ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу
Кравчук Ольги Василівни
«Конструювання поетичної ідентичності у творчості Рози Ауслендер»,
подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
за спеціальністю 10.01.04 - література зарубіжних країн
Поява

вже

другого

дисертаційного

дослідження,

присвяченого

творчому доробку Рози Ауслендер (Розалі Рут Беатріс Шерцер, 1901-1988),
однієї з найбільш відомих німецькомовних ліриків другої половини 20-го
століття,

свідчить

неординарної

не

лише

про

німецькомовної

посилений

авторки

у

інтерес

світовому

до

постаті

цієї

ауслендерознавстві

загалом та в сучасній українській германістиці зокрема, а й викликаний
потребою

часу

більш

глибоко

осягнути

художній

світ

поетеси,

що

представляє полікультурний світ Буковини, та відкрити нові, досі невивчені,
аспекти її творчого доробку.
Перше наукове осмислення творчості Рози Ауслендер на теренах
України,

а також

відкриття

її

поетичного

доробку

для

українського

реципієнта, було здійснено авторитетним українськи науковцем та знаним
перекладачем ГІ.В. Рихлом, який є як автором численних публікацій про
життя і творчість буковинської письменниці, так і перекладачем її творів
українською

мовою.

Окремі

аспекти

літературної

спадщини

поетеси

висвітлюються також в наукових розвідках відомих вітчизняних германістів
М. Іваницької,

Т. Гавриліва,

Л. Цибенко.

А

от

перше

комплексне

дослідження творчого доробку Р. Ауслендер, присвяченого ґенезі поетичного
тексту в її творчості, було здійснено у 2009 році, результатом чого став
успішний захист кандидатської дисертації О.М. Матійчук, наукова робота
якої, безперечно є значним внеском у розвиток вітчизняної германістики.
Проте, незважаючи на наявні вагомі літературно-критичні розвідки та
першу

в Україні

дисертаційну

роботу,

присвячену

вивченню

творчої

спадщини Рози Ауслендер, на сьогодні все-таки бракує системних

та

комплексних досліджень, які б розширили дискурс творчості Р. Ауслендер у
сучасній вітчизняній германістиці та в яких було б цілісно осмислено
творчість авторки з урахуванням актуальних літературознавчих методів та
використанням сучасного дослідницького інструментарію.
Рецензоване
робить

дисертаційне

дослідження

О.В.

Кравчук

безперечно

значний внесок у розвиток українського ауслендерознавства та

заповнює існуючі на сьогодні прогалини у вивченні творчого доробку
німецькомовної
літературознавстві

поетеси

з

Буковини.

розглядається

поезія,

Вперше
ліричні

у

вітчизняному

прозові

мініатюри,

кореспонденція, есе, інтерв'ю та рукописи з особистого архіву поетеси як
цілісна функціональна система за допомогою відповідного методологічного
інструментарію.
Тому актуальність пропонованого дисертаційного дослідження не
викликає сумнівів, адже в ній вперше у вітчизняній германістиці вивчається
творчість Р. Ауслендер комплексно у контексті дослідженні

феномену

«ідентичність». За мету свого дослідження дисертантка обрала виявлення та
аналіз «особливостей конструювання поетичної ідентичності Р. Ауслендер як
на рівні еволюції поетичної творчості, так і на мікрорівні окремих текстів» (с.
20), аспект, який ще не ставав предметом дослідження у вітчизняній
германістиці.
Роботу виконано в межах наукової теми кафедри зарубіжної літератури,
теорії літератури та слов'янської філології Чернівецького

національного

університету імені Юрія Федьковича в контексті комплексної

науково-

дослідної теми «Актуальні літературознавчі інтерпретаційні стратегії тексту
в гуманітарному дискурсі» (номер державної реєстрації 01 161)001437). Тему
дисертації

затверджено

на

засіданні

вченої

ради

Чернівецького

національного університету імені Юрія Федьковича (протокол № 2 від 23
лютого 2012 року).

Наукова новизна рецензованої дисертаційної роботи визначається як
цілісним,

багатоаспектним

авторки,

так

і

тим,

що

аналізом

ідентичнісної

вперше

у

проблематики

зарубіжному

та

поезій

вітчизняному

літературознавстві аналізуються не лише поезії Р. Ауслендер, а й ліричні
мініатюри

поетеси та рукописи з її особистого архіву, маловідомі

та

маловивчені унікальні матеріали, які дисертантці вдалося включити у свою
наукову роботу завдяки стажуванню в Центрі досліджень творчості

Р.

Ауслендер у Педагогічному університеті м. Людвіґсбурґ (Німеччина).
Обраний комплекс методів дослідження є цілком виправданим й
логічним. Визначальним у методології стали біографічний, герменевтичний,
культурно-історичний,

компаративістичний,

антропологічний

методи,

а

також елементи теорії інтертекстуальності для осмислення та літературнокритичної рецепції творчості німецькомовної поетеси (с. 21).
Мета дослідження та вирішення завдань знаходять втілення у трьох
розділах дисертації.
Перший

розділ

«Теоретико-методологічні

засади

вивчення

творчості Рози Ауслендер» є теоретико-методологічним, оскільки в ньому
крізь

призму

наукових

праць

у

сучасній

зарубіжній

та

вітчизняній

германістиці окреслено основні вектори наявних досліджень, присвячених
вивченню творчого доробку німецькомовної авторки. Поміж них дисертантка
чітко виокремлює шість тематичних блоків, в яких досліджується життя та
творчість Р. Ауслендер (с. 25-26). У першому розділі висвітлено теоретикометодологічні засади вивчення творчості Рози Ауслендер. Крізь призму
праць у сучасній гуманітаристиці з проблем вивчення феномену ідентичності
дисертантка аргументовано й фахово окреслила поняття «ідентичність» у
площині міждисциплінарних досліджень, а саме в контексті психологічних,
філософських та культурологічних концепцій (с. 33). Дослідниця наголошує
на тому, що в своїй роботі вона спирається на визначення ідентичності, яке
було запропоновано Е. Еріксоном, що є, на її думку, найбільш дотичним до
предмету

дослідження

(с.

35).

Далі

О.В.

Кравчук

вивчає

проблему

конструювання
«ідентичність

поетичної
автора,

ідентичності,

яка

розуміючи

ототожнюється

із

під

цим

ліричним

поняттям

«я»,

і

його

формалізованим виявом» (с. 41).
Другий розділ («Втілення ідентичності Рози Ауслендер у поетичних
образах природи») присвячено інтерпретації тих віршів поетеси, в яких
авторка крізь призму образів живої (квіти, дерева, тварини, птахи, комахи) та
неживої (зірки, місяць, вітер) природи конструює свій поетичний

світ.

Флористичні мотиви, орнітологічні та ентомологічні образи зазнають у
творчості

Р.

Ауслендер

індивідуально-авторської

трансформації

та

допомагають поетесі сформувати свій унікальний природний універсум, що
має творчий потенціал та вітальну силу, слугує прихистком та надихає
авторку, свідченням чого є реалізація потенціалу природнього світу в її
ліричному «Я», що і доводить дисертантка практичним аналізом поезій Р.
Ауслендер

(с.

55-113).

На

тлі

такого

детального

викладу

цілком

переконливими видаються висновки дослідниці про те, що світ живої і
неживої

природи

поетичної

є

важливим

ідентичності

компонентом

авторки (с.

процесу

114). Також

конструювання

не викликає

сумнівів

твердження про те, що конструювання світоглядної та творчої свідомості
поетеси

сформувалися

під

впливом

літературної

традиції

романтизму,

філософії пантеїзму та монізму, ідей Б. Спінози, М. Бубера, К. Бруннера,
уявлень хасидизму та кабалістичної містики.
Цілісним й науково завершеним дослідженням, на мою думку, є
останній розділ роботи «Реалізація поетичної ідентичності у транзитивних
образах

і мотивах»,

що в залежності

від наявного у

розпорядженні

дисертантки конкретного матеріалу цілком вмотивовано поділений на п'ять
підрозділів. Перший -

присвячено дослідженню

біблійних

образів у

творчості поетеси (образи Адама, Єви, Каїна, Рут тощо), які, як вірно
стверджує

дисертантка,

зазнають

трансформації,

наповнюючись

індивідуально-авторськими інтерпретаціями (с. 115-139). У підрозділі 3.2.
О.В.

Кравчук

аналізує

античні

образи

та

сюжети

у

поезії

поетеси,

наголошуючи на важливості звернення Р. Ауслендер до образу Одіссея, який
є певною проекцією самої авторки як вигнанки з рідного краю, яка
намагається віднайти втрачену батьківщину та повернутися до Буковини (с.
140-148).

Аналізуючи

інтерпретаційний

потенціал

казкових

образів

у

підрозділі 3.3. (с. 148-159) та творчу рецепцію літературних героїв у поезіях
авторки у підрозділі 3.4 (с. 160-173), дисертантка обґрунтовано доводить, що
ці образи були певним прихистком для Р. Ауслендер, завдяки якому вона
«намагалася протистояти реальності під час та після пережитого Голокосту»
(с. 184). У підрозділі 3.5. дослідниця скурпульозно й фахово аналізує архетип
Матері у творчості поетеси (с. 174-182), який, як вона справедливо зазначає,
«складається із трьох компонентів: кровної матері, батьківщини та рідної
мови» (с. 182).
Завершують

дослідження

чіткі

та

розлогі

висновки,

в

який

дисертантка підсумовує свої ідеї, відповідно до поставлених завдань, виписує
концептуальні положення усіх попередніх розділів.
Структура дисертації відповідає вимогам ДАК України щодо правил
оформлення та написання кандидатської дисертації. Автореферат дисертації
та публікації висвітлюють основні її положення, тактику та стратегії авторки
у проведенні аналітичної роботи з теоретичним і практичним матеріалом.
Загалом позитивно оцінюючи подану до захисту дисертаційну роботу
О.В. Кравчук висловлю деякі застереження:
1. Окреслюючи власне розуміння поняття «поетична ідентичність» як
«ідентичність автора, яка ототожнюється із ліричним «я», і є його
формалізованим виявом» (с. 41), дисертантка обирає для робочого
визначення ідентичності дефініцію Е. Еріксона, та вважає, що його
підхід є найбільш дотичним, оскільки він наголошує на зв'язку психіки
особистості та культурного середовища, проте подібна аргументація є,
на мою думку, не зовсім переконливою та потребує

уточнення.

Досліджуючи надалі проблему конструювання поетичної ідентичності
та формулюючи власне визначення, О.В. Кравчук апелює до наукових

розвідок авторитетного вітчизняного літературознавця Т. Гавриліва,
(спираючись на його концепцію художньої ідентичності). Отже, на
мою думку, в цьому контексті бракує уточнення, які саме складові
теорії

Е. Еріксона та Т. Гавриліва стали основою практичного

дослідження поезій Р. Ауслендер, і як обидві теорії, психоаналітична та
літературознавча, корелюють одна з одною.
2. В роботі О.В. Кравчук наголошує на тому, що важливий принцип
творчого методу поетеси - процес пригадування, який є визначальним
конструктом її ідентичності, дисертантка доводить досить вдало

в

процесі практичного аналізу поезій Р. Ауслендер (с. 45). Проте, в
цьому контексті, як на мене,

було б доцільним спиратися на теорію

культурної пам'яті німецької дослідниці Аляйди Ассман. На жаль, в
роботі знаходимо лише посилання на поняття палімпсест як метафору з
відсилкою на одну з робіт А. Ассман (с. 39), а також, аналізуючи один з
віршів поетеси, дослідниця лише побіжно згадує термін «культурна
пам'ять» з відсилкою на наукову розвідку Яна Ассмана.
3. Аналізуючи у практичній частині дисертаційного дослідження образ
Єви в ліричних творах поетеси, авторка виділяє три типи віршів. Проте
вона

наводить

приклади

лише

першого

і

третього

типів,

не

конкретизуючи другого. Звісно, було б добре уточнити, в яких саме
віршах побтеси з'являється образ Єви, яка пропонує Адаму згрішити.
4. Розглядаючи

образ Каїна-братовбивці

як

в світовій

літературній

традиції, так і у вітчизняній, О.В. Кравчук стверджує про важливість
цього образу і для творчості Р. Ауслендер. Втім, дисертантка, на жаль,
інтерпретує лише один вірш поетеси «Я - Каїн», що, на мою думку, не
є достатнім для визначення цього образу як ідентифікаційної моделі у
творчості поетеси (с. 127-128).
Проте

відзначенні

застереження

і

побажання

абсолютно

не

применшують наукової цінності дисертації О.В. Кравчук, яка є завершеним,

написаним

на

достатньому

науково-теоретичному

рівні

самостійним

дослідженням.
Таким чином, представлена на здобуття наукового ступеня кандидата
філологічних наук за спеціальністю 10.01.04. - література зарубіжних країн
дисертація

О.В. Кравчук «Конструювання

творчості

Рози

присудження

Ауслендер»

наукових

повністю

ступенів»,

поетичної ідентичності

відповідає

затвердженим

вимогам

постановою

у

«Порядку
Кабінету

Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (зі змінами, внесеними згідно з
постановами КМ України № 656 від 19.08.2015р., № 1159 від 30.12.2015 р. та
№ 567 від 27.07.2016 р.), які висуваються до подібного типу

науково-

дослідницьких робіт, а її виконавець Ольга Василівна Кравчук заслуговує на
присудження їй наукового ступеня кандидата філологічних наук.
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