Recenzja

Rozprawy doktorskiej Ruslany KRAMAR
Przemyska ,jesiefi ilycia,, (1920-1947)rJlany Krawczenko, 241

s.

W jednym z pierwszych postradzieckich zbiorczych opracowafi
,,Historii literatury ukraiflskiej", opublikowanej w l9g4 roku autor
podrozdzialu o ,,zyciu literacko-artystycznym (10.-30. lx xx
wieku)
profesor Iwan Dziuba, analizujqc proces literacki na Zachodniej
Ukrainie
umie6cil Ulang Krawczenko w gronie ,,przedstawicieli starszego pokolenia,,

(wraz z Osypem Makowejem, Bohdanem Lepkim, tr-esiem Martowy czem)
Markiem cheremszyn4 i wasylem stefanykiem). Jego zdaniem, cech4
wyrohniajqcq to srodowisko pisarzy we wspominanym okresie bylo to, ze
,,nie brali oni czynnego udzialu w 2yciu literackim" i ,,mlodsze pokolenie, jak
sig wydaje, nie uslyszalo ich opinii", ale,,to wlasnie oni stworzyli dziela o
nieprzecigtnej wartosci". znaczenie ich rczwa?an polega przed.e wszystkim

na tym, 2e byla to pierwsza pr6ba choiby niepelnej, fiagmentarycznej
charakterystyki dziedzictwa literackiego autorki pierwszego
ukrairlskiej zbioru poezji kobiecej pozapolem grawitacyjnym

w literaturze

jej

przyjaciela,

nauczyciela i duchowego patrona Iwana Franki.
Nie stety, na g]gbsz4 naukow o -kryty cznq analizEj ej zbior6w poetyckich

okresu migdzywojennego trzeba bylo czekad jeszcze 20 lat, kiedy

juz w

historyczno-literackiej monografii podrgcznikowego typu profesor Jurij

I(owaliw zwrocil uwagg na ,,metafizycznq semantykg medytacji lirycznych"

ulany Krawczenko w podrozdziale,,Liryka okresu przejsciowego". wsrod
innych monografii warto wspomnie6 o publikacjach Halyny Woloszczuk
,,Xygoxne Mr,rcneHns Yr.f,Hu KpaaueHro" (2018) oraz Roksolany Zarkowej

,,,cTklxifl xino.roro rLrcbMa: caMopelpeseHrarlis B yrpaincrrifi
Ivro4epHicrz.IHifi

Orrra

rposi rinqx XIX

Ko6rusucrKa,

Vrrsa

- roqarKy XX crolimr (Jlecx Yrpainra,
Kpanuenro)" (2015),
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poSwigconych

problematyce badarl ideologicznych

i

estetycznych zasadpisarstwa kobiet w

literatutze ukrairiskiej oraz bezpoSredniemu zaangaaowaniu Ulany
Krawczenko w ten proces.

I

nawet jeSli uzupelnimy tg listg o okazjonalne studia

wiry Agiejewej,

Mykoty wasylczuka, Tamary Gundorowej, svitlany Lucak, Natalii Maftyn,
Romana Pichmancia, Tarasa Salyhy, Natalii Shumylo, to

i tak trzebajednak

ptzyzna1, ze spuScizna literacka i publicystyczna oraz dzialalnoS( spoleczna

jej Zycia w miescie nad Sanem

adherentki Iwana Franki z okresu

s4 niemal

bialq plam4 w ukrairiskich studiach literackich. W efekcie, praca Ruslany

KRAMAR ,,Przemyska ,jesieri Lycia" (1920-1947) rJlany Krawczenko,, jest
bez w 4tpienia aktualna i niezbgdna.

Innowacje

metodologiczne

i

dekonstruktywistycznych

drugiej polowy xx

i

eksperymenty kierunk6w

w badaniach literackich
wieku w pogoni za

postmodernistycznych

poczqtku

xxl

nieszablonowoSci4 strategii badawczej pod kazdym wzglgdem,

ptowadzity do izolacji

/

w efekcie

abstrahowania tekst6w literackich od ich tw6rc6w,

deklaruj4c Smierd autora, azatem ignorujqc faktologig Zyciorysu pisarza jako

zupelnie malo znaczqcq w hermetycznym podej5ciu do interpretacji zjawisk

sztuki werbalnej. Oczywistym jednak jest, Le taki hermetyzm (kt6rego
metodologicznym archetypem moze by6 jeszcze klasycystyczna estetyka z jej
Scisl4 regulacj4),

juk kahdy inny system samoograniczaj4cy, jest skazany na

laotki czas trwania

i

malo skuteczny, poniewaZ odcina tlo historyczne i

spoleczne oraz zaniedbuje kontekst relacji migdzyludzkich.

W ten spos6b

pozbawia on krytyk6w literackich mozliwoSci stereometrycznego spojrzenia

na przedmiot analizy, sprowadza proces interpretacji do
jednowymiarowoSci ) a czasem intelektualnej gry-zabawy.

wyb6r tradycyjnego zestawu metod naukowych
obiektywnych zasad

w

i

formalizmu,

W zwiqzku z tym

przestrzeganie jasnych

opracowaniu wybranego tematu

jest jedn4

z

niew4tplivyych zalet recenzowanej rozprary doktorskiej Ruslany Kramar,
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ktora jest swiadoma tego, Le uwagg potencjalnego czytelnika nalehy
przyciqgn46 wnikliwq analizq material6w Zrodlowych oraz szeroko6ci4
idei
konceptualnych

i

uog6lnieri,

a nie zloilonolciq subiektywnych wizji

lub

niestandardowoSci q wqtpliwych hipotez.

Pierwszy tozdzial ,,Julia Schneider

-

Julia Nementowska

- Ulana

Krawczenko : pocz4tki tw orczej biografi i i okres wymuszonego spowolnienia,,

poswigcony

jest

uwzglgdnieniem

analizie ksztahowania

jej

sig swiatopogl4du pisarki, z

cznego pochodzenia,

wieloetni

wyksztalcenia, zaangahowania

w

pedagogi cznego

popularny w6wczas

w

Galicji

emancypacyjny ruch kobiecy oraz projekcjom na relacje zlwanemFrankiem

- jej pierwszym czytelnikiem, krytykiem, wydawaqi oddanym bratem.
Cho6 w ukrairlskich badaniach literackich osobliwoSci tworczych
kontakt6w duchowego tandemu Krawczenko-Franko s? doSi dokladnie
om6wione (w publikacjach D. tr ukijanowcza,I. Denysiuka, M. Hawryszko,
R. Horakd, A.wlasiuka, R. Zarkowej, M. Laprj i in.) Ruslanie Kramar w tej
wieloglosowej frankoznawczej orkiestrze udalo sig znale26 wlasn4 partyturg,

kt6ra

w

Zaden spos6b

nie powi ela ,,partii" badawczych

wywody cechuje jednoczeSnie wsp6lbrzmienie, jak

i

jej

koleg6w. J.j

oryginalny ton.

w

przeciwieristwie do swoich poprzednik6w, ktorzy niemal jednogloSnie uznali

wptyw Iwana Franki za gl6wne Zrodlo poetyckiego

i

SwiatopoglQdowego

rozwoju Ulany Krawczenko, badaczka proponuje skorygowad fokus
obserwacji

i

skrupulatnie studiuje materiaty archiwalne

szeSciu miesigcy

j.j

wyodrgbniajqc te treSci

samoksztalcenia

w

w

z

okresu prawie

bibliotece Ossolifiskich,

podrozdziale 1.2 ,,Biblioteka ,,uniwersytetem"

poetki". Jej zdaniem ,,analizowane 3anucu noemecu, spodneui nid

qac

podomu e 6i6niomeqi Occoniucorcux sQ cennym materialem 1rodlowym nie

tylko do poglgbionych badah literackich, ale r6wniez do studi6w pocz4tk6w
ukraifskiego ruchu kobiecego" (s. 77). Za niezaprzeczalne zalety tej czg{tci
praay uwaham powSci4gliwe

i

tolerancyjne om6wienie raczej delikatnego
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tematu psychologicznej atmosfery,,domowego ogniska,, Niementowskich
(chlodne i napigte z mghem, spoleczno-polityczne okolicznosci Smierci syna
Jerzego

w Jaworowie, narodowa i

Swiatopogl4dowa tozsamo(d c6rki Julii-

walerii). obiektywnie neutralna pozycja badawcza Ruslany Kramar w jej
podejSciu do tego problemu moZe byi dobrym punktem odniesienia dla
dalszych badanhistorycznych i pamigtnikowych Europy Wschodniej podczas

pierwszej wojny swiatowej poprzez pryzmat nietypowych biografii
rodzinnych, zwlaszczakiedy czlonkowie tych rodzin znaletli sig ,,po r61nych
stronach barykady".

Poznaniu przemyskiego ,,odcisku duszy" ulany Krawczenko
poSwigcony jest drugi rozdzial pracy, kt6ry ma nieco zbeletryzowany tytul

,,w miedcie nad Sanem", ale jest logicznie podzielony na trzy

czgsci, co

pozwala dokladnie naSwietli6 biografig pisarki, przeanalizowa6

spuScizng

literack4

i

dziaNalno66 spolecznq

a

jej

takhe dorobek publicystyczny. Ruslana

Kramar wykorzystuje wszystkie dostgpne

jej

materiaty historiograficzne, z

zaskakujqcq erudycjq swobodnie operuje faktami

z

publikacji

z

okresu

sowieckiego, diasp ory czny ch studi6w ukrainozn aw czy ch, nie omij a rowniel

najnowszych osiqgnig6 wsp6lczesnych ukrairiskich

i

polskich studi6w

literackich. Podchodzi krytycznie do kaZdego z zaangailowanych
zwracajqc uwagg

na

stopieri

jego wiarygodno6ci lub

2r6deN,

wiarygodnoSci

argumentacyjnej.

Swoistq hrodloznawczq wisienk4
wykorzystanie nieznanych rgkopis6w

i

na torcie tego rczdzialu jest

dokument6w Ulany Krawczenko z

Archiwum Klasztoru Ojcow BazyLianow w Warszawie. Siggnigcie po te
materialy podnioslo wartoSd badawczq analizowanej rozprawy do wysokiego

poziomu i otworzylo nowe horyzonty dla badari nad procesem ksztaltowania
ukraifiskiej tozsamoSci narodowej. Uwadze tej sumiennej
badaczki nie umkngty relacj

e migdzy autorkq

i

dociekliwej

powieSci ,,Chryzantemy" a

wydawcami, redaktorami czasopism, szefami organizacji spolecznych i
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Srodowisk zawodowych (Dmytro Nykotyshyn, Mile,a Rudnicka,
Maria
Derkacz); kontakty epistolarne z postaciami ukrairiskiej nauki,

kultury i

muzyki (Pawlo wolariski, Bohdan
popularnosci piosenek do
Srodowisku

epki, wasyl szczurat); opinie dotyczqce

tr

jej sr6w, kt6re byty ,rykonywane w ukrairiskim

w Galicji; spotkania ze znanymi przedstawicielami

Siczowych (OteS Babij); ofiarnoSd jej c6rki

Strzelc6w

i wiernej towarzyszki-asystentki

Julii-Walerii.

W

osobnym podrozdziale pracy znajduje sig profesjonalna analiza
literacka zbior6w poetyckich ,,naruoi Ea6yni", jej tekstow dramatycznych i
prozatorskich. Spo6r6d tych uog6lnierl szczeg6lnie znaczqca jest zbie1no11

nazw rozpraw

z

podstawowq koncepciQ ,jesieni Lycia,,, w

semantyc

zny polohono nie na emerytalny charakter

doktorskiej

kt6rej glowny nacisk

schylku Zycia w biografii ulany Krawczenko, ale na bogaty pod wzglgclem

dorobku literackiego oraz organizacyjnego intensywny okres biografii
tworczej. Co wigcej, o produktywnoSci instrumentalnej takiego podejScia do

analizy osobowosci twlrczej, Swiadczq, bgd4ce metodolo gicznym
precedensem, solidne publikacje biograficzne poSwigcone Aleksandrowi

w

Puszkinowi (,jesieri boldinowska")

rosyjskich badaniach literackich i

Maksymowi Rylskiemu (, j esieri holosij iwska") w badaniach ukrairlskich.
Rozwahajqc wiod4ce motywy

liryki obywatelskiej

poLnego okresu

Zycia poetki, Ruslana Kramar slusznie podkreSla ich rytmicznq zgodnofi| ze

stylem poetyckim przedstawicieli Szkoty Praskiej:
patriotyczna liryka ze zbioru,{an Hei

,,w wielu miejscach

- ece! swoim zdecydowanym rytmem i

nastrojem przypomina poezjg, l<t6ra w6wczas powstala spod pi6ra mlodszej
generacji ukrairiskich poet6w, szczeg6lnie z krgg6w emigracji politycznej w
Polsce

i

Czechoslowacji" (s. 153). Zasadnymi wydaj4 sig wnioski badaczki

na temat publicystyki Ulany Krawczenko w okresie migdzywojennym, kt6rq

klasyfikuje wedle grup tematycznych, takich jak wspomnienia o Iwanie
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France

i

niekt6rych przyjaciolkach-emancypatkach

z xIX

wieku

oraz

refleksje na temat rozwoju ruchu feministycznego w Galicji.

Ttzecia czg(t6 rczprary jest nieco bardziej niz poprzednie oszczgdna
(nie tyle pod wzglgdem zawartych w niej informacji, ile podbudowy
teorctycznei). Bardziej logicznym byloby, jak sig wydaje, umiejscowienie jej
j ako kolej nego podr ozdziafu w poprzedn

im r ozdziale.

Podsumowanie pracy jest koncepcyjnie pelne i w spos6b przekonuj?cy
przedstawia zar6wno przy szle zadania dalszych badahnad tw6rc zoftciq Ulany
Krawczenko, jak i mozliwe sposoby popularyzacji jej spuscizny.

Jak ka2de solidne badanie naukowe, recenzowana praca powoduje
pewne refleksje, chcialoby sig wigc by autorka ukazala swoj4 pozycjg w
spos6b jednoznaczny i jaskrawo wyrahony. W szczeg6lno6ci, moim zdaniem,
brakuje prob podjgcia analizy por6wnawczej debiutanckiego zbioru poezji

Prima vera z poezjq,,przemyskiej jesieni |ycia" w plaszczyLnie ich korelacji

z

estetycznq platformq niekt6rych pr4d6w stylistycznych (neoromantyzm,

symbol izm, modern izm).

W zakresie faktologii biograficznej nie poruszono

tej
tr

szerzej tematu losu

czgsci epistolarnego dziedzictwa pisarki, kt6rej, wedfug Denysa

ukijanowicza, Ulana Krawczenko nie chciala przekazai do archiwum w

bibliotece Naukowego Towaruystwa Szewczenki i z jakiegoS powodu ,,ukryta
pod swoim materacem". JeSli chodzi o niekt6re niedoci4gnigcia w strukturze
bibliograficznej,

sQ

one minimalne. Mianowicie, nie moglem znale1c na liScie

wykorzystanych 2r6del artykul6w Marii

Lapi o

korespondencji Ulany

Krawczenk o z lw anem Frankiem.

Wskazane nieliczne komentarze

i drobne uchybienia w Zaden spos6b

nie urnniejszEq wysokiej naukowej oceny recenzowanej pracy, kt6ra w pelni
spelnia kryteria dotyczqce pracy doktorskiej.

Majqc

to na

uwadze, stawiam jednoznaczny wniosek

dopuszczenia doktorantki

do obrony publicznej, gratuluj4c
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w

sprawie

jednoczeSnie

promotorowi naukowemu, dr hab.

Getce, oraz Wydzialowi Lingwistyki

J.

Stosowanej pojawienia sig ciekawej

i

gruntownej ukrainistycznej pracy

naukowej.

Recenzent oJicialnY

-

Prof. dr hab. w zakresie nauk filol
Katedra folklorystyki ukrairiskiej

Lwowski UniwersYtet NarodowY im. Iwana Franki
J. I. Harasym

Potwierdzam podpis Harasynta J. I.
S

ekretarz Rady Naukowej

Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im/ Iwana Franki

'$e{,.,}

O.S. Flrabowecka

s-
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