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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. У сучасному вітчизняному літературознавстві 

важливим є дослідження еміграційного дискурсу, який упродовж усього 

ХХ століття беріг етнокультурні коди для підтримання власної ідентичності на 

поселеннях і захисту національної культури від ідеологічної корозії в колонізованій 

материковій Україні. Чимало аспектів цієї проблематики з’ясовано в дослідженнях 

Олександра Астаф’єва, Івана Дзюби, Миколи Ільницького, Юрія Коваліва, Світлани 

Лущій, Михайла Наєнка, Соломії Павличко, Тараса Салиги, Людмили Скорини 

та інших сучасних науковців. 

Щоправда, й досі маловідомою залишається творча діяльність Луки Луціва 

(1895–1984) – літературознавця й журналіста, члена НТШ, який здобув репутацію 

авторитетного літературного критика, працюючи до Другої світової війни у 

львівському місячнику «ЛНВ» («Літературно-науковий вісник», з 1933 до 1939 –

 «Вісник»), а по війні – в нью-йоркській щоденній газеті «Свобода». Його спадщина 

досить значна за обсягом, змістовим наповненням і жанровим діапазоном, адже 

архів Л. Луціва, який зберігається у бібліотеці НТШ в Нью-Йорку, налічує понад 

430 документів. Серед них – рецензії, статті з історії й теорії літератури, 

публіцистичні праці і монографії. 

В інтересах сучасної науки є відновлення пам’яті про літературознавця, 

біографія якого нерозривно пов’язана з історією нашого народу. На всіх життєвих 

етапах Л. Луців перебував у вирі потрясінь, які переживала його генерація у 

ХХ столітті: Першу світову війну він провів на фронті в лавах Січових стрільців, 

брав участь у Мистецькому Українському Русі в повоєнній Німеччині, а згодом 

помандрував за океан, де став редактором нью-йоркської «Свободи». Тому в працях 

Л. Луціва можна знайти відгуки на історичні події, що відбувалися з його народом. 

Поєднання особистого та історичного характерне для його покоління, яке вимушено 

працювало для України за її межами.  

Творча спадщина Л. Луціва є неоціненним внеском у розвиток української 

вітчизняної та діаспорної літератури ХХ століття. З його іменем пов’язані ґрунтовні 

дослідження у сфері літературознавства, а також численні публікації літературно-

критичного та культурологічного характеру на сторінках популярної періодики. 

Велику наукову вартість зберегли компаративістичні студії Л. Луціва, тож сучасні 

науковці можуть упевнено спиратися на його дослідження таких проблем, як «Тарас 

Шевченко у слов’янському контексті», «Фрідріх Ніцше і українське письменство», 

«Ольга Кобилянська та скандинавська література». Як літературний критик він не 

лише воював з ідеологічними супротивниками, але й підтримував, як і його колеги 

Богдан Кравців, Іван Кошелівець, Юрій Лавріненко, паростки справжнього 

мистецтва – творчість «шістдесятників» в Україні. Тому літературно-критична 

діяльність Л. Луціва творить цінну для сучасної науки панораму українського 

літературного процесу середини минулого століття. 
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Стан вивчення теми. Вивчення життєвого шляху та спадщини Л. Луціва 

перебуває на початковому етапі. Скупі біографічні відомості про нього читач міг 

донедавна знайти хіба що в закордонних довідкових та енциклопедичних виданнях, 

статтях і спогадах Володимира Біляїва, Антіна Драгана, Володимира Жили, Івана 

Кедрина й інших учасників діаспорного культурного життя середини ХХ століття. У 

сучасному українському літературознавстві, окрім статей Ірини Яремчук 

«Шевченкознавча діяльність Луки Луціва у журналі “Літературно-науковий 

вістник”» і «“Ближні” Тимофія Бордуляка в оцінці Луки Луціва» та публікацій 

деяких інших науковців, ще немає монографічних досліджень цієї постаті. Тому 

довоєнний і повоєнний творчий доробок літературознавця і критика, дописувача 

журналу «Літературно-науковий вісник», газети «Свобода» та інших періодичних 

видань потребує докладного аналізу в різноманітних культурно-історичних 

контекстах і методологічних аспектах. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка на 

кафедрі української літератури імені академіка Михайла Возняка. Проблематика 

дисертації відповідає кафедральним науковим програмам та науково-дослідній темі 

«Етнодуховні і культурософські концепти в західноукраїнській літературі і 

літературознавстві І половини ХХ століття» (шифр – 0115U003696).  

Теоретико-методологічну основу дисертації становлять культурно-історичні 

моделі двоколійного – материкового та закордонного – літературного процесу, 

опрацьовані в дослідженнях О. Багана, І. Дзюби, М. Ільницького, М. Наєнка, 

Т. Салиги, В. Хархун, Ю. Шереха; постколоніальні категорії, застосовані до 

української історичної ситуації у розвідках П. Іванишина, М. Павлишина, 

М. Шкандрія, О. Юрчук; антропологічні засади висвітлення діаспорної культури у 

працях Г. Костюка, В. Просалової, Ю. Шевельова (Шереха), М. Шкандрія, зокрема 

ідея «культурного ландшафту», викладена у студіях О. Галети, М. Поповича. 

Мета дисертаційної роботи полягає в дослідженні літературознавчих 

концепцій Л. Луціва як цілісної, історично зумовленої, ідейно й естетично 

обґрунтованої системи поглядів на українське письменство, які відіграли важливу 

роль у розвитку двоколійного літературного процесу ХХ століття та зберігають 

значну пізнавальну вартість для сучасної науки. 

Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1) простежити етапи світоглядно-концептуальної еволюції автора;  

2) дослідити проблемно-тематичний, методологічний та ідеологічний зміст 

літературно-критичних концепцій Л. Луціва; 

3) з’ясувати характер і взаємодію літературознавчого та публіцистичного 

компонентів творчої діяльності Л. Луціва;  

4) визначити жанровий діапазон літературної спадщини критика; 

5) висвітлити коло літературно-критичних явищ, які цікавили Л. Луціва, та 

методи їх інтерпретації й оцінки;  

6) розкрити складові літературно-критичної майстерності дослідника. 
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Об’єктом дослідження є статті, рецензії, нариси та монографії Л. Луціва, які 

репрезентують літературознавчі концепції дослідника. Передусім це його студії та 

рецензії в газеті «Діло», журналі «Літературно-науковий вісник», часописах 

«Краківські вісті» та «Свобода», а також монографії «Література і життя», «Тарас 

Шевченко – співець української слави і волі», «Іван Франко – борець за національну 

і соціальну справедливість», «Василь Стефаник – співець української землі», нариси 

«Іван Франко», «Маркіян Шашкевич», «Ольга Кобилянська». 

Предмет дослідження – літературознавчі концепції Луки Луціва, їх еволюція 

і значущість у двоколійному українському літературному процесі ХХ століття. 

Методи дослідження. Дисертація базується на застосуванні комплексу 

методологій, які дали змогу вивчити літературознавчі концепції Л. Луціва в їхній 

еволюції, тісному зв’язку з життєвим і творчим шляхом критика й на широкому 

культурно-політичному тлі епохи. Зокрема, біографічний метод, поєднаний з 

культурологічним підходом, окреслив основні етапи літературно-критичної 

діяльності Л. Луціва. Герменевтичні методики допомогли виявити повторювані, 

розгорнуті, ідейно й естетично обґрунтовані ідеї критика, які мають характер 

концептуальних положень. Окремі елементи постколоніальних студій допомогли 

висвітлити вагу його концепцій в ідеологічному протистоянні вільного світу і 

тоталітарної системи. Жанрологічний підхід разом з елементами інтертекстуальних 

студій упорядкував критичні тексти Л. Луціва за проблемно-тематичними і 

композиційно-стилістичними ознаками у складній мережі літературно-критичних 

текстів і тенденцій ХХ століття. 

Наукова новизна одержаних результатів. Запропонована наукова розвідка –

 перша в українському літературознавстві комплексна та систематична праця, яка 

окреслює критичну діяльність і літературознавчі концепції представника Січового 

стрілецтва та діаспорної літератури Л. Луціва. Детально проаналізовано 

шашкевичезнавчу, шевченкознавчу та франкознавчу спадщину дослідника, а також 

його розвідки про новітню літературу й численні рецензії в журналі «Літературно-

науковий вісник» та газеті «Свобода». Уперше в масиві літературно-критичної 

спадщини Л. Луціва виявлено і систематизовано його оригінальні концепції, а саме: 

компаративістичну модель української літератури як впливового суб’єкта 

міжлітературних взаємин, створену на основі вивчення рецепції Шевченкової поезії 

у країнах слов’янського світу; концепцію «самопортретування» багатотематичної, 

стильово розмаїтої, гуманістично спрямованої Франкової творчості; еволюційну 

модель нового письменства від М. Шашкевича до В. Стефаника; типологічну 

концепцію модерного українського письменства як оригінального 

загальноєвропейського феномена; ідеологічну антиімперську концепцію 

національної культури як основи української ідентичності в умовах протистояння 

двох світів – вільного і тоталітарного; методологічну концепцію літературно-

критичного стилю, яка поєднала науково-академічний та публіцистичний первні.  

Теоретичне і практичне значення отриманих результатів. Результати 

дослідження сприятимуть подальшому вивченню літературознавчого доробку 

Л. Луціва, слугуватимуть глибшому осягненню ролі літературознавця в історії 
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українського письменства. Результати можуть бути використані для створення 

навчально-методичних посібників, курсових та магістерських робіт, а також у 

підготовці та читанні курсів, спецкурсів і спецсемінарів з історії української 

материкової та еміграційної літератури.  

Особистий внесок. Наукові результати, висновки та рекомендації, які 

винесено на захист, одержані автором самостійно й опубліковані у фахових 

наукових виданнях. 

Апробація основних положень і результатів дисертації. Результати роботи 

обговорено на наукових семінарах кафедри теорії літератури та порівняльного 

літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка 

(2013–2016), ХХVIII щорічній науковій франківській конференції «“Чи маю вас 

ловити, тіні, сіттю слова?”: художній світ Івана Франка» (м. Львів, 24 жовтня 2014), 

Всеукраїнській науковій конференції «“Не попіл слів, а серця жар”: філологічні 

обрії Івана Денисюка» (м. Львів, 12 грудня 2014), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Мова та література у полікультурному просторі» (м. Львів, 12–

13 лютого 2016), Міжнародній науковій конференції «Поетика дому» (м. Київ, 17–

18 березня 2016), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів та 

аспірантів «Актуальні проблеми філології та журналістики» (м. Ужгород, 21–

22 квітня 2016).  

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у п’яти 

статтях. З них чотири – у фахових українських виданнях, одна – у науковому 

іноземному фаховому виданні. 

Обсяг і структура дослідження. Робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків і списку використаних 

джерел. Загальний обсяг роботи становить 207 сторінок. Обсяг основного тексту –

184 сторінки. Список використаних джерел охоплює 243 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, окреслено мету та завдання 

дисертації, сформульовано її об’єкт та предмет, охарактеризовано методологію 

дослідження, розкрито наукову новизну, практичне значення отриманих результатів, 

вказано на зв’язок роботи з науковими програмами та планами кафедри, на якій 

було виконано роботу, подано відомості про апробацію роботи, авторські публікації 

та структуру дослідження. 

Перший розділ «Лука Луців у двоколійному літературному процесі: 

проблеми історіографії» має два підрозділи. У підрозділі 1.1. «Спадщина Луки 

Луціва на тлі сучасної історіографічної проблематики» розглянуто бібліографічні 

джерела з досліджуваної теми. Історіографія питання розпочинається ще від праць, 

які вийшли за життя Л. Луціва, коли він активно творив у Чехії, Україні, Польщі, 

Західній Німеччині та США (Антін Драган, Б. Кравців, М. Марунчак, 

Є.-Ю. Пеленський, Б. Романенчук та ін.), і продовжується дослідженнями сучасних 

науковців (М. Гнатюк, О. Крамарська, С. Микуш, Т. Салига, Б. Тихолоз, І. Яремчук).  
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Аналіз історіографії питання виявив, що чимало аспектів творчої спадщини 

Л. Луціва є ще не вивченими. Поглибленої уваги сьогодні потребує дослідження 

світоглядної еволюції літературознавця в контексті історичної епохи, 

проблематики його шевченкознавчих та франкознавчих праць, літературно-

критичної діяльності в журналі «Літературно-науковий вісник», американській 

газеті «Свобода» та інших виданнях. 

У підрозділі 1.2. «Лука Луців і його епоха: етапи світоглядної та 

методологічної еволюції» осмислено життєвий шлях, еволюційні етапи літературно-

критичної діяльності Л. Луціва, його суспільно-естетичні погляди та роль у 

культурному житті діаспори. 

Зокрема, в дисертації висвітлено біографічну інформацію, яка стосується 

дитячих та юнацьких років, навчання Л. Луціва у Дрогобицькій гімназії і згодом у 

Карловому університеті (Прага), участі в таємних гуртках молоді, знайомства з 

ключовими постатями українського національно-визвольного руху. Зібрано 

матеріали про псевдоніми, під якими літературознавець друкувався в тогочасній 

пресі. 

Важливим аспектом у дослідженні біографії Л. Луціва було осмислення його 

боротьби в лавах Січових стрільців та Української галицької армії. На матеріалі 

його спогадів, рецензій, нарисів з’ясовано, що перебування у складі Січових 

стрільців (де Л. Луців формувався як поет) значною мірою вплинуло на становлення 

його світоглядних та естетичних засад, адже згодом, уже будучи літературним 

критиком, він неодноразово у своїх дослідженнях повертався до національно-

визвольної героїки, культивував ідею державного відродження та підкреслював 

внесок Січового стрілецтва в історію й культуру новітньої України. 

Простежено закономірності розвитку літературознавчих концепцій Л. Луціва у 

материковий та еміграційний періоди та окреслено характер його критичного 

письма. Як співредактор газети «Свобода» (Нью-Йорк) Л. Луців був невтомним 

працівником на літературній ниві і несхитним бійцем на ідеологічних барикадах, 

виконуючи щоденну, але вкрай важливу газетярську працю. Не завжди і не всі 

сучасники помічали й належно її оцінювали, але сьогодні вона є цінним джерелом 

для вивчення діаспорної колії літературного процесу другої половини ХХ століття. 

Другий розділ «Тарас Шевченко та Іван Франко: два велетні 

національного письменства в літературознавчому висвітленні Луки Луціва» 

присвячений аналізу наукових праць Л. Луціва із царини шевченкознавства та 

франкознавства.  

У підрозділі 2.1. «Шевченкознавча компаративістика Луки Луціва 1920-30-х 

років» з’ясовуємо, що постать Т. Шевченка завжди була знаковою для Л. Луціва. Як 

шевченкознавець він дебютував у 1920–х роках під час своїх студій в Українському 

вільному та Карловому університетах (Прага), де слухав лекції видатних 

шевченкознавців Олександра Колесси та Степана Смаль-Стоцького, а під 

керівництвом чеського літературознавця д-ра Яна Махала працював над 

дисертацією «Тарас Шевченко у слов’янських літературах», яку згодом (у червні 

1926 року) захистив та здобув науковий ступінь доктора філософії.  
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Будучи послідовним компаративістом, Л. Луців у своїй дисертації та 

журнальних публікаціях досліджував вплив українського поета на слов’янських 

авторів, а це було вкрай важливо для України, національній культурі якої 

тоталітарний режим створював репутацію залежної, вторинної та меншовартісної. У 

шевченкознавчих студіях Л. Луціва міжвоєнного двадцятиліття передусім впадає в 

око цілеспрямоване розширення слов’янського контексту. Дослідник окреслив 

постать українського генія на тлі чеського, словацького, білоруського, польського і 

хорватського письменства, висвітлив вплив Шевченкової творчості на Янку Купалу, 

Августа Харамбашича та інших митців. Молодому дослідникові вдалося 

продемонструвати загальнослов’янське значення Шевченкової спадщини всупереч 

радянському літературознавству, яке трактувало українське письменство як 

цілковито залежне від російської літератури.  

Репрезентуючи своїми компаративними працями об’єктивну панораму 

рецепції Шевченкової творчості у слов’янських культурах, Л. Луців йшов у 

фарватері таких тогочасних шевченкознавців, як Олександр Колесса, Василь Щурат, 

Степан Смаль-Стоцький, Богдан Лепкий. Свідченням визнання заслуг науковця 

стало запрошення його до участі у ІІІ Міжнародному з’їзді славістів у Варшаві 

1934 року та публікація його шевченкознавчих студій у «Повному виданні творів 

Тараса Шевченка» (Львів; Варшава, 1934–1939). 

Підрозділ 2.2. «На захист Шевченкового слова: повоєнні публікації 

літературознавця». Емігрувавши по війні до США, Л. Луців разом з іншими 

культурними діячами намагався репрезентувати українську літературу як 

самобутню, багату й цікаву, ставши на прю з радянськими ідеологемами. З-під пера 

дослідника з 1959 до 1973 року в газеті «Свобода», «Альманасі Українського 

Народного Союзу» та інших виданнях виходять статті публіцистичного та 

наукового характеру, у яких Л. Луців перечитував спадщину Кобзаря, акцентуючи 

на її фальшивій інтерпретації у працях багатьох колоніальних літературознавців. 

Намагаючись подати власну об’єктивну концепцію творчості національного 

речника, він спростував украй спотворену ідеологічними стереотипами 

характеристику Шевченкового світогляду. Зокрема, критик заперечив атеїзм поета і 

його гіперболізовану любов до російської мови, покликаючись на Шевченкові 

тексти. Ще одним виявом радянської ідеологічної пропаганди, з якою боровся 

Л. Луців, було постійне навмисне перекручування та замовчування патріотичних 

позицій Кобзаря – митця і громадянина. 

Отримавши в еміграції можливості для творчого самовираження, Л. Луців, 

крім гострих полемічних публікацій, створив підсумкову монографію «Тарас 

Шевченко – співець української слави і волі» (1964). Дослідник використав тут 

порівняльно-історичний метод, сконденсовано подавши міркування багатьох 

критиків, котрі роздумували над текстами Кобзаря, що містять багату символіку і 

глибинні підтексти. Чільне місце науковець приділив характеристиці Т. Шевченка 

як непримиренного супротивника царської імперії та очевидного антагоніста 

тоталітарної радянської ідеології, яка намагалась представити його прибічником 

«возз’єднання» двох «братніх» народів.  
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У підрозділі 2.3. «На ідейних барикадах «холодної війни» (Франкознавчі студії 

Луки Луціва)» проаналізовано, як Л. Луців формував ідеологічну модель 

діаспорного франкознавства у середині ХХ століття. Його перу належить низка 

франкознавчих студій: статті в довоєнних та повоєнних періодичних виданнях 

(«Літературно-науковий вісник», «Альманах Українського Народного Союзу», 

газета «Свобода»), біографічний нарис «Іван Франко. Життя і творчість» (1966), 

монографія «Іван Франко – борець за національну і соціальну 

справедливість» (1967) та ін. 

Перебуваючи в еміграції у США, Л. Луців керувався двома 

різноспрямованими, але взаємопов’язаними спонуками: необхідністю відкрити 

закордонним українцям цілісну постать І. Франка і підняти завісу над ідеологічними 

спекуляціями навколо великого співвітчизника в радянській Україні. Саме тому 

франкознавство Л. Луціва мало два крила – науково-популярне і полемічне. Критик 

широко застосував принцип поєднання наукового біографічного викладу з 

елементами белетризації, докладним цитуванням і переказуванням автобіографічно 

забарвлених Франкових творів, для яких притаманне «самопортретування», що дало 

змогу висвітлити цілісний феномен Каменяра як людини, митця і громадського 

діяча. 

На тлі неперебірливих радянських ідеологічних стереотипів франкознавчі 

праці Л. Луціва вирізнялись принциповістю, свіжістю та етичною налаштованістю 

на правду. Для них характерний не сухий академізм, а наступальна 

публіцистичність, пронизана полемічними елементами. Вістря викривальної 

ідеологічної полеміки діаспорний автор спрямовував проти радянських замовчувань 

і перекручень. Цей напрям критичної діяльності Л. Луціва мав не лише 

літературознавчий, а й політичний сенс, оскільки стосувався заборонених у 

радянській Україні тем, таких як Франкова ідея української незалежності, його 

релігійний світогляд, критичне ставлення до марксизму тощо. 

Звісно, об’єктивність науково-популярних розвідок і полемічних праць 

Л. Луціва була відносною, адже їм також притаманна певна світоглядна та 

політична спрямованість. Як правдомовна людина і сумлінний дослідник, він не міг 

дотримуватися у своїх франкознавчих студіях безпристрасного об’єктивістського 

тону, спостерігаючи спотворення образу Каменяра в радянській науці. Діаспорний 

критик палко обстоював духовні цінності, властиві йому особисто, активно 

пропагував національні та загальнолюдські духовні засади, зневажені в радянській 

«тюрмі народів».  

У третьому розділі «Інтерпретації класичного письменства» зосереджено 

увагу на дослідженнях творчості М. Шашкевича, Т. Бордуляка, О. Кобилянської та 

В. Стефаника, а також проаналізовано передмову до антології української 

новелістики «Their Land» (1964). 

У підрозділі 3.1. «До джерел нової української літератури» висвітлено 

зацікавлення Л. Луціва творчістю Маркіяна Шашкевича – натхненника 

національного пробудження галицьких українців. Посеред катастрофічних подій 

ХХ століття, коли Л. Луців шукав міцної духовної основи, спадщина М. Шашкевича 
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стала однією з важливих світоглядних опор. Присвячена провідному діячеві 

«Руської трійці» розвідка «Талант, що згас передчасно (о. М. Шашкевич)» вийшла у 

Кракові 1943 року, а біографічний нарис «Маркіян Шашкевич» з’явився вже в 

заокеанському Нью-Йорку 1963 року. Досліднику імпонували Шашкевичеві 

концепції літературної мови та національного виховання. В естетиці провісника 

українського національного відродження мова була інструментом політичної 

боротьби за гідність свого народу. Близьким для Л. Луціва був виховний ідеал 

М. Шашкевича, заснований на християнських засадах, національних традиціях та 

народних звичаях.  

Зразком найкращих Шашкевичевих поезій критик вважав «Веснівку», 

пройняту глибоким символізмом. Літературознавець наголосив на багатій 

образності та поетичній лаконічності, коломийкових ритмах та римах, характерних 

для поетики М. Шашкевича, підкреслив стильову й жанрову різноманітність, 

притаманну його творам. 

У нарисі «Маркіян Шашкевич»  критик ознайомив закордонних 

співвітчизників із життєвим шляхом і творчим внеском М. Шашкевича у розвиток 

української культури. Дослідник вдається тут до риторичних засобів, 

використовуючи епітети, барвисті порівняння, гіперболи, через що його стиль 

набуває рис орнаментальності, емоційно наснаженої образності. 

Підрозділ 3.2. «Еволюційні лінії новочасного письменства. Передмова до 

англомовної антології української новелістики “Their Land”». Маючи на меті 

ознайомити англомовного читача зі здобутками рідного письменства, Л. Луців 

окреслив у передмові до англомовної антології української літератури «Their Land» 

(Джерсі-Сіті, Нью-Йорк, 1964) профілі провідних прозаїків другої половини ХІХ –

 першої половини ХХ століття на широкому культурно-історичному тлі. 

У ситуації ідеологічного протиборства, коли вільний світ потребував 

ознайомлення з культурою поневоленої, але нескореної нації, Л. Луців зосередив 

увагу на видатних персоналіях, творчість яких сформувала ідейно-естетичне ядро 

української малої прози. Твори більшості митців є репрезентативними. Чимало з них 

входять до середньошкільного та університетського літературного канону, а також 

виявляють найкращі стильові риси обраних письменників. Можна припустити, що 

укладачі М. Лучкович, К.-О. Менінґ та Л. Луців мали на меті розширити цей канон, 

увівши до нього деяких авторів, які перебували на периферії читацької уваги. 

Л. Луців у своїй вступній статті витлумачував українські реалії, незнайомі для 

закордонних читачів, намагаючись об’єктивно представити Україну, про яку раніше 

не мовилось, адже вона була своєрідною колонією СРСР. Оскільки стрижневим 

завданням антології було показати розвиток української літератури на теренах 

України, представивши вітчизняних письменників закордонному поціновувачеві, 

науковець обрав висвітлення суспільно-історичних контекстів української 

літератури та її соціально-політичної проблематики як найбільш продуктивний 

спосіб нав’язання контакту із закордонною аудиторією, яка практично нічого не 

знала про українське письменство, зате в загальних рисах була ознайомлена з 

основними етапами історичного розвитку нашої країни. Апелюючи до 
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загальнокультурних знань своїх читачів, автор інформував їх про обставини, що 

зумовили своєрідність становлення та розвитку української нації, ускладнили 

перебіг історичних подій та вплинули на розвиток національного письменства. 

У підрозділі 3.3. «Літературні компаративні профілі» досліджуємо 

інтерпретації творчості Т. Бордуляка, О. Кобилянської та В. Стефаника у критичних 

статтях Л. Луціва. 

У пункті 3.3.1. подано аналіз праці Л. Луціва «Тимотей Бордуляк», яка була 

опублікована у «Віснику» 1936 року. Критик, надзвичайно проникливо відчуваючи 

морально-етичну унікальність української літератури, висвітлює суспільну та 

мистецьку місію творчості Т. Бордуляка. У цього письменника Л. Луців побачив те, 

що надихає українців і за що їм варто боротися, – моральні цінності сумирного 

християнського життя в повсякденній творчій праці і любові до ближнього.  

Згідно з інтерпретацією Л. Луціва, Т. Бордулякові був притаманний 

гуманістичний підхід до життя, який, на перший погляд, дисонував із вісниківським 

концептом рішучої експансії на всіх життєвих позиціях, адже ідейний напрям 

часопису був войовничим, тому що епоха була жорстокою і дисгармонійною. 

Очевидно, саме трагічна доля рідної землі, проникливо зображена у творах 

Т. Бордуляка, зачепила за живе як автора статті, так і редакцію донцовського 

часопису. Адже колонізована Україна напередодні Другої світової війни, коли 

гітлеризм та сталінізм вийшли на двобій, потребувала особливого захисту. 

Співзвучні ідейно-патріотичні позиції Д. Донцова та Л. Луціва стали  запорукою 

їхньої співпраці. 

У пункті 3.3.2. розглядаються статті, присвячені творчості Ольги 

Кобилянської. Ще задовго до еміграції, у 1927 році, Л. Луців опублікував на 

сторінках газети «Діло» першу з цього тематичного циклу статтю проблемного 

характеру під назвою «Чи Кобилянська символістка?». Згодом з’явилися нові студії, 

серед них: «Ольга Кобилянська і Фрідріх Ніцше» (1928), «Єнс Петер Якобсен» 

(1930), «“Природа” О. Кобилянської» (1930), «О. Кобилянська і Є. П. Якобсен» 

(1930), «Кобилянська – Ніцше й родова аристократія» (1931), «Велика мрійниця (у 

вісімдесят шості роковини народин О. Кобилянської)» (1949) та ін. А у 1965 році, в 

соті роковини від дня народження письменниці, дослідник видрукував книжку 

«Ольга Кобилянська», яка стала квінтесенцією його студій у зазначеній царині. 

Ці високого рівня порівняльні дослідження розкривають творчі зв’язки 

української авторки із Є. П. Якобсеном та Ф. Ніцше. Дослідник, апелюючи до 

взаємин із німецьким та скандинавським авторами, з’ясував ідеологічні та 

суспільно-політичні корені світогляду авторки, а також намагався збагнути, чим ці 

постаті привернули увагу О. Кобилянської та в подальшому вплинули на її 

письменницькі переконання. У дослідженнях Л. Луціва впадає в око передусім його 

творчо-критичне мислення, увага до деталей, виразні теоретичні узагальнення та 

висновки. Водночас вбачаємо у нього наполегливі спроби ввести в науковий обіг 

нові ідеї та гіпотези щодо міжлітературних перегуків і паралелей у творчості 

О. Кобилянської та інших вітчизняних митців. Принцип діалогічності української та 
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загальноєвропейської літератури, якого дотримувався критик, є наскрізним у 

творчій парадигмі його напрацювань. 

У пункті 3.3.3. проаналізовано доробок Л. Луціва, присвячений творчості 

В. Стефаника. Його стефаникіана охоплює два періоди: перший тривав від 1931 до 

1937 року, коли автор жив в Україні (довоєнний період), а другий – від 1949 до 

1971 року, коли дослідник переїхав у США (повоєнний період), де, працюючи у 

науковій та публіцистичній сфері, виступив на захист спадщини В. Стефаника від 

ідеологічних перекручень. 

Першим дослідженням стала стаття «Його слово (Думки про Стефаників 

стиль)», опублікована 1931 року у виданні «Дорога» – додатку до газети 

«Громадський голос», що була політичним органом потужного радикального руху і 

на сторінках якої публікував свої художні твори і політичні матеріали В. Стефаник. 

У 1937 році Л. Луців друкує у «Віснику» за редакцією Д. Донцова такі розвідки, як 

«Стефаник у літературній критиці», «Стефаників світ» та «Стефаникове слово». 

У дослідженнях довоєнного періоду, осмислюючи проблематику і 

сюжетобудову творів В. Стефаника, Л. Луців трактує його як національно свідомого 

речника свого народу, вдається до психологічного мікроаналізу творів новеліста, 

демонструє вміння проникнути у глибини людської душі.  

У повоєнний (еміграційний) період співпрацівник «Свободи», добре 

усвідомлюючи загрози заідеологізованого радянського літературознавства, взявся за 

очищення спадщини В. Стефаника від ідеологічних спотворень з метою ознайомити 

закордонних українців із правдивою сутністю творчості покутського автора. У 

цьому напрямі Л. Луців працював над вивченням життєвого та творчого шляху 

В. Стефаника, і ці дослідження увінчалися публікацією монографії «Василь 

Стефаник – співець української землі» (1971).  

Доробок діаспорного періоду, присвячений покутському новелістові, можна 

поділити жанрово на студії полемічного, науково-популярного та мемуарного 

характеру. Повоєнні стефаникознавчі праці Л. Луціва мали, образно кажучи, 

реставраційний характер: звільняючи В. Стефаника від ідеологічної машкари, він 

показує справжнього, а не деформованого радянською ідеологією письменника, 

якого знали друзі, незаангажовані критики, проникливі читачі. 

Четвертий розділ «Сучасники в оцінці Луки Луціва» стосується висвітлення 

співпраці Л. Луціва із журналом «Літературно-науковий вісник» та газетою 

«Свобода». 

У підрозділі 4.1. «Літературно-критичні публікації Луки Луціва на сторінках 

“Літературно-наукового вісника” (“Вісника”)» виділено основні типологічні 

пласти проблематики, жанрові та методологічні особливості його публікацій у 

«Літературно-науковому віснику», проаналізовано різновиди рецензій та статей 

Л. Луціва, створених для донцовського журналу. У вісниківський період у Л. Луціва 

налічується понад двісті публікацій, різноманітних за тематикою і жанровими 

ознаками.  

Зокрема, філологічний та культурологічний аспекти стали тематичною 

основою багатьох статей Л. Луціва, які висвітлюють питання української мови, 
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діалектології, української народної пісні й театру, відкриваючи для українських 

читачів широкі горизонти національно-етнічної самоідентифікації. 

Як учасника національно-визвольних змагань його цікавили твори історико-

героїчної тематики Б. Лепкого («Вадим», 1930), В. Бірчака («Володар Ростиславич», 

1930), В. Пачовського («Гетьман Мазепа», 1933), Ю. Горліса-Горського («Холодний 

Яр», 1933), А. Чайковського («Перед зривом. Полковник Кричевський», 1935). 

Літературний процес доби українізації та Розстріляного відродження Л. Луців 

висвітлив у рецензіях на твори М. Хвильового, М. Куліша, Т. Осьмачки, 

А. Любченка, Г. Епіка, М. Йогансена, О. Копиленка, П. Панча та багатьох інших. В 

оглядових та проблемних статях критик інтерпретував проблематику і поетику 

творів, стильові лінії і світоглядні горизонти митців, помічаючи загрозливі 

тенденції, які розпочалися в радянській Україні. 

Серед вісниківських публікацій Л. Луціва найпоширенішими жанровими 

різновидами були рецензія-реферат (як-от відгук на драму Остапа Цюки «Лебідка», 

який фактично є майстерним переказом сюжету і характеристикою персонажів), 

рецензія-відгук (стаття про повість Михайла Козоріса «Чорногора говорить»), 

проблемна рецензія (роздум про морально-етичні аспекти роману «Місто» 

Валер’яна Підмогильного), стаття-огляд («З літератури завойовників (Українські 

переклади Стівенсона, Конрада і Велза)»), літературний портрет («Єнс Петер 

Якобзен»), проблемно-оглядова студія («І. Франко про рідну мову в школі»), 

некролог («Тимотей Бордуляк») та ін. 

Л. Луців відкривав для українського читача ширші горизонти чужомовних 

літератур. «Вісник» публікував його статті про українські переклади творів 

Фр. Рабле, Вольтера, П. Бомарше, П. Меріме, Ж. Верна, Дж. Честертона.  

Помітним є прагматичний підхід критика до вибору жанрової форми: 

рецензію він обирав для аналітичної оцінки одного твору, мемуарний портрет – для 

висвітлення життєвого і творчого шляху митця, а літературний огляд давав змогу 

розгорнути панораму літературного процесу. Вже тоді для письма критика були 

характерні полемічне начало та публіцистична манера. З огляду на те, що 

«Літературно-науковий вісник» мав виразні націоналістичні принципи, ідейно це 

видання було близьке патріотично налаштованому літературознавцю. 

У підрозділі 4.2. «Лука Луців – літературний оглядач у газеті “Свобода”» 

досліджуємо співпрацю Л. Луціва із нью-йоркським щоденником – основним 

виданням діаспорних українців. 

Для глибшого розуміння літературно-критичної діяльності Л. Луціва як 

співредактора газети «Свобода», що працював далеко від рідного краю в 

чужомовному середовищі, ми скористалися категорією «культурного ландшафту», 

яка дала змогу окреслити самопочуття емігрантів. З утраченою материковою землею 

зростала вагомість духовної спільноти краян. Вигнанців єднала спільна пам’ять, 

культурна спадщина, дбайливо бережені традиції. Відбувалася сакралізація 

втраченої Батьківщини, до якої вони повинні за будь-яку ціну вернутися, 

консервація її культурних надбань, релігійних, мистецьких, політичних традицій. 
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Л. Луців сприймав двоколійність літературного процесу як негативний і тому 

небажаний наслідок світової геополітики з огляду на те, що українська література 

була розірвана між двома світами: світом радянським (тоталітарним) та світом 

еміграційним (вільним і позбавленим ідеологічних стереотипів). Літературознавець 

чітко усвідомлював, що, на відміну від заангажованого перебігу літературного 

процесу в радянській Україні, в еміграції була змога хоч і дистанційно, однак 

правдиво висвітлювати події на Батьківщині. Цей «культурний ландшафт» 

двоколійності Л. Луців сприймав як культурну атлантиду в радянській Україні і 

маленький острівець вільної творчої думки за її межами. Американський материк 

відкрив критикові простір можливостей для продовження національних традицій і 

розбудови незалежної літератури. Змінивши країну перебування, Л. Луців і його 

колеги по редакції творили коло інтелектуалів, яке здійснювало широкосяжний 

вплив на діаспорну публіку і в США, і за межами цієї країни. Головний редактор 

«Свободи» Антін Драган шанобливо назвав «квадригою» гурт своїх колег –

 висококваліфікованих співредакторів і літераторів: Івана Кедрина, Богдана 

Кравціва, Луку Луціва, В’ячеслава Давиденка і Михайла Сосновського. 

Діапазон літературознавчих інтересів Л. Луціва періоду праці у «Свободі» та 

«Альманасі Українського Народного Союзу» охоплює багато різнопланових 

культурологічних тем. Це передусім українська, зокрема діаспорна, література, 

історія, політика, релігія, філософія, освіта, зрідка світова література. Ідейний 

спектр літературного доробку автора має виразне націоналістичне спрямування, в 

якому макроідеєю виступає здобуття незалежності України та її розквіт. Піклуючись 

про долю Батьківщини, про утвердження її державності та належного місця на мапі 

світу, літературознавець миттєво відгукувався на кожну звістку з рідної землі, 

подаючи свій ґрунтовний коментар, писав рецензії на видання найрізноманітнішої 

культурологічної тематики, відгуки на книжки, видані в Україні. 

На сторінках «Свободи» Л. Луців друкував полемічні, оглядові, портретні, а 

також науково-популярні статті, присвячені Г. Сковороді, Т. Шевченкові, 

І. Франкові, Б. Лепкому та багатьом іншим знаковим постатям української культури.  

У численних рецензіях автор дав оцінку творчості українських діячів, котрі 

емігрували та продовжили свою діяльність у діаспорі (В. Винниченко, 

М. Островерха, Т. Курпіта, В. Чапленко, Р. Купчинський, І. Багряний). 

Як літературний критик, котрому довелося працювати в сувору епоху далеко 

від Батьківщини, Л. Луців вимагав від мистецтва слова дотримуватися вимогливого 

громадянського кодексу і стояв на чітко визначених ідеологічних позиціях. Він 

солідаризувався з шістдесятниками, розглядаючи дисидентський рух як ланку 

безперервного антиімперського опору, починаючи від кирило-мефодіївців, і був 

непримиренним викривачем ідеологічних фальшувань у текстах радянських 

літераторів. Цією полемічною спрямованістю пронизані статті «Чи світ говоритиме 

тільки російською мовою?», «Чи слушно промовчувані роковини (Повість Натана 

Рибака “Переяславська Рада”)», «Повість про колгоспи в Тернопільщині (Василь 

Лозовий “В долині Стрипи”)», «Нові драми Корнійчука» та ін.). 
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Для кращого розуміння ролі, яку Л. Луців відіграв в еміграційному 

літературознавстві, систематизовано його діаспорні студії за жанровим принципом 

(статті, рецензії, біографічні нариси, спогади, монографії), з’ясовано основну 

проблематику та виокремлено конкретні аспекти (національний, ідеологічний, 

етичний, історичний, релігійний). 

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках узагальнено та підсумовано основні положення та результати 

дослідження. 

У дисертації вперше досліджено літературознавчі концепції Луки Луціва –

 відомого літературознавця і критика, члена НТШ, довголітнього автора журналу 

«Літературно-науковий вісник» (Львів) та співредактора газети «Свобода» (Нью-

Йорк). У дослідженні застосовано методики постколоніального підходу та 

культурної антропології, герменевтичної інтерпретації, жанрового та стильового 

аналізу, які дали змогу багатогранніше окреслити методологічну еволюцію 

Л. Луціва в культурно-історичному контексті. На основі аналізу провідних 

ідеологічних позицій критика виділено два періоди у його творчості: довоєнний 

(материковий) та повоєнний (еміграційний), відповідно до яких розвивались та 

увиразнювались його концептуальні підходи.  

Порівняльно-історичні праці літературознавця довоєнних часів стали вагомим 

внеском у розширення компаративних контекстів шевченкознавства. Виходячи зі 

свідомої потреби поглибленого вивчення функціонування за межами Батьківщини 

творчості найбільшого українського генія, Л. Луців переконливо продемонстрував 

загальнослов’янське значення Шевченкової спадщини всупереч радянському 

літературознавству, яке змушене було звузити порівняльні контексти рідного 

письменства майже виключно до гіпертрофованої однобічної його залежності від 

російської літератури. Український дослідник створив об’єктивну наукову панораму 

різнопланової рецепції Шевченкової творчості у чеській, словацькій, сербській, 

хорватській, польській і білоруській культурах. Компаративістична концепція 

Шевченкової творчості у загальнослов’янському літературному контексті, яка  

висвітлила сприйняття поезії Кобзаря та її вплив на багатьох слов’янських авторів, 

зберігає й до сьогодні актуальність як переконливий доказ того, що українське 

письменство було не тільки об’єктом літературних впливів, а й активним суб’єктом 

міжлітературних взаємин. 

З’ясовано, що шевченкознавчі студії Л. Луціва 1920–30-х років, які мали 

компаративістичний характер, та його шевченкіана діаспорного періоду, базована 

на герменевтичних засадах, висвітлили творчість Кобзаря як потужне ідейно-

естетичне, антиколоніальне та гуманістичне явище світового рівня. Саме тому 

корпус текстів про творчість Т. Шевченка, сформований ним (особливо студії, 

створені у США), був заборонений для ознайомлення на Батьківщині, а більшість 

праць потрапили в поле зору українських дослідників лише наприкінці 

ХХ століття. 
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У дисертації доведено, що Л. Луців, висвітлюючи монументальну спадщину 

І. Франка, керувався двома різноспрямованими, але взаємопов’язаними спонуками: 

1) необхідністю відкрити українцям цілісну постать митця і мислителя; 2) підняти 

завісу над ідеологічними спекуляціями навколо великого співвітчизника в 

радянській Україні. З огляду на це в дисертації виокремлено два крила 

франкознавства Л. Луціва – аналітично-інтерпретаційне і полемічне. Франкознавчі 

публікації критика, які поєднують водночас і наукові, і публіцистичні складники, 

дають змогу глибше зрозуміти концептуальні аспекти творчості Каменяра, 

небезпечні для тоталітарного ладу і продуктивні для розвитку демократичних 

свобод та національної культури. 

Заангажована в тогочасну боротьбу з ідеологемами радянського 

тоталітаризму, франкознавча концепція Л. Луціва зберігає не тільки історичну, а й 

методологічну цінність для нашої сучасності, відкриваючи дослідницькі 

перспективи осмислення постаті І. Франка і його спадщини в контексті 

національних і загальнолюдських морально-етичних цінностей. 

Наше дослідження виявило національно-екзистенціальні засади, на основі 

яких Л. Луців проникливо окреслив феномен провісника українського відродження 

в Галичині – М. Шашкевича, специфіку творчості Т. Бордуляка, майстерність 

психологічного аналізу В. Стефаника, плідні для української літератури творчі 

зв’язки О. Кобилянської із представниками німецької та скандинавських літератур, 

її зацікавлення творчістю Ф. Ніцше та Є. П. Якобсена. В повоєнні десятиліття 

Л. Луціву вдалося донести до англомовного читацького загалу феномен провідних 

творчих постатей української літератури в антології «Their Land: an anthology of 

Ukrainian short stories». Його вступна стаття до цього видання зберігає наукову 

вартість і донині, оскільки залишається неперевершеним зразком панорамного 

висвітлення історичного шляху українського письменства, представленого в 

антології. 

На основі вивчення проблематики, жанрових та стильових особливостей 

досліджень науковця зроблено висновок, що його критичному письму були 

притаманні культурно-історична методологія, полемічне начало та публіцистична 

манера, які відбивали активну позицію у відстоюванні питомих етичних та 

естетичних засад рідного письменства. Співпраця з «ЛНВ», який мав виразні 

націоналістичні принципи, цілком відповідала патріотичній настанові Луціва-

критика.  

У другий період творчості, який припадає на час роботи у діаспорній газеті 

«Свобода» та «Альманасі Українського Народного Союзу», Л. Луців виявив себе як 

довершений реципієнт класичної (Т. Шевченко, І. Франко) та модерної 

(В. Стефаник, О. Кобилянська, Б. Лепкий та інші) української літератури. У цей 

період, коли повністю змінилося етнокультурне середовище дослідника, для його 

літературознавчого методу характерне загострення ідеологічних та морально-

етичних позицій, посилення публіцистичних елементів. Через те, що критик пішов 

на ідеологічні барикади, в його стилі поєдналися елементи дослідницькі та 

дискусійні. З огляду на значну вагу полемічного складника, можна стверджувати 
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про наскрізну яскраву публіцистичну манеру Л. Луціва, яку він застосовував в 

інтелектуальній боротьбі з тенденційними радянськими ідеологемами. Критик 

пропускав інтерпретовані літературні тексти крізь призму злободенних ідейно-

політичних проблем. Першочерговим, звісно, був національно-визвольний змаг 

українського народу проти радянської тоталітарної машини, яка усвідомлювала 

загрозу відродження України для радянської імперії.  

Загалом, як дослідник літератури Л. Луців випрацював низку історико-

літературних концепцій, які відіграли важливу роль у тодішньому літературному 

процесі і залишаються актуальними для сучасного літературознавства, а саме: 

- компаративістичну концепцію української літератури як впливового 

суб’єкта міжлітературних взаємин, вибудувану на основі вивчення контактних 

зв’язків і типологічних збігів у творчості Т. Шевченка, О. Кобилянської та інших 

українських митців у слов’янському та загальноєвропейському літературному 

контексті. Ця концепція розвіювала імперський ідеологічний стереотип про 

українську літературу як цілковито залежну від російської і тому вторинну та 

меншовартісну, а натомість трактувала національне письменство як яскравий і 

неповторний феномен світового значення; 

- концепцію автобіографічного характеру літературної творчості як 

«самопортретування». Ця концепція, застосована як оригінальний герменевтичний 

підхід до висвітлення життєвого і творчого шляху Каменяра, ґрунтується на рясних 

інтертекстуальних відсиланнях до художніх текстів, що наближує читача до 

творчого єства письменника, занурює у його багатотематичний, стильово 

різнобарвний, гуманістично наснажений художній світ; 

- еволюційну модель нового письменства, в основі якої лежить постійне 

ренесансне повернення до живодайного ґрунту національної культури наперекір 

усім несприятливим історичним обставинам. Ця еволюційна модель, яка висвітлює 

панораму історико-літературного розвитку від Маркіяна Шашкевича й Тараса 

Шевченка до Василя Стефаника й Ольги Кобилянської, дає сучасному 

літературознавству ключі для розуміння того, яким чином у гнітючих колоніальних 

умовах нація спромоглася на  вершинні культурні досягнення; 

- ідеологічну антиімперську концепцію відновлення і розвитку 

самобутніх, питомих і несфальшованих етичних та естетичних цінностей 

української літератури та духовної культури як фундаменту національної 

ідентичності українців у радянській Україні, поневоленій тоталітарним режимом, і в 

закордонній діаспорі – у вільному, але чужомовному світі; 

- методологічну концепцію літературно-критичного стилю, заснованого 

на поєднанні інтерпретаційно-аналітичного і публіцистичного первнів, яка постала в 

боротьбі з ідеологемами радянського тоталітаризму. Л. Луців зарекомендував себе 

як яскравий публіцист із викривальними полемічними елементами у  літературно-

критичних текстах. І у строгій академічній аргументації, й у відвертій 

публіцистичній спрямованості він керувався принципом правди. Таке органічне 

поєднання пізнавального і публіцистичного аспектів, наукового і морально-
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етичного елементів надає його критичним текстам особливої сугестивності і 

переконливості. 

Таким чином, у дисертаційній роботі досліджено проблемно-тематичний, 

методологічний та ідеологічний зміст літературознавчих концепцій Л. Луціва –

науково обґрунтованих ідей, які мали характер провідних положень і чинили 

рішучий інтелектуальний опір тоталітарній ідеології в умовах двоколійного 

літературного процесу, коли національні духовні традиції і мистецькі цінності 

зазнали деформацій у радянській Україні; виявлено особливості довоєнного 

(материкового) і повоєнного (еміграційного) етапів світоглядно-концептуальної 

еволюції автора; з’ясовано взаємодію літературознавчого та публіцистичного 

компонентів творчої манери критика, визначено широкий жанровий діапазон його 

літературної діяльності, коло літературно-критичних явищ і методи їх інтерпретації 

та оцінки; обґрунтовано актуальність його літературознавчої спадщини для розвитку 

фундаментальних етнодуховних і культурософських засад сучасного українства. 
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АНОТАЦІЯ 

Ковалів С.-М. В. Літературознавчі концепції Луки Луціва. – На правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 10.01.01 «Українська література» – Львівський 

національний університет імені Івана Франка, Львів, 2018. 

Ця дисертація є першим ґрунтовним дослідженням літературознавчих 

концепцій Луки Луціва – українського громадського діяча з покоління Січового 

стрілецтва, відомого літературознавця і критика, члена НТШ, довголітнього автора 

журналу «Літературно-науковий вісник» (Львів) і співредактора газети «Свобода» 

(Нью-Йорк). У дослідженні застосовано методики постколоніального підходу та 

культурної антропології, герменевтичної інтерпретації, жанрового та стильового 

аналізу, які дали змогу багатогранніше окреслити методологічну еволюцію 

Л. Луціва в культурно-історичному контексті. З’ясовано особливості його студій 

першого етапу творчості – міжвоєнного (материкового) та другого періоду – 

повоєнного (еміграційного); висвітлено еволюцію світоглядних і методологічних 

засад, яких дотримувався Л. Луців у своїх оцінках та інтерпретаціях українського 

письменства в умовах «двоколійності» літературного процесу.  

Виявлено такі основні літературознавчі концепції Л. Луціва: 

компаративістичну модель Шевченкової творчості на загальнослов’янському 

літературному тлі; оригінальний інтертекстуальний підхід до висвітлення життєвого 

і творчого шляху І. Франка за допомогою відсилань до художніх текстів (принцип 

«самопортретування»); еволюційну модель нового українського письменства, в 

основі якої лежить ренесансне повернення до живодайного ґрунту національної 

культури; поєднання аналітично-інтерпретаційного і публіцистичного первнів у 

літературно-критичній стилістиці Л. Луціва. 

З’ясовано культурно-історичні та компаративні засади шевченкознавчої та 

франкознавчої концепцій науковця. Увиразнено концепцію нової літератури другої 

половини ХІХ – першої половини ХХ століть, яку Л. Луців виклав у розвідках про 

творчість Маркіяна Шашкевича, Тимофія Бордуляка, Ольги Кобилянської, Василя 

Стефаника, в передмові до збірки англомовної антології «Their Land: an anthology of 

Ukrainian short stories» (1964). Висвітлено проблемно-тематичні, ідейно-естетичні і 

жанрові параметри літературно-критичного письма Л. Луціва в журналі 

«Літературно-науковий вісник» та газеті «Свобода». Здійснено порівняльне 

зіставлення методологічних підходів у цих двох виданнях, зумовлених відмінними 

суспільно-історичними обставинами і соціокультурними середовищами. 



18 

 

 

 

Доведено, що літературознавчі концепції Л. Луціва, його інтерпретації та 

оцінки протидіяли тоталітарній ідеології в умовах двоколійного літературного 

процесу середини ХХ століття і зберегли пізнавальну цінність для сучасної науки. 

Ключові слова: літературознавча концепція, літературна критика, літературний 

процес, шевченкознавство, франкознавство, стефаникіана, «Літературно-науковий 

вісник», «Свобода», постколоніальні студії, публіцистичний стиль, світоглядна 

еволюція, методологія, культурний ландшафт. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

Ковалив С.-М. В. Литературоведческие концепции Луки Луцива. – На 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

(доктора философии) по специальности 10.01.01 «Украинская литература» – 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2018. 

Эта диссертация является первым обстоятельным исследованием творческого 

наследия Луки Луцива – украинского общественного деятеля из поколения Сечевых 

стрельцов, известного литературоведа и критика, члена Научного общества 

Шевченко, многолетнего автора журнала «Литературно-научный вестник» (Львов) и 

соредактора газеты «Свобода» (Нью-Йорк). В диссертации применены элементы 

постколониального подхода и культурной антропологии, герменевтической 

интерпретации, жанрового и стилевого анализа, что позволило многограннее 

обозначить феномен Л. Луцива, его мировоззренческую и методологическую 

эволюцию в культурно-историческом контексте Сечевых стрельцов, межвоенного 

двадцатилетия и эмиграционной литературы. Выяснены особенности его 

исследований первого этапа творчества – межвоенного (материкового) и второго 

периода – послевоенного (эмиграционного), выявлено эволюцию 

мировоззренческих и методологических основ, которых придерживался Л. Луцив в 

своих оценках и интерпретациях украинской литературы в условиях «двух путей ее 

розвития». 

Выявлены следующие основные литературоведческие концепции Л. Луцива: 

компаративистическая модель творчества Шевченко на общеславянском 

литературном фоне; оригинальный интертекстуальный подход к освещению 

жизненного и творческого пути И. Франко с помощью отсылок к художественным 

текстам; эволюционная модель новой украинской литературы, в основе которой 

лежит ренессансное возвращение к животворной почве национальной культуры; 

сочетание аналитико-интерпретационных и публицистических основ в литературно-

критической стилистике Л. Луцива. 

Выяснены культурно-исторические и компаративные основы 

шевченковедческих и франковедческих концепций исследователя. Изучена 

концепция новой литературы второй половины XIX – первой половины ХХ века, 

которую Л. Луцив изложил в исследованиях творчества Маркияна Шашкевича, 

Тимофея Бордуляка, Ольги Кобылянской, Василия Стефаника, в предисловии к 
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сборнику англоязычной антологии «Their Land: an anthology of Ukrainian short 

stories» (1964). Освещены проблемно-тематические, идейно-эстетические и 

жанровые параметры литературно-критического письма Л. Луцива в журнале 

«Литературно-научный вестник» и газете «Свобода». Проведено сравнительное 

сопоставление методологических подходов в этих двух изданиях, обусловленных 

различными общественно-историческими обстоятельствами и социокультурной 

средой. 

Доказано, что литературоведческие концепции Л. Луцива, его интерпретации 

и оценки противодействовали тоталитарной идеологии в условиях двух путей 

украинского литературного процесса середины ХХ века и сохранили 

познавательную ценность для современной науки. 

Ключевые слова: литературоведческая концепция, литературная критика, 

литературный процесс, шевченковедение, франковедение, стефаникиана, 

«Литературно-научный вестник», «Свобода», постколониальные студии, 

публицистический стиль, мировоззренческая эволюция, методология, культурный 

ландшафт. 

 

 

SUMMARY 

Kovaliv S.-M. V. Luka Lutsiv’s Concepts of Literary Studies. – Submitted as a 

Manuscript. 

A Dissertation for a Candidate Degree in Philology (Doctor of Philosophy) within 

the Specialty 10.01.01 “Ukrainian Literature” – Ivan Franko National University of Lviv, 

2018. 

This dissertation is the first comprehensive study of the creative legacy of Luka 

Lutsiv, a Ukrainian public figure representing the generation of Cossack Riflemen, a 

renowned literary scholar and critic, a member of the Shevchenko Scientific Society, a 

long-standing author of the journal “Academic Literary Herald” (Lviv) and a co-editor of 

the newspaper “Svoboda” (New York). In the dissertation, the author applied the elements 

of postcolonial approach and cultural anthropology. In particular, the concept of “cultural 

landscape” provided an opportunity to define the multi-faceted phenomenon of Luka 

Lutsiv, his worldview and methodological evolution in the cultural and historical context 

of Cossack Riflemen, the interwar twenty-year period, and the emigration literature. The 

paper highlighted the distinctive features of his studies at the first stage of his creativity, 

namely the interwar (continental) period, as well as at the second stage, namely the post-

war (emigration) period. It provided insight into the methodological principles of studying 

the Ukrainian literature in the context of “double track”. 

The author identified the following concepts of literary studies discussed by Luka 

Lutsiv: a comparative model of Shevchenko’s creativity studied against the general Slavic 

literary background; an original intertextual approach to the interpretation of Ivan 

Franko’s life and creativity through references to artistic texts; an evolutionary model of 

new Ukrainian literature, based on the Renaissance return to the vivifying ground of the 
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national culture; a combination of fundamental analytical, interpretative, and journalistic 

principles in Lutsiv’s literary and critical stylistics. 

The paper brought to light the cultural and comparative principles of scholar’s 

concepts related to Shevchenko studies and Franko studies.   

The dissertation emphasized the concept of new literature of the second half of the 

nineteenth and the first half of the twentieth centuries, which were described by Luka 

Lutsiv in the papers on Markiyan Shashkevych, Tymofiy Bordulyak, Olha Kobylyanska, 

Vasyl Stefanyk, and in the preface to the collection of the English-language anthology 

“Their Land: an anthology of Ukrainian short stories” (1964). Furthermore, it gave 

prominence to the problem and thematic, conceptual, aesthetic, and genre parameters of 

Lutsiv’s literary and critical writings in the journal “Academic Literary Herald” and the 

newspaper “Svoboda”. The paper provided a comparison of methodological approaches in 

the above-mentioned editions stipulated by distinguished socio-historical circumstances 

and socio-cultural environments. 

It was proven that Luka Lutsiv’s concepts of literary studies, his interpretation and 

assessments had stood against the totalitarian ideology under the circumstances of a 

double-track literary process in the middle of the twentieth century and preserved the 

educative value for modern science.   

Key words: a concept of literary studies, literary criticism, literary process, 

Shevchenko studies, Franko studies, Stefanyk studies, “Academic Literary Herald”, 

“Svoboda”, postcolonial studies, journalistic style, worldview evolution, methodology, 

cultural landscape. 
 


