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«Поезія – як і хороша, вдумлива проза – 

це спосіб творити свідомість.» 

Оксана Луцишина 

 

ксана Петрівна Луцишина (дівоче прізвище Кішко) – 

українська поетеса, письменниця, літературознавиця, 

лауреатка Шевченківської премії-2021.  

Народилася 10 жовтня 1974 року в м. Ужгород у родині юриста та 

філологині. Перші роки життя прожила у місті Самбір Львівської області, 

де проживала родина батька – корінного галичанина [55].  

У 1995 році закінчила факультет романо-германської філології 

Ужгородського державного університету за спеціальністю «англійська 

мова та література».  

Під час навчання у 1993-1994 роках проходила стажування у 

Канзаському університеті в США. «Це було так, ніби ми приїхали на 

Марс, в усіх можливих сенсах… В Ужгородському університеті я була 

«зіркою». В Штатах у мене почався байопік – героїня зіткнулася з 

труднощами, але мужньо переборола їх. Я ж насправді свої труднощі 

переборювала плачучи. Бо раптом виявилось, що я ніяка не «зірка» і, що 

треба працювати, а ти навіть не знаєш над чим» – згадує ті часи 

письменниця [63]. 

Після закінчення вишу працювала асистенткою кафедри англійської 

мови Ужгородського державного університету (1995-1998), викладачкою 

кафедри іноземних мов в Ужгородському державному інституті 

економіки, інформатики і права (1998-2001). 

З 1999 по 2001 рр. – здобувачка наукового ступеня кафедри 

перекладознавства і контрастивної лінгвістики ім. Г. Кочура Львівського 

національного університету ім. І. Франка. 

Повернулася до США у 2001 році як учасниця програми з обміну 

викладачами, перебувала в університеті Південної Флориди. Коли 

програма закінчилася, вступила на аспірантську програму з прикладної 

лінгвістики, а через три семестри змінила її на французьку літературу. Як 

говорить сама Оксана: «З мене сміявся весь університет, тому що 

прикладна лінгвістика вважалася хлібною спеціальністю, на відміну від 

О 
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літератури. Але це були найкращі роки мого життя, без перебільшення». 

Паралельно вчилася на магістратурі з жіночих студій1, де вивчала 

критичну теорію, раси, гендер, сексуальність. Захистила магістерську 

роботу – порівняльне дослідження романів Оксани Забужко та 

алжирської франкомовної авторки Ассьї Джебар. 

У 2012-2013 роках стажувалася в Ягеллонському університеті у 

м. Краків. Докторську дисертацію за темою «Великий фантасмагоричний 

сезон: проза Бруно Шульца у світлі теорій Вальтера Беньяміна» 

захистила в Джорджійському університеті у 2014 році. 

З 2001 року живе і працює в США. Нині викладає в Техаському 

університеті (м. Остін, штат Техас, США) українську мову, літературу 

(українську у перекладах та східноєвропейську авторів-жінок), курс про 

фільми радянського періоду. 

Двічі виходила заміж, від першого шлюбу має доньку Лідію. 

Другий шлюб – із Деном Белградом, професором та викладачем із 

США. 

Серед вподобань – зайняття спортом, зокрема, тайським боксом. 

Деякий час цікавилась ще й індонезійським кунґ-фу, карате. 

Перші проби пера відбулися ще у шкільні роки: писала маленькі 

детективи у «захалявних» зошитах – паперових листочках, які 

розрізалися навпіл. Увесь клас читав їх із захопленням, дітям було цікаво, 

чим саме закінчиться історія та хто ж там насправді вбивця. Це тривало 

декілька років. Вірші почала писати вже в старших класах [61]. 

Дорослий поетичний дебют відбувся 1993 року на сторінках газети 

«Новини Закарпаття» за рекомендацією письменника і журналіста 

Василя Басараба. 

У 1996 році рукописна збірка поезій молодої поетки стала 

переможницею щорічного Міжнародного конкурсу кращих творів 

молодих українських літераторів «Гранослов», а наступного – вийшла 

друком під назвою «Усвідомлена ніч». 

                                                 
1   Була потужною, дуже радикальною програмою, однією з найстаріших у 

Штатах на базі Університету Південної Флориди. 
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Юрій Ковалів у передмові назвав її вірші елегантними, з артистично 

закодованою композицією, де вчувається пульсація сучасності, 

охоплюючи й антику, й середньовіччя, й фаустіанське Просвітництво. 

А в своїй рецензії Оксана Фененко зазначила, що молода поетеса має 

свій власний одухотворений стиль та оперує знаками, метафоричними 

символами, дещо відсторонюючи себе від будь-якої часово-конкретної 

прив’язаності, просторової хронології, а її образи схематично виразні, 

прості, доступні зорові й слухові, легкі для сприйняття, добре 

запам’ятовуються [107]. 

Про ці перші роки визнання Оксана Луцишина говорить так: «Я 

раптом відкриваю для себе новий світ, нові знайомства, нові впливи – 

Віктор Кордун, Михайло Григорів, Ігор Калинець, Маріанна Кіяновська. 

Вірші Маріанни, міфи, закодовані в них. Жінка, жіноче начало, архетипи, 

першооснови. Я лякаюся своєї неосвіченості, починаю вчащати до 

бібліотеки і тягати звідти Кафку, Маркеса, Марселя Пруста, Артюра 

Рембо та інших. Особливо сильне враження на мене справляє Бодлер» 

Після видання другої поетичної збірки «Орфей Великий» (2000), за 

яку отримала премію імені Богдана Ігоря Антонича «Привітання життя», 

починає працювати в річищі феміноцентричної літератури, про що 

говорить: «На рівні молекулярному я завжди була феміністкою, мене 

завжди до цього тягло. Я не знала такого слова, не знала, що це означає, 

але з мого боку був присутній такий собі постійний саботаж 

встановленого “порядку”». 

Усвідомлення себе справжньою письменницею прийшло з моменту 

публікації в антології Василя Ґабора «Незнайома». «Це була проза, і тоді 

це був шок для всієї моєї родини», – згадує Оксана. – «Вони не бачили, 

хто я є, до якогось моменту, і їм було важко повірити, що я в одній 

антології із Оксаною Забужко й Соломією Павличко. З того моменту, 

напевно, оточення почало змінювати ставлення» [58]. 

2007 рік ознаменувався виходом дебютної збірки новел «Не 

червоніючи», першої після переїзду авторки до США. 

Тексти, написані вже в обставинах конкретної роздвоєності поміж 

двома світами: світом української мови, східноєвропейських мистецьких 



6 
 

смаків, пострадянського світобачення та впорядкованою буденністю 

англомовного оточення американської Флориди, – вражали своєю 

недомовленістю. 

Вікторія Левицька в своїй критичній статті зазначала, що 

«сторінками збірки «Не червоніючи» впевнено крокує сюрреалізм, 

втілюючись у сни та видіння, марева та страхи… Оксана Луцишина 

витягує на світ Божий найінтимніше – найглибші закутки, схованки тіла 

й душі. Бо разом із тим усім борсаються у новелах, наче клубок змій, гидь 

самовикриття, жорстокість егоїзму, відчуття безсенсовності 

існування…» [90]. 

Літературознавець та перекладач Віталій Чернецький побачив в 

оповіданнях Оксани Луцишиної тверезу, інтригуючу, відкриту візію 

сучасного світу, засновану на жіночій тілесності. Науковець відзначав, 

що досвід читання феміністських текстів зумовив текстуальний інтерес 

письменниці до власне-жіночого тілесного досвіду, починаючи від 

дитинства, стосунків з батьками, і, пізніше, сексуальності, пологів та ін. 

Він вбачав в оповіданнях письменниці рамки радикальної феміністської 

текстуальності з ідеями écriture feminine (жіночого письма) Елен Сіксу та 

Люс Ірігаре [93]. 

Василь Ґабор в своїй книзі «Незнайома» передмову до розділу 

прозових творів Оксани Луцишиної завершив словами: «Вона 

надзвичайно загострено і вразливо сприймає навколишній світ і у своїх 

кращих новелах пише з такою напругою про жіночу душу і жіночі 

почуття, аж страшно стає за саму авторку» [4, с. 269]. У цих словах – 

страх втілення тексту, поновного злиття ефектів значення і присутності, 

сприймання й досвідчування. 

Того ж року побачив світ роман «Сонце так рідко заходить» – 

триєдина розповідь про любов, виражена у декількох сюжетних лініях, 

що розгортають перед читачем історії трьох дівчат: тендітної Юлії з 

бідняцької сім’ї, яка проходить пекло вуличних поневірянь, випускниці 

філологічного факультету Тані, яка мріє про свій роман-бестселер, та 

Юнони з провінційного містечка, яка кидається у двобій з авторитарним 

батечком-мафіозі. Є й те, що об’єднує долі всіх трьох – це містика 

єгипетської міфології. 



7 
 

Через три роки (2010) виходить друком книга поезій «Я слухаю 

пісню Америки», яка містить надзвичайно драматичні та іронічні вірші 

авторки. Їхня іронія ховається у ліричній драмі, що розігрується поміж 

жінкою і чоловіком, поміж простором і часом, поміж реальністю та 

метафізикою. 

У літературних колах відмічали своєрідний парадокс цієї збірки, що 

лежав на поверхні: «Я слухаю пісню Америки» – не про Америку, хоча 

американські реалії тут проступають у тканині віршів із відповідною 

періодичністю. Це радше лірика зболілого серця, любовного розриву між 

ліричною героїнею і джонні (причому, це такий собі збірний образ 

чоловіка і поетка пише його ім’я з маленької літери), якому вона постійно 

розповідає, переказує, шукає і не знаходить виходу ні в іронії, ні в 

сарказмі. Тексти – дуже приватні за своєю суттю і більш глибинні у своїх 

вимірах – розраховані на самотніх людей із «тонким серцем». 

У книжці Оксани Луцишиної чергуються римовані вірші із 

верлібрами, що, можливо, виявляє не лише формальний поетичний 

баланс, а й провокує діалог двох начал: жіночого і чоловічого. 

Літературний критик Олег Коцарєв назвав збірку «романом у 

віршах» та навіть побачив діалог із «Зів’ялим листям» Івана Франка. Він 

відмітив, що вірші Оксани Луцишиної досить виразно структуровані та 

зазначив, що поряд із риторичними верлібрами читач може знайти тексти 

зовсім іншого ґатунку – римовану поезію, щільно насичену метафорами 

та іншими тропами, яка має зовсім не чітку, а вибагливо заплутану лінію 

оповіді. І оцінив збірку «Я слухаю пісню Америки» як лаконічну, 

ритмічну, з окремими провалами, але цілісну і вдалу. Можливо, найкращу 

на той час збірку поезій Оксани Луцишиної [87]. 

Письменник із США Василь Махно підмітив, що поетична мова 

Луцишиної зазнала суттєвої деформації порівняно з її першими 

поетичними книжками, до чого, без сумніву, спричинився й переїзд до 

США. Але при цьому підкреслив, що зміна території ще мало що означає 

у складних метаморфозах мистецьких пошуків, які проходить кожен 

поет. Мабуть, на це «переродження» Оксану Луцишину наштовхнув 

західний дискурс та поетична пропозиція сучасної американської поезії, 

зокрема, її захоплення Воллесом Стівенсом [95]. 
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Наприкінці 2015 року виходить роман «Любовне життя», відразу 

проанонсований Оксаною Забужко «книгою року» і продовженням 

започаткованої нею ж самою в «Польових дослідженнях українського 

сексу» традиції жіночого письма: «Це ні в якому разі не «учнівство», 

Боже збав, – це рука дорослого майстра, із своїм власним світом…» [93].  

Цю «спільну оптику» авторка «Польових досліджень...» відчула 

дуже тонко і безпомилково, бо створений Оксаною Луцишиною роман із 

майже кітчевою назвою «Любовне життя» аж ніяк не вкладається у 

формули жіночої масової літератури як «потоку інфантильного 

“порногламуру”» (за О. Забужко) і його можна визначити як 

деконструкцію жанру «рожевого роману». Попри те, що ендорфінові 

жанри, у яких кохається чимала частина жіночої читацької аудиторії, 

дедалі більше набувають у нашому суспільстві популярності й 

поширення, Оксана Луцишина схильна вбачати у цих текстах 

застосування дискурсивної влади, спрямованої на поневолення жінок, 

якій має чинити опір фемінізм. Зокрема, письменниця каже: «У цьому 

романі мені хотілося показати, як працюють структури мислення і трохи 

їх поміняти. Це двосторонній процес: ми формуємо роман, а роман 

формує нас. Тож «рожеві» любовні історії не є безневинними, як не є 

безневинними ми, читачі…» [68]. 

Критики роман зустріли не однозначно. Так, Оксана Щур у своїй 

рецензії на книгу виносить аж ніяк не компліментарний для авторки 

вердикт-діагноз: «На творчому шляху письменниці цей роман – ще один 

подоланий бар’єр, хоча ним Оксана Луцишина так і не перевершила іншу 

свою книжку, де також йдеться про оту, іншу, країну, любов та супутні 

речі – поетичну збірку «Я слухаю голос Америки». Однак очевидно, що 

«Любовне життя» віхою в українському літературному процесі не стане 

попри усі аванси й компліменти...» [110]. 

Не надто обнадійливо лунає заголовок рецензії Миколи Петращука 

«Любовне життя» Оксани Луцишиної: гайгай, бідна Йора», яка досить 

іронічно відсилає читачів то до бідного Йоріка із Шекспірового 

«Гамлета», то до «Бідної Лізи» М. Карамзіна разом із «Сердешною 

Оксаною» Г. Квітки-Основ’яненка, то нагадує про біблійного Йова.  
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Одну із небагатьох схвальних рецензій дав Олег Коцарєв, у якій 

відзначив, що у цьому творі «важливішими є саме метафоричний, 

метафізичний та ритмічний рівні. Книжку сповнено символізмом, 

речовинністю, яка прагне вивести побутове на рівень архетипного. Від 

прихильності читачів до такого літературного підходу залежатиме 

ставлення до “Любовного життя”». Він також відмічав, що «роман можна 

читати, просто спостерігаючи за хвилями образів, за вишуканим, але й 

значною мірою монотонним письмом, а можна намагатись 

інтерпретувати чи дешифрувати його» [88]. 

Авторська стратегія жанрової деконструкції роману «Любовне 

життя» виявила себе в інверсивній подачі його центральних і 

маргінальних елементів. Це історія кохання, що тривало менше місяца, 

української емігрантки Йори, яка мешкає у Флориді і працює в 

університеті, до чоловіка Себастьяна. І на 39 сторінці із 239 сторінок 

роману ця історія завершуються. Решта твору – психологічне відлуння 

цих взаємин у Йориній душі. У романі «Любовне життя» духовне 

оновлення відбувається коштом символічної смерті – розпадом старих 

цінностей і психологічних установок, і ця історія дуже далека від 

утопізму та солодких фантазувань про взаємність. 

Оксана Луцишина пропонує своїм читачкам більше, аніж успішне 

здійснення фантазії про взаємне романтичне кохання. У її книзі пошук 

кохання подано як шлях психологічних ініціацій чи духовно-релігійний 

пошук, в ході яких долається чимало танатичних буттєвих аспектів у світі 

і в собі [91]. 

У 2018 році виходить ще одна поетична збірка Оксани Луцишиної 

«Вірші Феліцити», через 8 років після попередньої «Я слухаю пісню 

Америки». Між двома збірками авторка встигає видати роман «Любовне 

життя» і захистити дисертацію. Вірші з майбутньої книги писалися 

впродовж цих років, їх треба було лише скомпонувати. 

Збірки дуже різні. Якщо «Я слухаю пісню Америки» – відверта 

алюзія на Волта Вітмена, то збірка «Вірші Феліцити» містить поезії, які 

відповідають українській поетичній традиції. 

Більшість текстів із цієї збірки були написані в Сполучених Штатах 

у кав’ярні, що має назву Felicitous, і ця обставина вплинула на вибір 
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назви. Як зазначає сама авторка, «вони [вірші] не здаються особливо 

щасливими, але це вже філософське розуміння щастя. Я говорю не про 

почуття спокою чи вдоволення, а радше радості з того, що ти проживаєш 

життя без завдавання болю іншим. Поняття щастя тут майже чернече. 

Але я намагалася побавитися поняттями «щаслива нещасливиця» та 

«нещаслива щасливиця», концентруючись не на власне когнітивному 

аспекті, а на емоційному, бо жінка часто асоціюється з емоціями. І ці 

вірші – спроба пірнути в стереотип, щоб його розбити» [50]. 

Працювати над наступним романом «Іван і Феба», в якому Оксана 

Луцишина намагалася відтворити епоху бурхливих та непростих 90-х 

років, почала давно, ще в 2008 році – записувала не пов’язані між собою 

тогочасні спогади та досвід. А ще читала газети тієї епохи, книжки, 

опитувала людей, спілкувалася з учасниками «Революції на граніті», 

зокрема з Маркіяном Іващишиним та Ігорем Коцюрубою. 

«Роман зрів в різних варіантах, ще з середини 2000-х. Текст я багато 

разів відкладала, я не знала, куди він рухається. Я не зрозуміла, що в цій 

історії має бути студентська революція 1990 року, що там має бути Феба. 

Серйозно я до цих замальовок повернулась у 2013 році. І далі задум 

оформився в те, що це буде роман про студентську революцію 1990 

року», – зізнається авторка [63]. 

Дев’яності – важливий історичний період в історії України: час, коли 

революція перемогла і країна здобула незалежність. Епоха неймовірних 

політичних зрушень, що перевертає з п’ят на вуха людей від Ужгорода до 

Харкова, всотуючись у кожну шпаринку буденності, розриваючи звичні 

зв’язки між людьми, змінюючи ідеали й переконання. Масштаб змін 

такий, що його важко охопити. Тому у своєму романі «Іван і Феба» 

Оксана Луцишина розповідає цю історію крізь призму одного персонажа, 

який пройшов увесь шлях і змінив якнайрізноманітніші ролі [102]. 

Дія книги відбувається у трьох містах – Ужгороді, Києві та Львові. 

Роман оповідає про події в Україні 90-х крізь призму головного героя. В 

Ужгороді Іван вінчається з Марічкою, тихою поеткою, яка просить 

називати себе Фебою – за іменем грецького бога поезії. Іван не любить 

Фебу. Йому гірко і страшно. Він згадує, як вирвався у Львів й почувався 

вільним. Як вирувало його життя на підпільних квартирниках та в 
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кав’ярнях за революційними бесідами. Як палке студентство привело 

його в Київ на Майдан, де він відстоював ідею незалежної України. І як 

він переміг. Чи так йому здавалося? Бо зараз же він в Ужгороді й 

вінчається з Фебою...  

Сюжети Івана і Феби в романі – наче паралельні світи, це «і» з назви 

їх не поєднує, а протиставляє (між іншим, здається, це перша спроба 

авторки так глибоко зануритися в психологію саме чоловічого 

персонажа, спроба більш ніж успішна) [105]. 

За шаром людської психології та стосунків є ще один – історичний. 

За майже документальний опис подій «Революції на граніті» Оксану 

Луцишину читачі та критики ледве не на руках носять. Бо вона взяла цей 

важливий для незалежності України період і зробила його не просто 

контекстом твору, а одним із героїв. Принагідно, що в цьому описі 

революції легко відчитати всі українські Майдани. «Втримувати в собі 

Україну – це зусилля волі, це постійна робота», – говорять персонажі 

роману [102]. 

За роман «Іван і Феба» Оксана Луцишина у 2020 році отримала 

головну відзнаку (Гран-прі) Премії міста літератури ЮНЕСКО «за тонку 

рефлексію подій Революції на граніті, за глибокі роздуми про героїв, 

нагороджених історією і нею непомічених», а у 2021 – найвищу 

літературну нагороду України – Шевченківську премію. 

Оксана Луцишина виступає також як літературознавець та критик. В 

її доробку літературознавчі публікації, рецензії, вступні статті до 

окремих видань тощо. 

Крім цього, перекладає художні твори та вірші англійською та 

навпаки. Так, разом з відомою поеткою, перекладачкою та романісткою з 

Нью-Йорку Оленою Дженнінгз нещодавно підготували публікацію з 

перекладами віршів двадцяти поетів і написали передмову, орієнтуючи 

американського читача в українській літературі. Переклали також «Точку 

нуль» Артема Чеха, яку на сьогодні вже опублікували. Завдяки 

Луцишиній знайшла свого англомовного читача й книга Зірки Мензатюк. 

Залюбки перекладає українською свого улюбленого поета Волеса 

Стивенса, а разом з Орестом Стадником – твір Джеремі Стронґа.  
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Авторка зізналася, що її теж запрошують публікувати і свої твори (у 

перекладі). Тож у 2019 році завдяки Аскольду Мельничуку в США 

вийшла збірка перекладів її віршів англійською. У 2020 році завдяки 

програмі підтримки перекладів Translate Ukraine від Українського 

інституту книги побачив світ переклад роману «Іван і Феба». Наразі її 

вірші стали перекладати російською, зокрема, Станіслав Бельський. 

Має низку відзнак і нагород: переможниця літературного конкурсу 

«Гранослов» (1996) та лауреатка премії «Благовіст» (1998) за збірку 

поезій «Усвідомлена ніч»; лауреатка премії імені Богдана Ігоря Антонича 

«Привітання життя» (2000) за збірку поезії «Орфей Великий»; лауреатка 

премії Фундації Лесі і Петра Ковалевих (заснована у 1967 році при 

Союзові Українок Америки) за збірку поезій «Я слухаю пісню Америки» 

(2010); лауреатка Премії міста літератури ЮНЕСКО (2020) та лауреатка 

Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року за роман 

«Іван і Феба». 
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