню ю чи досвід провідних зарубіжних тюркологів, 

І. Прушковська окреслює иостологічну специфіку таких самобутніх 

мистецьких явищ, як театр тіней, театр «О рта О ю н у» та театр меддахів. 

Сформований у X V II  ст. під впливом арабо-перських та суфійських 

традицій турецький театр тіней иезрідка називають «К арагьоз». Саме так 

ймсиувався головний його персонаж -  балакун, який веде д іалог з таким 

собі грамотієм Хадживатом. Прикметною рисою «К ар агьозу » було  

оригінальне поєднання дидактизму з розважальністю, яка забезпечувалася 

за рахунок ком ічного сюжету, динамічних діалогів та пісень. Глядачі 

спостерігали за віртуозними рухами тіней, створюваних ляльками, які 

зображали лю дей і тварин.
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Народний театр «О р т а О ю н у » за своєю композицією (чотири 

пропорційні частини), соціальною  спрямованістю сатири та характером 

розг зд ілу ролей між двома контрастними персонажами нагадував театр 

'гіней. Однак у ньому грали справжні актори, сюжет був логічніш им, 

інтрига б ільш  ускладненою, а д іалог у  другій  частині замінений на 

скоромовку.

В еликої популярності в Османській імперії набули моновистави 

меддахів -  мандрівних акторів, які розігрували перед глядачами легендарні 

історії та сюжети на злобу дня. Композиція таких вистав традиційно 

складалася з чотирьох частин: вступу, коментаря автора, дійства та фіналу. 

«О собл и в іст ю  таких вистав, -  зазначає дисертантка, -  були вставки, 

node куди дуж е розл огі ремарки автора . які давали прост ір  для 

імпро віш ції, д  идакт и чних ел ем сит ів, загал ьп посвіти ьо ї  інф орм аиіі 

Типовими персонаж ами вистав м еддахів були представники інших 

національностей (лази, албанці, іудеї, греки), які були о б  ’єктом  

висміювання через мову — вживання діалектизмів і нелітературну 

т урецьку» (стор. 33).

На жаль, особливості «К ук ла  О ю н у » -  одного з чотирьох провідних 

варіантів народного театру О там ан ського  періоду (c  rop. 94) -

залиш аються не висвітленими на сторінках дисертації. Тож  під час захисту 

вар'г > окреслити специфіку цього мистецького явища.

Дисертантка переконливо демонструє, що більш ість турецьких 

драматургів і театральних діячів рубежу Х ІХ -Х Х  століть, зокрема Намик 

Кемаль, Гю ллю  Агоп , А гм ет М ітхат Ефенді та ін., добре усвідомлю вали 

вплив сценічних практик па виховання суспільства і водночас 

підтримували переклади творів західних авторів (М ольера, Ш експіра, 

Гольдон і, Гю го ).

Заслуговує на увагу цікаве спостереження І. Пруш ковської стосовно 

амбівалентності у  сприйнятті впливу Заходу самими діячами турецької
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культури. З одного боку, відбувалася апологетизація європейської традиції 

та активне запозичення ї ї  окремих постологічпих елементів. З інш ого -  

мало м ісце занепокоєння втратою національного коріння та недооцінкою 

власних культурних здобутків (Д ж ем іль М ор іч ). Як вважає дослідниця, до 

позитивних моментів вестернізації належать: розширення жанрових обріїв, 

збагачення тематики, модернізація сусп ільного життя, а до негативних -  

розробка відверто інтимних тем та кардинальна зміна типу ж іночого 

образу (стор. 51). З огляду на цю тезу, під час захист\; хотілося б почути 

думку дисертантки про те, як саме в другій  половині X IX  -  на початку 

X X  ст. процес вестернізації турецького суспільства і його культури 

корелювався з самоїдентифікацією нації. Чи вплинули популярні в ті часи 

расові ідеї Сільвестра де Сасі та Ернеста Ренана па самооцінку турків, і 

зокрема на представників інтелектуально-духовної еліти? Якщ о такий влив 

мав місце, то  який із модусів  -  збереження автентичності чи розчинення 

власної ідентичності у модерності західного світу -  превалював у 

турецькому соціум і друго ї половини X IX  ст.?

Крім  того, у перспективі доволі плідним бачиться дослідження 

характеру рецепції європейського театрального досвіду в Туреччині X X  ст. 

Чи була  ця рецепція лиш е поверховим запозиченням готових форм, 

моделей і стратегій, чи західний вплив на турецьку культуру виявився 

настільки глибинним, що заторкнув і саму сутність національної 

ментальності? Подібні питання набувають особливої теоретичної 

значущості, оскільки всі сфери життя турецького суспільства , як відомо, 

певний час доволі жорстко регламентувалися релігією . Як наголош ує 

сучасний культуролог А .В . Смирнов: «Тканина соціальності в арабсько- 

мусульманській культурі зіткана і викроєна за іншою логікою , і змістове 

наповнення понять «особи ст ість », «сусп ільство », «п раво », «осв іч ен ість » 

визначається в цій культурі цією, іншою у  порівнянні з західною 

культурою , ло г ік ою ». Не випадково Ататюрк, який вважав драматургію  і
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театр «дзеркалом  культурного рівня нац ії» (crop. 53) і всіляко стимулював 

розвиток мистецтва, реалізую  чи проект модернізації турецького 

суспільства, запровадив відокремлення рел ігії від держави. Тож  варто 

замислитися над питанням: чи транслювала турецька драматургія

«ін акш ість » західного стилю  життя й мислення і як ця «інакш ість» 

сприймалася більш істю  театральних глядачів: упереджено, негативно чи 

апологетично?

І. Прушковська вдумливо аналізує проблематику і систему образів 

турецької драми, виявляє динаміку і соціокультурну детермінованість її 

розвитку протягом X X  ст. С луш но акцентуючи увагу на кореляції 

театральних практик та тематичного діапазону п’ єс з політичними подіями 

в країні (сю р . 64, 69-70, 82), дослідниця переконливо демонструє динаміку 

зм ін у рецепції західних традицій: від тотального захоплення епічним 

театром Б. Брехта у  1960-1980-ті роки (crop. 61-69) через активне 

засвоєння здобутків європейської класики у 1980—1990-ті роки (стор. 72- 

84) до ревіталізаІЇ автентичного досв іду («К ар агьоз», «О рта  О ю н у ») та 

декеиструкції національних релігійних міфів (стор. 87).

Другий розд іл дисертації «Ж анрова парадигма турецької драми 

друго ї половини X X  -  початку X X I ст .» націлений на ідентифікацію і 

п оетологічну характеристику основних жанрових моделей, сформованих у 

лон і національної традиції згаданого хронологічного періоду.

Незаперечним достоїнством цього розділу є постійне співвіднесення 

поетикальних особливостей конкретних п ’ єс з тією чи інш ою жанровою 

традицією східної («К ар агьоз», «О рта  О ю ну», поезія Дивану) або 

європейської (М ольєр , В . Ш екелір . Б. Брехт, Е. Йонеско, С. Беккет, 

Ж . Ж ене, А . А дам ов ) драматургії, а також з естетичними та 

позаестетичними запитами турецького соціуму. Так, приміром, сюжетно- 

тематичні пріоритети комедій, як переконливо доводить ї. Прушковська, 

відображають критичне ставлення до панівних у турецькому суспільстві
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перш ої половини X X  ст. прагнень європеїзуватися за будь-яку ціну 

(стор. 103), а розвиток віршованої драми відбиває бажання турецьких 

митців продемонструвати можливість реалізації потужного естетичного 

потенціалу східних версифікаційних моделей та національної просодії в 

царині драматургії (стор. 138-151).

Турецька драма представлена як класичними моделями (комедія, 

трагедія, мелодрама, монодрама, епічна драма), так і доволі своєрідними 

жанровими у твореннями, серед яких біографічна драма (Хакай Алтинер, 

Т ур гут  Озакман, Ремзі Озчслік, Туран О ф лазоглу), дитяча драма (У лькер  

К ьо ' сал, Хасан Еркек, У лькю  Айваз, Б ільгесу Ерсиус) та радіодрама 

(У ль к ю  Айваз, Хасан Еркек та ін .). Кожен із жанрових різновидів 

аналізується дисертанткою на рівні проблемно-тематичного спектру, 

хронотопу та постикальних ознак. Досить слуш ними є висновки про те, що 

«інт ерпрет ація б іо граф ічного матеріалу здійснюєт ься двот ан ово : 

ст ворю ю т ься іст оричні чи іст орико-біограф ічн і драми з  максимально 

дост овірн іш  відтворенням фактаж у  .... або конструюється 

квазііст оричний текст. де  б іо гр а ф ії м іф ологізую т ься чи 

л еген дарш уют  ься. а персонаж і набувають ри с ідеальних ге р о їв »  

(авт реф ., с. 14).

Ц ілком  переконливою є позиція І. Прушковської у  полеміці з 

усталеною  в турецькому літературознавстві концепцією ґсиези 

національної віршованої драми. На думку авторитетного турецького 

вченого М етіна Анда, остання виникає як результат «наслідування  

т рагедій зах ідного  зразка » (стор. 138). Натомість, українська дослідниця 

аргументовано доводить генетичну укоріненість цієї моделі у турецькій 

національній традиції -  версифікаційних експериментах драматурга 

Намика Кемаля (стор. 139-140), драмах Фарука Нафиза Чамлибея 

(сто;\ 141-143), суфійській драмі Абдольбак і Деде (стор. 144).
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Авторка дисертації чітко окреслює основні кроки па ш ляху до 

оновлення віршованої традиції в лоні турецької драматургії, цікаво і 

поліаспектно висвітлює самобутність художніх стратегій авторів монодрам 

Гюнгьора Д ільмена та Тургута Озакмана, переконливо демонструє 

оригінальність тематики турецької дитячої драми (У льк ю  А й  ваз, 

У лькер  Кьоксал, Хасан Еркск, Б ільгесу Ерснус).

Д о факторів, що впливали на формування жанрової парадигми 

турецької драматургії, вона відносить: потужну традицію національного 

народного театру; ідейно-естетичні тенденції л ітературної доби; вплив 

зах ідної драми; суспільно-політичну атмосферу в країні; індивідуально- 

автсоську інтерпретацію ґенолої ії твору (с. 186).

Попри те, що другий розділ роботи дає доволі повне уявлення про 

велику кількість турецьких п ’ єс, цитати з яких подаються у власних 

перекладах дисертантки і активно залучаються нею до літературознавчої 

аналітики, його тсоретико-методологічні засади потребують певного 

уточнення під час захисту. Так, у преамбульній частині цього розділу 

І. ГІрушковська зазначає, що, не маючи на меті заглиблення у  історичне 

підгрунтя генологічної проблематики, вона зупиняється «н а  сферичній 

концепції української дослідниці II . Копистянської, яка передбачає 

виділення чотирьох сф ер спіралі»  (стор. 95). Втім, у  самій роботі 

дисертантка чомусь обирає інші принципи дослідження жанрової 

парадигми турецької драми. Для трагедії, комедії, мелодрами, приміром, 

критеріями ідентифікації слугую ть природа конфлікту' та домінантні 

естетичні принципи, а для дитячої драми -  тематика. К оли  йдеться про 

віршовану драму, то т\т кри терієм обрано форму репрезентації наративу. 

Щ о  ж до жанру цих віршованих творів, то серед них зустрічаються і 

комедії (Гю игьор Д ільмси (стор. 148)), і драма-феєрія (Тепеделенлі 

X . Кам іль  (стор. 139)).
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Безперечно, проблема жанрової ідентифікації в царині драми, як- 

слуш но наголош ує один із найавторитетніших сучасних театрознавців 

Патріс Паві («Словник* театру», 2002), залишається однією із найбільш 

дискусійних і складних через полісем ію  лексеми «ж анр », а також 

внаслідок паралельного існування двох підходів -  вивчення жанру як 

історичної форми, що корелюеться з методом, та як категорії дискурсу. 

Розв ’ язання цієї проблеми є прерогативою теорії літератури, однак сама 

назва другого  розділу історико-літературної праці І. Пруш ковеької 

зум овлю є потребу конкретизації під час захисту основних жанрологічпих 

засад, на яких вибудовується жанрова парадигма турецької драми, та 

окреслення тих критеріїв, за якими розроблялася її жанрова типологія.

Третій  розділ дисертації «Тематичне та образне колажування 

сучасної турецької драми» є, на мою  думку, найбільш продуктивним в 

плані оригінальних літературознавчих спостережень та узагальнень, які 

створюють плідний грунт для майбутніх семіотико-компаративних і 

тендерних студій.

У  підрозділі 3.1. розгляну то так званий «стамбульський текст» 

турецької драми. Народжений іце в класичній літературі Дивану, він був 

представлений у  середньовічній поезії, творчості турецьких ашиків, 

романах Саміпашазаде Сезаї, Рефіка Халіда, Орхана Памука, а також у 

народній і авторській драмі. І. Прушковська акцентує увагу на полярності 

аксі ло г ічн о ї семантики топосу міста: якщо в давній літературі Стамбул 

зображений як величне місто, прикметними рисами якого є прекрасна 

Аясофія та затишні вулички, де лунає солов ’ їний спів (стор. 190-192), то  в 

драмах Н удье Нізаметтіпа, Озена Ю ли  та Хасана Еркска він постає як 

центр руйнації, зона деморалізації вихідців із маленьких міст. М айстерно 

декодуючи імпліцитні значення «стам бульського тексту», дисертантка 

виявляє його роль у художній структурі турецької драми. Він виступає то 

як «лапка, що з 'єдн у є  сю ж ет ний лан цю г» (стор. 191), то  як образ-ап типод
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м аленькою  містечка, яке втілю є чистоту і високі моральні принципи 

(стор. 194-195), то  як чужий і ворожий часопростір, де ісламське 

світобачення зіткнулося у конфліктному двобої з нормами сучасного 

європеїзованого життя (c rop. 196-197, 200).

У  підрозділі 3.2 ґрунтовно проаналізовано широке коло проблем, 

пов 'лзаних з гендерною тематикою. Посутнє зауваження викликає лиш е 

невдале структурно-композицийне оформлення текстового простору цього 

п ідрозділу, що спричинює невідповідність між його зм істом і назвою 

(«Ж ін оча  драматургія Туреччини: фсмінні моделі творчості»). Із 38-ми 

сторінок тексту підрозділу, лиш е 8-м присвячені творам, що написані 

жінками, а решта -  висвітлюють деконструкцію  тендерних стереотипів, 

лейтмотив с ім ’ї  та жіночі образи у  драмах, авторами яких були  чоловіки. 

Тож, очевидно, що зм іст п ідрозділу € значно ширшим, ніж не 

задекларовано його назвою, яка, по суті, мала б бути назвою лиш е першого 

з йо. о параграфів.

У  п ідрозд ілі 3.3 створено ц ілісну візію та представлено глибокий 

поетикальний аналіз так званого «суф ійського тексту» турецької 

драматургії. Продемонстровано, що він структурується через художню 

репрезентацію образів відомих поетів-суфіїв Мсвляни та Ю нуса Вмре, 

через актуалізацію  суф ійської символіки і містики та введення у простір 

творів образів відомих особистостей, значимих для культури ісламського 

світу, а також за рахунок залучення цитат із суфійських віршів.

Не менш цікавими є  підрозділи 3.4 і 3.5. В останньому, зокрема, 

дета ih iio  дослідж ується поетика інтертекстуальності в сучасних турецьких 

драмах, виявляються ЇЇ основні джерела (ф ольклор, класична турецька 

література, визначні пам'ятки світової літератури). Дисертантка 

переконливо доводить, що турецькій драматургії притаманна

«в ідпочат кова  діалогічніст ь, здат ніст ь до  а бсорбц ії та реінт ерпрет ації
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« ч у ж о г о »  слова », коли «асим ільоване ст ає своїм , набуваючи питомо 

національних м одуляц ій » (автореф. с. 24).

Четвертий розділ дисертації «Ун іверсум  ту рецької авторської драми» 

присвячений поліаспек гному літературознавчому аналізу творчих

імперативів і художніх знахідок м’ яти найвизначніших турецьких 

драматургів. Дисертантці вдалося створити цікаві літературні портрети 

кож ною  з авторів, окреслити тематичний діапазон і жанрову палітру 

твор тості, висвітлити характер кореляції їхн іх мистецьких пошуків з 

традиціями національної та світової драматургії, а також виявити 

специфіку новаторства. Реджеп БільгІнер постає як зачинатель сусп ільної 

драми в Туреччині, який модифікував традиційну структуру історичної 

драми та привніс у ї ї  текстовий простір модус худож нього психологізму. 

Тундж ер Дж ю дж еноглу, талан т якого проявився у різних жанрах (трагедія, 

комедія, трагікомедія, мюзикл, політична драма, фарс, історико- 

біограф ічна драма), ввів до худож ньої структури національної драми 

ремарки-коментарі, подібні до брехтівських зонтів, автохарактеристики 

пере )нажів та притчевість. Позначена потягом до експериментаторства 

творчість Озена Ю ли є оригінальним симбіозом європейського та 

турецького худож нього досвіду. Неоднозначність сприйняття 

співвітчизниками його драматургії, в якій піднімається тема 

гомосексуалізму, дослідниця пов’ язує зі специфікою дом іную чих у  соціум і 

морально-етичних уявлень і тендерних стереотипів.

У  підрозділі 4.4. дисертантка акцентує увагу па тому, що творчості 

Неджаті Джумали притаманна оригінальність хронотопічної організації 

драм (відкритий простір, закритий простір) та широкий жанровий діапазон. 

Сер~д його п ’ єс є і власне драми, і комедії, і фарс, і епістолярна драма. 

Оскільки остання жанрова модель є доволі незвичною, то хотілося б, аби 

під час захисту71. Прушковська охарактеризувала основні поетикальні риси 

еп істолярної драми.
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Підрозділ 4.5 висвітлює особливості драматургії М емета Байдура, 

який виявляє цікавість до  соц іальної проблематики та маргіналізоваиих 

верств суспільства. Важливим з точки зору не лиш е історії, але і теорії 

літератури є акцент І. Пруш ковської на принципових відмінностях 

соц іального реалізму, представником якого в літературі Туреччини с 

М см ет Байдур, від соціалістичного реалізму.

Висновки дисертації грунтовні, переконливі і зм істовні. В них 

узагальнено результати здійсненого дослідження і представлено цілісну 

панораму розвитку турецької драматургії від давніх долітерагурних 

практик до сучасної авторської драми.

Загальне враження від здійсненого дослідження, яке є вагомим 

внеском у розвиток вітчизняної тю ркології, цілком позитивне, однак маю 

звернути увагу дисертантки на наявні у тексті роботи окремі хронологічні 

неточності. Гак, «Родов ідне древо тю рків», датоване в роботі 1906 роком 

(стор. 27), хоча насправді цей твір з ’ явився у  1664 році. П ер іод  Танзимату, 

який у  дисертації і авторефераті визначений в межах 1876-1922 років, у 

всіх історичних джерелах датується 1839-1876 роками. Крім того, варто 

було  б уніфікувати написання назви давнього турецького театру «О рта  

О іо і:у », яка в роботі пишеться то разом, то окремо.

Д о запитань, відповіді на які сподіваюся почути під час захисту, хочу 

додати ще два:

1. В дисертації висвітлюється зв'язок постмодерністської драми 

Орхана Ґюнера «А н тон іус , Клеопатра» з відомою римською 

п ’ єсою  В. Ш ексиіра, а також згадується про апеляцію  Ь ільгесу 

Вренуса -  автора п ’ єси «Радош і б о л ю » -  до Ш експірового досвіду 

осмислення проблем самоідентифікації особистості та морального 

вибору. М ені, як шекспірознавцю, цікаво знати, які саме елементи 

ш експірівського ідеаріуму привертають увагу турецьких
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драматургів та яким чином вони засвоюються або 

трансформу їсться?

2. Конкретизуйте поняття «фем іністична концепція ж іночого 

письм а» (crop. 360) та охарактеризуйте основні фемінні моделі 

творчості представниць турецької ж іночої драматургії, про які 

згадується у назві п ідрозділу 3.2.

Зміст і основні положення дисертації повністю відображені в 

автооефераті, монографії та 44 публікаціях авторки, 25 з яких -  статті у 

фахових виданнях України, і 1 -  у  закордонних виданнях. Результати 

дослідж ення пройшли належну апробацію на наукових конференціях, 

симпозіумах та семінарах.

Дисертаційна робота «Турецька драматургія друго ї половини X X  -  

початку X X I ст.: генеза, еволюція, поетика» відповідає вимогам «П орядку 

присудження наукових ступенів та присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету міністрів 

України від 24 липня 2013р., ХЬ 567, а ї ї  авторка -  Прушковська Ірина 

В італіївна заслуговує на присудження їй наукового ступеня доктора 

ф ілологічних наук за спеціальністю  10.01.04 -  література зарубіжних 

країн.

Доктор ф ілологічних наук, 

професор, академік A l І ВІН України, 

завідувач кафедри англійської ф ілології
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Прушковської Ірини Віталіївни «Турецька 
драматургія другої половини XX -  початку ХХІ ст.: ґенеза, еволюція, поетика», 
представлену на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі 
спеціальності 10.01.04 -  література зарубіжних країн

Актуальність дисертаційиої розвідки І.В.Прушковської «закодована» у 

семантиці ключових лексем її назви. Вміщення у центр дослідницької уваги 

великого корпусу драматичних творів, позначених виразною родовою специфікою, 

зазвичай, не є унікальним. Проте на тлі багаторічного і навіть багатовікового 

пршоцентризму (і вужче -  романоцентризму) європейського літературознавства 

такий крок свідчить про свідоме прагнення авторки до подальшого розширення 

жанрово-родових меж українського літературознавчого континууму, що, 

безперечно, е сьогодні на часі,

З іншого боку, обрання за об'єкт вивчення саме турецької літерату ри не лише 

продовжує успішні «рейди» вітчизняних учених па територію орієнтального 

красного письменства, які протягом останніх десятиліть набули у нас нових 

імпульсів (у тому числі, внаслідок діяльності кафедри тюркології КНУ імені Тараса 

Шевченка), а має ще й особливе значення. Адже завдяки своїм історичним і 

географічним параметрам турецький життєсвіт давно опинився на роздоріжжі не 

лише політико-економічних, а й духовно-культурних векторів умовних Заходу та 

Сходу, і як такий, являє собою надзвичайно перспективне дослідне поле у наш час, 

позначений потужними крое- і транекультурними тенденціями. Не випадково під час 

вручення Нобелівської премії 2006 р. у галузі літератури Орхану Памуку головною 

заслугою цього всесвітньо відомого турецького письменника було названо 

знаходження нових символів «для зіткнення і переплетення культур». Саме 

діалектика їхніх взаємин, тяжінь та відштовхувань значною мірою формує, на мою 

думку, національну культурну парадигму, з театром і драматургією включно, що 

можна вважати лейтмотивом дисертації І.В.Прушковської.

Більше з тим, істотне значення «турецького напряму» для української 

геополітики, запрограмоване як миііувщипою, так і сучасністю, а саме, близьким

імені Тараса Шевченка
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сусідством і не завжди безхмарним, але постійним прикордонним співжиттям і 

спілкуванням наших етносів упродовж століть, сигналізує про нагальність 

активізації розробки цієї теми і в гуманітарних студіях (свіжим прикладом тут може 

слугувати щойно презентований у Києві переклад фрагментів з праць видатного 

османського історика кінця XVII -  поч. XVÍTÍ ст. Мустафи Наши як цінної 

джерельної бази з історії українського козацтва). Останніми роками в Україні 

з’явилися нові розвідки і в царині літератури Туреччини, присвячені різним її 

періодам, жанрам та аспектам (роботи Г.В.Рог, ІЇ.О.Сенчило, тощо). Проте сучасна 

національна драматургія ще не ставала об’єктом комплексного наукового вивчення, 

що забезпечує дисертації належний ступінь новизни. Володіння турецькою мовою та 

перекладацькими навичками дозволили І.ВЛрушковській доповнити свій 

дослідницький проект художнім складником, а саме українськими версіями багатьох 

розглянутих у ньому творів, об’єднаних в антологію сучасної турецької драми (К., 

«Український письменник», 2014), яка має безсумнівну самостійну цінність у 

нашому культурном}' просторі.

На мою думку, найбільш сильні сторони дисертації визначені її 

інформативною насиченістю, відкриттям для реципієнта цілого, практично не 

позначеного на наших мапах літературно-мистецького «континенту», прокладанням 

крізь нього аналітичних шляхів. Мсту роботи сформульовано як розкриття 

«сутнісних характеристик новітньої турецької драми, її естетичного феномену як 

явища суспільно-історичного й культурного, що репрезентує національну картину 

світу» (с.10). Для досягнення цієї мсти авторка спирається, передовсім, на 

тюркомовні публікації, які складають близько двох третин загального обсягу 

бібліографії до роботи, що підкреслює автентичність інструментарію дослідження. 

Водночас, слід констатувати, що пошукові стратегії роботи сприяють формуванню в 

ній питомої історико-літературної домінанти за допомогою структурування вельми 

розмаїтого і навіть строкатого матеріалу навколо певних літературознавчих 

категорій.

У першому розділі («Становлення та основні етапи розвитку турецької 

драми») вибудовується вертикальний історико-культурний контекст для подальшої
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аналітики. Запропонувавши власну схему періодизації турецької драми в залежності 

від соціально-історичних та внутрішньо-мистеїідких чинників її функщонувания, 

І.В.ГІрушковська висвітлює виділені нею етапи в їхній діахронічній конкретиці як 

епохи копстеляцій окремих течій, назв та імен. Примітно, що зміни у драматургічних 

канонах розглядаються з урахуванням подвійної природи драми, тобто тексти п’єс 

трактуються як складова театрально-видовищної сфери того чи того періоду.

Особливий інтерес у перспективі міжкультуриої комунікації являють собою 

огляди ґенези та еволюції східних театрально-драматургічних форм, зокрема театру 

тіней, «Орта Оюну», монотеатру меддахів, знайомство з якими не лише збагачує 

фаховий тезаурус, а й провокує до генетичних та типологічних зіставлень, причому у 

ширшому світоглядно-духовному розгортанні. Так, філософія театру тіней не просто 

сходить до суфійської доктрини світобудови (с.31), а й спонукає до акцентування 

зв’язків між суфізмом та неоплатонізмом як прикладу синтезування східних і 

західних традицій думки. З поступовим переходом від народної до авторської 

драматургії дедалі увиразнюється напруга між автохтонними течіями та 

вестернізаційпими процесами у національній свідомості та культурі, котрі (як це 

засвідчує робота) вступають у взаємодію у просторі драми, різко заперечуючи або 

творчо доповнюючи одні одних. У цьому плані цікавим є наведене спостереження 

щодо паралелей між національним народним театром та епічною драмою Брехта (с. 

62). Оскільки феномен повернення до принципів народного театру в «нскласичній» 

драматургії XX ст. давно привернув увагу теоретиків драми (Н.Хренов, В.Халізев, 

А.Каряіін), доюіадніншй аналіз його проявів па турецькому матеріал був би, намою 

думку, вельми продуктивним. Загалом, здійснений на початку роботи історико- 

культурний екскурс уможливлює підхід до новітттьої драми Туреччини як до 

полівалентного явища.

Саме до її безпосереднього розгляду дисертантка переходить у наступних 

розділах роботи. Якщо у другій главі («Жанрова парадигма турецької драми другої 

половини XX -  початку XXI ст.») п’єси сучасних турецьких драматургів 

класифікуються з огляд}- на їхню жанрову приналежність, то наступний розділ 

(«Тематичне та образне колажування сучасної турецької драми») спрямований на
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вирішення в них типових гемагично-образних вузлів, тоді як в останньому 

(«Універсум турецької авторської драми») систематизація здійснюється у формі 

творчих портретів найвідоміших драматургів другої половини минулого -  початку 

теперішнього століть. Спещіфічний ракурс дослідження зумовив величезний обсяг 

матеріалу. Можна припустити, що винайдення критеріїв для його упорядкування 

потребувало значних зусиль з боку дисертантки (це підказує мені власний досвід 

роботи над драматургічними текстами). Навіть коли основні координати були 

визначені, прийняти рішення щодо доцільності аналізу певного тексту під тим чи 

тим кутом зору було, мабуть, зовсім не просто, і заслуга авторки полягає в 

розв'язанні цієї проблеми. Проте, як відомо, наші позитивні якості легко переходять 

у недоліки; прагнення до якомога повнішого охоплення обширу турецького 

драматургпшого письма подеколи призводить до ефекту каталогу, де надмір імен та 

назв на сторінці перешкоджає формуванню цілісної картини. Можливо, варто було 

обмежиш кількісне наповнення тексту на користь глибшого проникнення у сутність 

художніх феноменів.

Отже, у другому розділі зроблено спробу всебічно представити жанрову 

палітру сучасної драматургії Туреччини. Плюсом цієї частини є тс, що положення 

теорії драми щедро ілюструються в ній цитатами з текстів, здебільшого в перекладі 

авторки, що надає її твердженням доказовості. Найцікавішим у цьому плані видався 

мені підрозділ про застосування підвалин епічної драми у п’єсах Х.Танера,

О.Араїджі та М. Мунгана який дозволяє подивитися на брехтівеькі театральні 

інновації крізь «східну» оптику.

Водночас загатьна жанрова «сітка», в яку вміщуються конкретні твори, 

виглядає дещо неоднорідною, включаючи як класичні жанри трагедії й комедії, так і 

рубрики історичної, біографічної, дитячої драми, моно- та радіоп’єси, які логічніше 

було б віднести до категорії жанрових різновидів або жанроформ. І Це більшою 

мірою це стосується таких явищ, як епічна драма чи театр абсурду', жанрова природа 

котрих не мислиться у відриві від сощопоштичного /  кульгурно-філософськото 

субстратів, на яких вони постати. Не завжди чітко розмежовуються у роботі 

трагедія, драма і мелодрама потребують уточнення теоретичні розмисли щодо типів
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конфлікту (с.99), що пов’язано, як уявляється, з деякими слабкими місцями роботи 

у галузі теорії драми, про які йтиметься нижче.

Видається, що насичений з огляд}- на національну самобутність 

представленого корпусу текстів підрозділ про історичну та біографічну драму виграв 

би від залучення матеріалу новіших досліджень, де з ’ясовуються відмінності, 

привнесені у трактування колективної та індивідуальної історії добою 

постмодернізму (праці Л.Хатчен, Б.МакГейла, І.Шаберт, А.Нейделя, ГІ.Франссена й 

Т.Хонселаарса та ін.). В той самий час, головну мету розділу в цілому можна 

вважати досягнутою -  в результаті його прочитання складається уявлення про 

способи прищеплення до «стовбура» національних традицій «пагінців» західних 

драмату ргічних моделей, як класичних, так і висунутих на авансцену бурхливою 

суспільною атмосферою минулого століття.

Наступний розділ зосереджує увагу на таких смислових, образних та 

поетикальних лейтмотивах турецької драми останніх десятиліть, як тоиос міста, 

зокрема Стамбула, тендерний та феміністичний струмені, суфійські алюзії, сценічне 

зображення суспільно-політичних потрясінь та прояви інтсртскстуальності. 

Погоджуючись з висновком дисертантки щодо переважання тенденції до надання 

урбаністичному локусу, тим більше, мегаполісу. негативних конотацій у контексті 

сучасних світоглядних орієнтирів середньостатистичного турка, зазначимо, що під 

час розробки цієї теми в подальшому можна було б порадити звернутися до 

досліджень у галузі семіотики театру і драми (Ю.М.Лотмаи, М.Я.Поляков, П.Паві, 

А.Юберсфельд та ін.), що надало б можливість рельєфніше продемонструвати 

специфіку' зображення міста саме у цьому роді літератури /виді мистецтва

У дисертації продемонстровано, що жіноча іпостась сучасної турецької драми 

повертається під перами авторів п’єс різними гранями: жіночі образи та феміністичні 

ідеї; патріархальний тиск та устремління туркені нового типу до ствердження 

власної ідентичності й до самореалізації; родина як одна з констант традиційного 

житгєустрою та зміна тендерних ролей в ній та суспільстві в цілому під тиском 

нових соціокультурних реалій та психологічних зрушень. У зв’язку з колом 

зачеплених тем порушуються чутливі питання щодо місця жінки в ісламському
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суспільстві. Хоча немає резонів не вірити дисертантці, яка набагато краще 

орієнтується в цій проблематиці, коли вона зазначає, що «психологія шовінізму не 

властива ісламським традиціям у сферах пшобно-сімейних стосунків і суспільного 

життя» (с. 213), ситуація видасться більш складною, на що вказують і цитовані 

тексти турецьких авторок. їхні свідчення тим цінніші, що надають західному 

читачеві/глядачеві змогу почути автентичні голоси меншини, до яких не завжди 

прислухалася іромадська думка. Зазвичай, для українського реципієнта захопливими 

є сторінки, де роз’яснюються причини незвичного для нас потрактування образу 

Роксолани -  тут, до речі, дослідниці сталися б у нагоді здобутки імагологічної теорії.

Погрібною і корисною видасться мені розмова про суфійський код турецької 

драматургії, так само, як і знайомство з текстами згадуваних в ньому п’єс. Адже, 

поглиблюючи знання представників інших регіонів щодо центральних концептів та 

знаків-еимволів суфізму, цей літературний шар сприяє кращій підготованості до 

ведення плідного міжкультурного та міжконфесійного діалогу. Натомість огляд п’єс, 

де йдеться про переворот 12 вересня 1980 р., справляє враження дещо поверхневого, 

такого, що віддає данину злободенній подієвості літератури факту, не дуже 

зважаючи на її художні достоїнства. В останньому підрозділі, де приваблює акцент 

на значущих перегуках між сучасною турецькою драмою та класичною поезією, 

можна було б, на мій погляд, обійтися без переказу хрестоматійних відомостей про 

інтертекстуальні сть.

Останній, четвертий розділ дисертації пропонує своєрідну «портрету 

галерею», представляючи читачеві п'ять помітних персоналій у видноколі сучасної 

драматургії Туреччини -  Реджепа Білмінера, Тунджсра Джюдженоглу, Озена Юлу, 

Неджаті Джумали та Мемста Байдура. Такий композиційний хід має право на 

існування, але, бажано було б окреслювати творчі індивіду альност і драматургів 

енергійнішими мазками. їхні образи змальовані з різною мірою виразності. 

Щоправда, І.В.Прушковській до снаги передати громадянську ангажоваттість 

Більгінера, поетичну притчевість Джюдженоглу (найкраще відомого на українських 

теренах туретгького драматурга), епатажність та неортодоксальність тем Юли. Проте 

не дуже вданим видається презентація творчості Джумали через його хронотопічні
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рішення, що в багатьох випадках перетворюється на перелік авторських ремарок, не 

передаючи своєрідності його мистецької манери. Адже те, що дія у п'єсах 

турецького драматурга відбувається здебільшого на тлі турецького пейзажу1 аж ніяк 

не може вважатися ознакою ідіосинкратичного стилю лише цього автора. Так само 

викликає певне здивування твердження про антропоцентричність п’єс Байдура, 

центральною фігурою п’єс якого «завади є людина» (с. 347). Здається, що це 

універсальна онтологічна характеристика як драми, так і літератури загалом.

У висновках до роботи підсумовані основні результати всіх розділів 

дослідження, тобто прокреслена лінія розвитку турецької драматургії від своєрідних 

національних театрально-видовищних форм до сучасної веселки жанрів, стилів, 

творчих манер авторської драми, ядром котрої, як і раніше, залишається 

множинність варіантів взаємного художнього «опилення» різнокультурних 

традицій. Саме це видається мені головним здобутком дисертантки.

Щодо зауважень та побажань, які неминуче виникають під час прочитання 

великомасштабної наукової розвідки, частина їх вже пролунала у зв’язку з 

конкретними розділами та положеннями роботи. Ще на деяких дозволю собі коротко 

зупинитися зараз.

1. Найбільш серйозне зауваження до роботи стосується недостатньо 

чіткого, як на мене, прописування її теоретичних засновків. Причина 

цього зрозуміла -  у дисертації дуже баг ато точок фокалізації, колена з 

яких потребує глибокої теоретичної рефлексії. Це стосується 

насамперед європейської теорії драми, до якої авторка, звичайно, 

звертається, але лише побіжно, в той час, як осмислення 

полі культурного феномену турецької драматургії мало б відбуватися 

на базі ґрунтовніших уявлень про засадничі положення цієї теорії. 

Звідси не завжди прийнятні твердження, про які йшлося вище, а 

також випадки некоректного вживання певних понять і термінології 

(наприклад, згадка про п’єси, «сюжетом яких було висміювання 

турецького суспільства» (с.100), асоціювання психологічного аналізу 

персонажів з «віяннями нової постмодерністської доби» (с. 107) або
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постійне вживання слова «інсценізація» у значенні «театральна 

постановка», тоді як воно означає адаптацію для сцени або екрану 

літературного твору, який, на відміну від п’єси, первинно не 

призначений для цього. Так само, говорячи про біографічну, 

феміністичну або урбаністичну складову сучасної турецької драми 

дисертантка на кількох сторінках прагне теоретично обірунтувати 

свої подальші спостереження над текстами, але в такому 

редукованому вигляді положення теорії не дуже ефективно 

«працюють» на загальний зміст роботи.

2. Інші зауваги мають радше технічний характер -  це похибки стилю, 

пунктуації, наявність не зовсім вдаю сформульованих тверджень 

(так, потребує пояснення наступне речення: «європейські культурні й 

літературні посгколоніальні студії заполонили турецьку літературу, у 

результаті чого відбулися неминучі трансформації, які мали 

негативне, а не позитивне значення» (с. 135)). Мають місце задовгі 

цитати. Доречним був би короткий глосарій турецьких слів, якими 

рясніє текст, при тому, що не всі з них отримують в ньому пояснення.

Проте, ці моменти не применшують значення роботи, виконаної 

І.В.Прушковською. У сполученні з антологією текстів п’єс її розвідка, яка втілилася 

у монографію «Незамкиеність канону: поетика турецької драматургії» (К., 2015), 

стала вагомим додатком до сходознавчого фонду українського літературознавства, а 

також джерелом поповнення репертуару для вітчизняних театрів, які, хотілося б 

вірити, сповна скористуються з нього.

Дисергація є самостійним, змістовно багатим дослідженням, яке має 

безсумнівну теоретичну та практичну цінність. Основні її положення пройшли 

належну апробацію під час виступів авторки на наукових форумах, у моиоірафії 

та великій кількості статей у фахових виданнях України і зарубіжжя. У тому 

числі, хочеться відзначити участь авторки у щорічних конференціях, які організує 

кафедра теорії та історії світової літератури КНЛУ імені професора В.Т.Фесенко, в
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результаті чого деякі з її статей з’явилися друком саме у нашій збірці «Сучасні 

літературознавчі студії».

Є всі підстави вважати, що дисертація І.В.ГТрушковської на тему «Турецька 

драматургія другої половини XX -  початку XXÍ ст.: ґенеза, еволюція, поетика» 

відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567, а її авторка заслуговує на 

присудження їй наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 

10.01.04 -  література зарубіжних країн.

Доктор філологічних наук 
завіду вач кафедри теорії ті 
світової літератури імені п 
Київського національного

, професор, 
і історії 
роф. В.І.Фе 
лінгвіст

власноручний підпис

з а а і р й  ю С т г ' Г в Е п З Д  ,

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету і 

імені Тараса Шевченка
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