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ВСТУП 

 

Кожен текст акумулює в собі комплекс думок автора, втілює його 

творчий задум, відображає уявлення про навколишню дійсність та людину як її 

складову. Ці знання знаходять свою реалізацію у художній формі. Художній 

текст є відкритою системою, що не функціонує автономно, а є головною 

складовою комунікативного процесу в системі автор – текст – читач. 

Моделюючи дійсність засобами художнього слова, письменник знаходить себе, 

і, навпаки, виражаючи власні думки та ідеї у творі, він зображує світ. Відтак 

будь-який художній твір є суб’єктивно-авторським образом об’єктивного 

виміру дійсності. 

         Авторську присутність у художньому творі зазвичай пов’язують зі 

специфікою авторської свідомості [2, с. 18]. Не виникає сумніву, що саме 

ліричні жанри є найбільш сприятливим ґрунтом для вияву особистості автора-

творця. Цьому сприяє посилена увага до внутрішнього світу людини, її 

емоційно-чуттєвої сфери, розкриттю найтонших порухів душі підпорядкована 

широка система художніх засобів лірики. Беззаперечним є й те, що вивчення 

форм вираження авторської свідомості у ліриці – суб’єктних та позасуб’єктних, 

яке становить предмет нашого дослідження, найдоцільніше проводити на 

діахронічному зрізі поетичного доробку автора, спостерігаючи, як еволюціонує, 

ускладнюється або спрощується суб’єктна організація його творів. Це пояснює, 

чому об’єктом нашого дослідження є не конкретна збірка Івана Малковича, а 

остання з виданих на сьогодні книга вибраного, упорядкована самим автором, 

яка найповніше віддзеркалює й увиразнює те, що було властиве йому протягом 

усього поетичного шляху. Саме за збірку «Подорожник» (друге й оновлене 

видання 2016 р.) поет був удостоєний цьогорічної Шевченківської премії у 

номінації «Література, публіцистика, журналістика». 

          Категорія ліричного суб’єкта у творчості поета, охоплюючи й поезії, що 

репрезентують сьогоднішнє творче «обличчя» Івана Малковича (останнє з 

написаного), не розроблялася спеціально дослідниками, а розглядалася лише в 
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контексті досліджень інших специфічних особливостей поетичної творчості, 

що зумовлює актуальність цього аспекту дослідження, його новизну. 

          Дослідження різних аспектів поетичного доробку автора знаходимо в 

працях Н. Анісімової, К. Москальця, М. Слабошпицького, В. Даниленка, 

І. Гришин-Грищук, К. Олійникової та інших. Оригінальна та цілком самобутня 

модель художнього світу, витвореного уявою поета, відкриває широкий спектр 

напрямів дослідницької проблематики перед науковцями. Однією з таких 

проблем передусім є феномен авторської свідомості митця, способи її реалізації 

в поетичному тексті. Проблема авторської свідомості отримала теоретичне 

обґрунтування в працях М. Бахтіна, Б. Кормана, М. Кодака, К. Фролової, 

Н. Мисливець, Г. Сивокінь та інших. Саме авторська свідомість «організовує» 

художній текст, його тематичні, проблемні, жанрові, стильові рівні в єдину 

цілісну систему. Особливо актуальним є вивчення авторської свідомості в 

царині поетичної творчості, адже саме на її сприятливій основі авторська 

суб’єктивність виражається найповніше. Ґрунтовний аналіз особливостей 

вираження через поетику тексту авторської свідомості дозволяє окреслити 

індивідуальність митця, виявити самобутні способи творення художньої 

реальності, розкодувати ключові філософеми творчості. 

Відтак, мета нашого дослідження полягає в комплексному осмисленні 

поетичного доробку І. Малковича, представленого останньою з виданих 

поетичних збірок, виявленні й дослідженні в ній засобів вираження авторської 

свідомості. Досягнення цієї мети передбачає виконання таких завдань: 

       1. Характеристика змісту теоретичних понять «образ автора» та «форми 

вираження авторської свідомості», стану їх розробки в літературознавстві. 

       2. Виявлення та ґрунтовний аналіз найоригінальніших і найбільш 

характерних для індивідуального стилю поета суб’єктних і позасуб’єктних 

форм вираження авторської свідомості в ліричних творах. 

У процесі роботи ми будемо спиратись на біографічний, історичний, 

порівняльний, герменевтичний та аналітичний методи дослідження 

літературних явищ. 
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РОЗДІЛ 1. 

АВТОР ЯК СУБ’ЄКТ ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.  

ФОРМИ І ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ АВТОСЬКОЇ СВІДОМОСТІ В 

ЛІРИЧНОМУ ТВОРІ 

 

          Образ автора будь-якого художнього твору формується безпосередньо в 

процесі його сприйняття реципієнтом, коли за майстерно вибудованою митцем 

поетичною картиною світу мудрий читач починає розпізнавати контури 

індивідуальної окресленості духовного портрета її творця. Саме тому в 

кінцевому підсумку помітний інтерес більшості літературознавців обертається 

довкола проблем суб’єкта творчості, індивідуальності митця та його авторської 

свідомості. Остання, як підкреслює М.Кодак, «відкриває підходи до цілісного, 

системного розуміння поетики твору і творчості митця» [11, с. 4], а 

спостереження над динамічним процесом взаємодії різних форм вираження 

авторської свідомості в певних часових вимірах здатне суттєво доповнити 

загальну картину творчої еволюції письменника. 

               Численні спроби вирішення проблеми ролі автора в екзистенції 

художнього твору помітні передусім у ХІХ-ХХ столітті. Цей вектор 

літературознавчих досліджень цікавив у різні часи таких відомих вчених, як 

Михайла Бахтіна  («Естетика словесної творчості»), Віктора Виноградова («Про 

теорію художньої мови»), Бориса Кормана («Вивчення тексту художнього 

твору»), Юрія Лотмана («Структура художнього твору»), Клавдію Фролову 

(«Аналіз художнього тексту») та інших.  

          Перш за все, важливо з’ясувати, що дослідники розуміють під поняттям 

«образ автора». Одним із перших, хто звернувся до проблеми автора в 

художньому творі був В. Виноградов. Дослідник відзначав, що автор є 

центральним поняттям у системі твору, який об’єднує всі компоненти 

художнього цілого: «Образ автора – це не звичайний суб’єкт мови, найчастіше 

він навіть не називається в структурі художнього твору. Це – концентроване 

втілення суті твору, яке об’єднує всю систему персонажів в їх співвідношенні з 
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оповідачем – розповідачем» [6, с. 54]. Саме таке розуміння образу автора як 

стилістичної категорії довгий час було основоположним у літературознавсті.  

 У теоретичних розробках М. Бахтіна знаходить відображення 

філософський аспект дослідження образу автора. Вчений розглядає систему 

взаємопов’язаних понять: біографічний автор (позалітературна діяльність) – 

«первинний» автор (естетична діяльність) – «вторинний» автор 

(внутрішньотекстовий вияв). Поняття «образ автора»  М. Бахтін вживає 

стосовно «вторинного» автора, який є частиною твору. Дослідник відзначає, що 

активність «первинного» автора виявляється у художній цілісності, тобто в 

органічному злитті змісту й форми. Науковець визначає автора як творця, який 

є «єдиною формуючою енергією в тому чи іншому художньому творі» [4, с. 10]. 

Отже, автор розуміється як суб’єкт естетичної діяльності, який, конструюючи 

художнє ціле, займає позицію «позазнаходження» щодо створеного ним світу,  

є носієм концепції всього художнього тексту. 

              Літературознавець Б. Корман під поняттям «образ автора» розуміє носія 

певного світогляду, погляду на дійсність, вираженням якого є весь художній 

твір. Він вважає, що «це поняття ключове, без нього неможливий аналіз 

тексту» [14, с. 42]. Таким чином, погляди науковців вплинули на сучасне 

розуміння образу автор, як відображеної «у творі особистості автора-творця, 

яка знаходить свій вияв у формі певної світоглядної позиції (точки зору), що 

стоїть за всім зображеним у творі і зв’язує його вираженням певної концепції 

світу й людини» [9, с. 153]. Отже, автор висловлює у тексті свій творчий задум, 

особливості сприйняття оточуючого світу та акцентує увагу (свідомо чи 

несвідомо) на утвердженні своїх унікальних смислових концептів та 

світоглядних ідей, що синтезуються в понятті авторської позиції. Відтак саму 

авторську свідомість можна визначити як філософсько-психологічну категорію, 

яка об’єднує уявлення автора про дійсність, роль і місце людини у світі, 

моральні критерії оцінки соціальних, політичних та історико-культурних явищ 

тощо. 
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         Показовими з огляду проекції на проблему категорії автора постають 

постструктуралістські концепції, що представляють постмодерністське 

світобачення. Однією з основоположних теорій постструктуралізму є 

деперсоналізація суб’єкта як результат загальної кризи особистості. Традиційне 

трактування образу автора зазнало переосмислення, що відобразилось у 

дослідженнях Р. Барта, М. Фуко та інших науковців. Зокрема Р. Барт висуває 

ідею «смерті автора», який замінюється на скриптора – тобто фіксатора 

писемного матеріалу. На думку дослідника, автора-людини в тексті немає, 

натомість існує багатовимірний простір письма, який передбачає множинність 

значень, а отже, заперечує всезнаючого автора-моралізатора, персонажі якого 

перетворюються в рупори його ідей [3, с. 387]. Отже, дослідник вивищує роль 

читача та його можливість безкінечно інтерпретувати літературний твір. 

Замість автора говорить мова, сам текст, який відсилає до різних культурних 

джерел і набуває єдності лише через читача [3, c. 157]. У працях М. Фуко 

утверджується думка, що автор певним чином блокує багатовимірність тексту, 

розмножування його значень. Таким чином, суб’єкт художньої творчості 

втрачає свою провідну смислоутворювальну функцію [27, с. 603]. 

          Мати на увазі, але надміру не захоплюватися постулатами 

постструктуралістів спонукає застереження, висловлене Ю. Шерехом: 

«Шкідливо все, що накидається авторові чи літературі ззовні, що ігнорує 

авторову особистість. Ігноруючи авторову особистість, така критика водночас 

ігнорує і закономірності літературного процесу» [28, с. 412]. Відтак як 

заперечення або як наслідок впливу постмодерністських ідей, у сучасному 

літературознавстві спостерігається новаторство в галузі теоретичної розробки 

проблеми категорії автора. Зокрема, це виявляється в різноманітних формах 

присутності автора в літературному творі, наприклад, автор-персонаж, 

авторська маска, біографічна легенда, літературна містифікація, заміна 

біографічного імені псевдонімом тощо. Феномен авторства в сучасному тексті 

відзначається також «розмиванням суттєвої відмінності між автором і 

героєм» [5, с. 4], що диктує нові правила прочитання літературного твору. Всі 
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ці зрушення зумовлені змінами типу культурного мислення суспільства, які 

відбувається останнім часом і ще не оформились в нове й цілісне світобачення.  

         Коли ми читаємо твір, то сприймаємо постать автора як образ свого 

співрозмовника, оскільки інтуїтивно відчуваємо його присутність, його 

внутрішній голос, найтонші порухи свідомості. Сказане стосується насамперед 

ліричного твору, в якому суб’єктна сфера тексту безпосередньо пов’язана з 

особливостями репрезентації в художньому тексті психологічної установки 

«автора-творця» (М. Бахтін). Специфіка лірики як роду літератури полягає в 

тому, що в ній на першому плані виявляються передусім поодинокі стани 

людської свідомості: схвильовані роздуми, вольові імпульси, миттєві враження, 

відчуття і прагнення. На відміну від епосу і драми, в ліриці розкривається одна 

свідомість - авторська, під якою ми розуміємо складну метатекстуальну 

категорію (ідеться про наближення до автора «через» текст і «з-поза» тексту), 

цілісну функціональну систему, що передбачає тісний взаємозв’язок 

психологічних (емоційних, інтелектуальних тощо) структур свідомості 

письменника, його внутрішнього та прихованого життя, зі структурами 

наративними.  

         Сучасна наука про літературу, оперуючи досягненнями теорій автора 

М. Бахтіна, В. Виноградова, Б. Кормана, вітчизняних і західноєвропейських 

літературних аналітиків у структурі авторського «я» чітко виокремлює: 

1) автора-реальну особу (біографічний, «конкретний», «експліцитний»  

      автор); 

      2) автора-творця («первинний», «концепований», «імпліцитний» автор); 

      3) автора як форму «авторитаризації» (розповідач/оповідач, наратор, маска,  

     дійова особа, трикстер/ блазень тощо).  

Виходячи з означеної теоретиками структурації, логічно, нам видається, 

розрізняти свідомість автора-конкретної особи (автора біографічного) як 

психофізичний феномен і його специфічний модус – категорію свідомості 

автора-творця, яка в той же час репрезентує в художньому просторі твору 

прийоми стилізації власного образу. Водночас не можна забувати, що 
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свідомість автора-продуцента і смислова структура свідомості автора-творця, – 

явища амбівалентного характеру, які у своїй основі утворюють «біполярну 

єдність» (Ю. Лотман). Іншими словами, як стверджував М. Гайдеґґер, «у 

митцеві – джерело творіння. У творінні – джерело митця. Немає одного без 

іншого»;  вони «приречені» на складне взаємопроникнення/ взаємозв’язок 

«через посередництво третього, яке є першим, – через посередництво того, від 

чого в художника й у художнього творіння їхні імена, посередництвом 

мистецтва, творчості» [8, с. 264].  

          Автор як носій певного світосприймання і світорозуміння «не входить» у 

твір безпосередньо. Він завжди опосередкований суб’єктно, за допомогою 

суб’єктних форм вираження авторської свідомості, таких як образ автора, 

ліричний герой, персонаж, наратор тощо і позасуб’єктно, через відбір та 

поєднання явищ дійсності, через сюжет, композицію, зображально-виражальні 

засоби. Суб’єкт викладу репрезентує у творі автора, виступає посередником 

між автором і художньою дійсністю, йому підпорядковані й позасуб’єктні 

засоби вираження авторської свідомості. Образом автора визначається склад, 

стиль мови, відбір лексики, структура оповіді, спосіб характеристики діючих 

осіб, зображення пейзажів тощо. Тобто світ, яким його бачить читач твору, він 

бачить очима оповідача або ж персонажа твору. 

               Суб’єктна організація ліричного твору з формально-граматичного 

погляду виражається у співвіднесенні між собою особових займенників, яке 

відбиває змістові взаємини суб’єкта, об’єкта, адресата. У ліриці автор може 

бути представлений у ньому (за класифікацією Б. Кормана) через такі  

категорії, як «автор-оповідач», «власне автор», «ліричний герой» та «герой 

рольової лірики». Автор-оповідач немов розчинюється по всій тканині твору, 

часто граматично він не виражений, але виявляє себе в композиційній структурі 

твору, ліричному сюжеті, емоційній тональності ліричного монологу. А ось 

власне автор присутній у тексті у формі першої особи однини, але можлива 

форма і множини, проте на першому плані не він сам, а зображені ним явища і 

події. Ліричний герой є «суб’єктом-для-себе», стає своєю власною темою. Він 
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втілюється у всій сукупності творчості поета, або в значній частині її, 

організованої як метажанр, представляючи внутрішню, ідейно-психологічну, 

ідеологічну єдність особистості. Традиційно він розглядається як цілісний 

художній образ у тексті, наділений власним світоглядом та світовідчуттям, 

відмінним від авторського і є своєрідною маскою, яка дозволяє реальному 

авторові розгортати діалог із самим собою, це художній «двійник» автора-

поета, що виростає з тексту ліричних композицій (цикл, книга віршів, лірична 

поема, вся сукупність лірики) як чітко окреслена постать або життєва роль, як 

особа, наділена визначеністю індивідуальної долі, психологічної виразністю 

внутрішнього світу, а часом і рисами пластичного образу. Ліричне «я» є 

«суб’єктом-у-собі», самостійним образом, утвореним ліричним текстом як 

втілення автора-творця і сприймається реципієнтом у процесі читання твору. 

На думку Миколи Ткачука, особливий конотативним акцентом позначена 

категорія «ліричного суб’єкта» [24, с. 127]. Його найважче відокремити від 

власне авторської свідомості, він ніби «оголює» ліричне «я» біографічного 

автора. На експліцитному рівні ліричне «я»  виражається шляхом використання 

особових та присвійних займенників першої особи однини та множини, 

особових та неособових дієслівних конструкцій й зворотів. Засобами 

вираження ліричного «я» на імпліцитному рівні виступають метафоричні й 

метонімічні конструкції, емотивна лексика з гіперсемантичною структурою, 

лексичні й синтаксичні повтори різних видів, антитези, епітети, алегорії, 

риторичні питання тощо. «Герой рольової лірики» - це своєрідний персонаж-

маска, посередництвом якого автор ретранслює свій пережитий досвід, але 

максимально «закамуфльовано». 

         До позасуб’єктних форм вираження авторської свідомості, за 

визначенням Н. Мисливець, слід зарахувати такі способи композиційної 

організації твору, як: 

– назва твору; 

– наявність епіграфу або прологу; 
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– розміщення матеріалу, поділ його на розділи, частини зі своїми 

заголовками; 

– виділення певних розділів, ситуацій, акцентування на них уваги читача; 

– просторово-часову характеристику; 

– уведення в структуру твору листів, щоденникових записів, наведення 

документів; 

– звертання до уявного читача або слухача; 

– розв’язка твору або її відсутність, незавершеність  розповіді; 

– наявність чи відсутність епілогу, постскриптуму [17, с. 39]. 

         Науковець О. Бандура при виявленні образу автора у творі також 

спирається на панівну роль композиційного аспекту. На думку дослідника, 

митці виражають своє ставлення й оцінку безпосередньо, користуючись 

наступними композиційними прийомами: ліричними і публіцистичними 

відступами, звертаннями до героя, читача або предмета зображення, прологами 

тощо [2, с. 17]. Авторська концепція виявляється також в описах природи, 

інтер’єра, окремого предмета, у розповіді про події, вчинки персонажа. 

О. Бандура висловлює думку, що письменник завжди виражає своє ставлення 

до героїв і подій за допомогою слів відповідного смислового відтінку та 

емоційної забарвленості, а також різних художніх засобів мови – лексичних і 

синтаксичних, які виконують не лише зображувальну, а й емоційно-оціночну 

функцію [2, с. 18]. Великого значення при аналізі світогляду письменника 

набуває підтекст твору, інтертекстуальні зв’язки, авторська інтонація, 

індивідуальний стиль та естетичний ідеал митця. 

         Як правило, авторська суб’єктивність прямо простежується саме у 

рамкових компонентах тексту: заголовку, епіграфі, зачині і кінцівці основного 

тексту [26, с. 154]. У деяких творах наявні також присвяти, авторські примітки, 

передмова, післямова, які в сукупності утворюють специфічний метатекст, що 

складає єдине ціле з основним текстом. До цього переліку прийомів відносять 

також використання псевдонімів з яскравим і символічним лексичним 
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значенням. Авторські інтонації яскраво відчутні в авторських відступах, 

особливостях хронотопічної та ритмомелодичної організації тексту. 

         Таким чином, дослідивши поняття про форми вираження авторської 

свідомості, можемо зробити висновок, що в літературознавстві традиційно 

виділяють позасуб’єктні та суб’єктні форми. У свою чергу, позасуб’єктні 

форми менш досліджені, ніж суб’єктні, що зумовлює певні ускладнення при 

розумінні авторського світовідчуття. Цілісний і ґрунтовний аналіз авторської 

позиції у творі можливий лише за умови поєднання дослідження суб’єктних 

(манера оповіді, вибір оповідача / розповідача, реалізація образу наратора на 

змістовому рівні, мовленнєві конструкції героїв твору, конструювання автором 

світу персонажів) та позасуб’єктних форм вираження авторської свідомості 

(жанрові особливості, сюжетно-композиційний рівень твору, система мотивів, 

інтертекстуальні вкраплення, система образів і символів, стилістика твору, 

комплекс виражально-зображальних засобів, використаних автором). Ґрунтовне 

вивчення й дослідження засобів вираження авторської свідомості допомагає 

простежити, як розкривається позиція автора, реалізується задум у художньому 

творі через елементи змісту та форми, єдність яких досягається завдяки ідейно-

естетичній визначеності, цільності авторського погляду на зображуване. 
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РОЗДІЛ 2. 

СУБ’ЄКТНІ ТА ПОЗАСУБ’ЄКТНІ СКЛАДОВІ СТРУКТУРИ  

АВТОРСЬКОЇ СВІДОМОСТІ  ЗБІРКИ ВИБРАНОГО  

ІВАНА МАЛКОВИЧА «ПОДОРОЖНИК» 

 

Початок творчого поступу Івана Малковича як поета припав на період, 

коли серед тогочасних літераторів поширювалась тенденція до іронічного 

розриву із неприйнятною та нав'язливою риторикою соціалістичного реалізму, 

що з одного боку пояснювалось постколоніальним та посттоталітарним 

дискурсом, а з іншого – орієнтацією українського літературного процесу на 

пануючі постмодерні настрої перехідної доби. Поет став першим лауреатом 

літературної премії угрупування «Бу-Ба-Бу» за найкращий вірш року, 

об’єднання поетів, яке найкрасномовніше репрезентує феномен «смерті 

автора», «смерті суб’єкта» М. Фуко та Р. Барта, але сам Малкович належав 

швидше до поетів-традиціоналістів. Відтак його поезії не підкріплюють 

основоположну теорію постструктуралістів про деперсоналізацію суб’єкта як 

результату загальної кризи особистості. У творчості Івана Малковича також 

відчутна кризовість, однак вона породжена насамперед пошуком загубленої в 

часі первісної ідентичності, бунтом людини-філософа, «що в ненастанному 

слідуванні за належним буттю сенсом відкидає будь-які замінники й 

імітації» [18, c. 266]. Екзистенціальні, філософсько-онтологічні та пантеїстичні 

(а тому антиурбаністичні) мотиви формують домінантну філософему творчості 

митця, його естетичне кредо й покликання: в час, коли мораль втрачає свої 

панівні до того позиції під натиском цинізму, зневіри і повної деструкції 

колишніх ідеалів, намагатись протистояти цьому, знеболити й загоїти душевні 

рани рідного народу і всього людства власною творчістю. 

           В авангарді свого літературного покоління Іван Малкович вирізняється 

особливо потужним психологізмом ліричної автоінтерпретації свого 

самобутнього сприйняття світу, часто свідомо втиснутого в сакральний простір 

дитячої казки, яка єдина здатна зберегти автентичність самобутньої української 
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культури, її гармонійного природного середовища і протиставити його 

агресивному наступу нового «постмодерного» часу. Простір дитячої чистоти та 

відвертості стає комфортним полем для творчості поета. Саме тому 

Малковичева лірика так нагадує по-дитячому щирий, відвертий і блискуче 

відшліфований філологічно монолог із самим собою про те, що мало б 

хвилювати всіх людей і особливо українців. Важливу функцію інтерпретації 

власного художнього світу поет не перекладає цілком на плечі читача, навпаки, 

його поезія чи не найбільше серед покоління вісімдесятників [10, c. 397] 

зберігає в собі яскравий і легко впізнаваний струмінь авторської свідомості, 

реалізація якого відбувається як через суб’єктні, так і позасуб’єктні засоби 

вираження. Спроба відшукати сліди авторської свідомості в поетичному 

доробку митця інколи буває надскладним завданням для читача, однак слід 

пам’ятати, що саме вона є дійсним джерелом будь-якого творчого акту, а тому, 

конкретизуючи зміст понять «суб’єкт творчості», «індивідуальність митця», ця 

категорія є ключем до цілісного та комплексного розуміння поетики, 

індивідуального стилю письменника.  

 

1.1. Засоби творення суб’єктної організації авторських текстів 

 Індивідуальний спосіб взаємодії з реальністю Малковича в книзі 

«Подорожник (з новими віршами)» знаходить свій вияв передусім у суб’єктних 

формах вираження авторської свідомості, оскільки його віршовані твори 

позначені сконцентрованістю поета на процесі самозаглиблення, у них 

переважають роздуми, які спрямовані в глиб осмислюваного явища чи 

проблеми. Подібного висновку доходить і дослідниця К. Олійникова, водночас 

окреслюючи й проблематику поетових розмірковувань: «Його вірші кличуть до 

роздумів. Тому, що кожен з них – це не стільки констатація якоїсь події чи 

факту, скільки роздуми поета про сьогодення, про його зв’язок з трагічним 

минулим народу, про втрату ним моральних цінностей, самобутності, про 

засилля техногенної цивілізації, що вкупі є причиною тотального 

розповсюдження зла на землі та у душах людей. На думку Малковича, сама 
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людина, її свідомість спричиняє те, чого в світі буде більше – добра чи зла, – 

про це його поетичні роздуми» [19, с. 104]. Відтак авторська свідомість у книзі 

вибраного представлена в розмаїтості всіх категорій, поданих у класифікації 

Б. Кормана: «автор-оповідач», «власне автор», «ліричний герой», «ліричне я» та 

«герой рольової лірики» (або «герой-персонаж») [13, с. 160], однак присутність 

автора актуалізується передусім у «ліричному я», тобто «суб’єктом-у-собі», 

прямим втіленням автора-творця, що сприймається реципієнтом у процесі 

читання твору. Якщо спробувати розщепити ліричне Малковичеве «я», то перед 

читачем воно постане у трьох іпостасях: я – поет-громадянин-філософ, я – 

«хлопчик-подорожник з янголом на плечі» та я – чоловік і батько (інтимна 

лірика). Свій вияв вони мають насамперед на експліцитному рівні, хоча 

подекуди зустрічаються вірші, яким властиві імпліцитні засоби вираження 

ліричного «я». 

          Громадянські та морально-етичні орієнтири митця, а точніше, етичні, 

естетичні, онтологічні й пантеїстичні константи світогляду автора 

розкриваються у вияві першої іпостасі ліричного «я» поета. Форми 

авторського «я» в його громадянській та філософсько-пейзажній ліриці 

актуалізуються в тексті через відповідні експліцитні структури, зокрема, через 

парадигму особового займенника «я» («мене», «мені»), похідного від нього 

присвійного «мій», що перетворює поета в суб’єкта ліричного пізнання 

найбільш широких і загальних суспільних та філософських проблем. Яскравим 

прикладом є вірш «Сльоза», в якому відчутне гіперболізований вияв 

страждання («я сльозу у кулак заховаю - / і розірве сльоза мій кулак» [14, с. 44]) 

пантеїстичного ліричного «я» поета через наступ на дорогий його серцю світ 

верховинської природи рідних Карпат індустріалізації та урбанізації: 

«Покосили мої полонини» [14, с. 44].  Ліричному «я» відкрилась жахлива істина, 

суть якої в тому, що наш світ стоїть на порозі страшного й антигуманного 

катаклізму: «цивільні гарбузи/ літають атомними бомбами», «і журавлі – не 

журавлі -/ розвідники майстерно зліплені» («о світку дивний ти 

єси…») [14, с. 196], який тенденції сучасного суспільства лише прискорюють. 
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Утім, імпліцитне авторове alter ego, крізь яке за допомогою синтаксичного 

повтору проступає авторська свідомість, з усіх сил намагається зберегти віру в 

краще: «о вигадко моя тяжка/ о як я вірю як я вірю/ що під крилом у літака/ 

лиш просто пір’я/ просто/ пір’я» [14, с. 196]. Деякі дослідники переконані, що 

зберегти цю віру авторові не вдається, тому, як, наприклад, М. Рябчук, 

називають Малковича «дуже сумним поетом», а його творчість відповідно 

такою, що концентрує в собі «різні літературні рефлексії на тему минущості й 

приреченості людського життя» [20, с. 146]. Подібний погляд  знаходить свій 

прямий вияв передусім у яскравому концептуальному образі «намарних людей» 

з однойменної поезії Малковича. Уже в першому рядку ліричне «я» поета 

трансформується із займенника «я» в «ти», перетворюючи ліричного суб’єкта в 

об’єкта звернення, автоадресата: «ти теж покинув той імлавий рай/ незглибної 

копальні хромосомів» «й піддався легкодухо на життя» [14, с. 32]. Малковича 

гнітить думка, що всі люди – це всього лише «однаковісінький кістковий 

інвентар/ (немов єдина на землі доцільність - / кістки вирощувати власні)», 

«намарні люди котрих навіть Бог/ не в змозі пригадати на обличчя» [14, с. 32]. 

Коли на авансцену виходить проблема пошуку власної самобутності, сенсу 

людського існування, Малковичеве ліричне «я» перетворюється в ліричний 

суб’єкт, який починає потенційно, як узагальнений образ, стосуватися й інших 

людей, набуваючи вигляду художньо узагальненого, піднесеного над 

біографічною емпірією образу самого автора як постаті духовної, носія певного 

типу свідомості. Відтак дедалі частіше ліричне «я» виражається займенником 

«ми», стає зрозумілим, що до «голосу волаючого у пустелі» додаються й голоси 

інших людей, яких хвилюють ті ж самі питання: «Чого ми будемо шукати/ у 

водах цих, що нас несуть, -/ пливти як всі? Чи углибати?/ чи тільки зіб’єм 

каламуть?» («Коли ми в риби ідемо…») [14, с. 192],  «нами насичений світ/ де 

ж ми ізвідси підемо?» («знову марчіє трава…») [14, с. 18]. Онтологічні 

проблеми, що хвилюють ліричного суб’єкта, посилюються гострим 

національним питанням. Україна в художній реальності автора постає в 

метафоричному образі «Сізіфової землі»: «наче ми в Сізіфовій землі/ 



17 
 

народжені де треба знову й знову/ все починати заново і ще раз/ ще раз ще раз/ 

і мовби вже ось-ось/ і знов - спочатку…» [14, с. 231], а її головний ворог – 

причина всіх бід і страждань завуальований, як і властиво Малковичу, у 

дитячих казкових образах «північної кози-дерези» («О північна козо-дерезо, / 

що ти тут загубила?» «Триста років у наші траві - / кажеш, їла листочок?/ 

Триста літ мед-вино ручаї - / кажеш, пила ковточок?» [14, с. 46]), 

«матрьошок» та «псевдотелесиків» («орди матрьощенків» «обліпили тебе/ й 

рідні псевдотелесики/ що чубляться ниють/ і лукаво обіцяють/ пшонця під 

крильця/ і обскубують» [14, с. 9]). У цих поезіях одним із посутніх модусів 

репрезентації ліричного суб’єкта в авторському тексті є його чітка національна 

самоідентифікація, що виявилася у «взаємозв’язку» колективного та 

індивідуально-авторського «я». Суб’єкт лірики Івана Малковича включений у 

буття нації, до певної міри асимілюється з нею. Особистісне «я» та колективне 

«ми» постають як невіддільні духовні субстанції, особливо тоді, коли йдеться 

про силу народу, його прагнення відстояти свою незалежність: «ми вертаєм до 

хати» («О північна козо-дерезо») [14, с.  45], «Наші барикади протримаються 

до весни, / ми – готові триматися довше, бо ж ми не зі снігу» 

(«Антигрудень») [14, с. 246]. Малкович свідомий своєї місії, місії кожного 

українського поета – служити своєму народові, його духовному та моральному 

вдосконаленню, однак він завжди перебуває у сумнівах: «чи ж хтось почув/ 

твій клятий дар?» («Сиди, і думай, і печальсь…») [14, с. 220]. Таким чином, 

поетове ліричне «я» рефлексує ще й з приводу поетичного покликання, ролі 

митця в суспільному та духовному поступі народу. Переосмислюючи свій 

власний досвід як українського поета, автор у вірші «Купи рум’янку – 

рум’янися…» завдяки епіфорі «лиш не схиляйся при папері» «напучує» читача 

вдовольнятися звичайним життям (одружуватися, сидіти у партері, відвідувати 

виставки тощо) і не гнатися за примарною славою літератора, плата за яку 

буває часто кривавою («не пишуть сльози на папері…») [14, с. 111].  

            Висновок, якого доходить перша іпостась розщепленого Малковичевого 

ліричного «я», прочитується у вірші «Ми провинились, Боже…» - причину 
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тотальної невлаштованості людини, її екзистенціальних сумнівів та стану 

розгубленості не слід шукати в соціальних чи політичних катаклізмах нашого 

часу, насправді сама людина, її недалекоглядність у важливих питаннях 

консолідації і примноженні національних, моральних, духовних цінностей 

(«ми – в болото/ насіння кинули. Воно ж росте…» [14, с. 67]) призвели до 

трагічно-парадоксальних наслідків: «…це вже пожирає/ нас наша глупота із 

наших же долонь» [14, с. 67]. Прикметно, що в поезії займенники «ми» і «наш» 

використані не просто для позначення кола людей, об’єднаних спільними 

цінностями і спільною долею, оточених чужим або ворожим світом, 

зобов’язаних оберігати спільне надбання й допомагати один одному, таким 

чином автор не стільки вказує на помилки людства, свого народу, скільки 

розділяє з ним тяжку ношу відповідальності, перекладаючи її і на свої плечі. 

          Твердження дослідниці Н. Анісімової про те, що «лірика І. Малковича 

наскрізь просякнута й просвітлена романтичним настроєм сент-екзюперівської 

казки про принца, який просив пілота, що зазнав катастрофи, намалювати йому 

баранчика» [1, с. 40] (особливо відчутні інтертекстуальні зв’язки та алюзії у 

циклі поезій «Враз баранчик народився») стає своєрідним ключем до розуміння 

другої іпостасі ліричного «я» поета: я – «хлопчик-подорожник з янголом на 

плечі», яка розкрита через засоби «рольової лірики». Авторська свідомість у 

ній надійно прихована за постаттю «рольового героя». Як і у творі Екзюпері, з 

вуст хлопчика-подорожника з однойменної поезії зривається прохання: «– Я – 

подорожник,/ прикладайте мене до рани» [14, с. 186], як і автор «Маленького 

принца», Іван Малкович неодноразово позиціонував себе як «доросла дитина». 

Відтак «інфантильність» поетичного світобачення (поширене у багатьох 

літературознавчих розвідках означення, яке, на нашу думку, через небажані 

конотації «незрілий», «недорозвинений» слід замінити на «дитинність») стає 

причиною появи в ліриці поета своєрідної маски «архетипної дитини». Простір 

дитячої чистоти, щирості та відвертості стає сприятливим і комфортним 

ґрунтом для творчості Івана Малковича, саме ця риса вирізняє постать поета 

серед інших письменників у поетичному дискурсі 80-х років. За «рольовим 
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персонажем» найскладніше розгледіти автора, оскільки такий персонаж може 

бути цілком самостійним ліричним героєм, однак не у випадку з Іваном 

Малковичем. Постать автора під маскою «архетипної дитини» допомагають 

привідкрити позасуб’єктні засоби вираження (у випадку з поезією 

«Подорожник», до них слід зарахувати концептуальність образу подорожника, 

двічі винесеного у назви збірок). Авторська свідомість у ліриці «просочується» 

через «рольового персонажа» дедалі частіше імпліцитно, через його 

концептуальну прив’язаність до образів янгола чи птаха («Із янголом на плечі», 

«Пташина елегія»). У «Пташиній елегії» несподівано «дитинну» тональність 

поезії порушує образ «пташиних могилок дитячими руками / насипаних» [14, 

с. 16], через який ми впізнаємо особливу, властиву лише Малковичу 

екзистенціальну наповненість «тремкою і боязкою ніжністю до всього сущого, 

неприхованим (і небезпідставним) страхом передчасної смерті, пронизаних 

здогадом, що одночасно з початком «дорослого» життя починає розвиватись 

сюжет болісного екзистенційного вичахання» [18, с. 264]: «невситимий сум - / 

безмежний сум з дитячими очима/ що заповзає в нас/ повільно але вперто// 

підмінює нам вивітрілу душу - / поповнює її – розріджує -  й вже сам/ 

володарює тихими серцями» [14, с. 16]. Мотив екзистенціальної відчуженості, 

закиненості людини у цей світ, тотальної самотності загострюється у поезії «Із 

янголом на плечі», «рольовий герой», що цілком закономірно для 

екзистенціалізму, означений як «хтось» (тобто кожен і ніхто водночас): 

«…хтось бреде собі самотньо / із янголом на плечі» [14, с. 260]. 

Неправильність граматичної форми «йде в ніде» підкреслює абсурдне існування 

людини, яке посилюється через образ «сірого маятника життя», що «жене у 

спину». Образ янгола є символом високого, небесного, божого, що є в кожній 

людині, відтак призначення кожної людини, за Малковичем, – зберегти 

духовний дороговказ, щоб наше життя було осяяне високою метою, яка здатна 

наповнити його бодай якимось сенсом. Саме тому так відчайдушно і благально 

звучать заключні слова: «…лиш вуста дрижать гарячі: / янголе, не впадь з 

плеча» [14, с. 260], в яких вчувається настанова берегти свого власного янгола 
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від натиску прагматизму, бездуховності, дегуманізації, аби не втратити того, 

що робить з двоногої істоти справжню Людину. Отже, у «рольовій ліриці» 

Івана Малковича найскладніше вловити присутність автора (яка найчастіше 

знаходить свій вияв саме через імпліцитні форми вираження), однак саме вона 

чи не найяскравіше презентує самобутність та оригінальність авторської 

концепції «дитинного» бачення і сприйняття світу, про що влучно зауважив 

Кость Москалець: «Якби Маленький Принц із казки Екзюпері писав вірші, то, 

можливо, вони були б точнісінько такими за настроєм і тоном, як ранні вірші 

Малковича» [18, с. 264] 

         Третя іпостась ліричного авторського «я» інтегрує «біографічного» 

автора, за Михайлом Бахтіним, - особу, яка існує в позахудожньому реальному 

вимірі. В інтимній ліриці, на відміну від рольової, авторську свідомість 

розпізнати найпростіше, оскільки сам поет залишає неприховані знаки-«сліди» 

у вигляді присвят, заголовків з конкретними адресатами («Синочкові на першу 

його колядку», «Синові»). Називання і звернення на ім’я в поезії до дружини 

Ярини Антків-Малкович (в поезіях «Яринко левів і каштанів…», «Яринко, 

знаю, ти ще віриш…», «Доля», «Пританцьовування на одній нозі»); обігрування 

інтимних подробиць («я твій малий кович / галамазький» [14, с. 21]), реальних 

подій із життя (як-то очікування народження сина в поезії «В передчутті»); 

добір художніх образів, умотивований фактами та подіями з біографії, зокрема 

знайомство з майбутньою дружиною, яка, як і сам поет, є скрипалькою (образи 

скрипки, флейти, музики) належить до позасуб’єктних засобів вираження 

авторської свідомості, однак без них було б неможливо розгледіти «оголене» 

ліричне «я» біографічного автора.  

         Ліричні одкровення, інтимні зізнання, сповідальні інтонації Івана 

Малковича свідчать про те, що в його текстах автор стає ключовою 

семантичною фігурою, виступає не лише суб’єктом, але й об’єктом художнього 

відображення, синтезуючи власний особистісно-психологічний досвід. Саме в 

інтимній ліриці, на наш погляд, можна простежити процес становлення 

Малковича як поета, роль у цьому процесі дружини: «колись ти наснила, / що 
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зшіптуєш у мене / зерна снів і слів / аби я перемелював їх / на добрі вірші» 

(«пробач…») [14, с. 20], зчитати особистісні морально-етичні та громадянські 

ідеали, орієнтуючись на які, поет виховує власного сина: «Тепер тебе питаю я, 

/ мій хлопчику чудовий: / чи гостра шабелька твоя, / чи коник твій готовий?», 

«щоб захистити ліс від сліз і рідну нашу річку» («Понад Дніпром гуде 

метро») [14, с. 60], а відтак, вірний яким залишається і сам як особистість, 

громадянин та митець. 

 

         2.2. Позасуб’єктні форми вираження авторської свідомості   

         У «Подорожнику (з новими віршами)» одна з Малковичевих поезій  

«Чоловік» є своєрідною історіє про людину, котра безуспішно намагається 

приміряти на себе різні маски: розважливого блазня, незворушного судді, 

хитрого лиса, багатоликого хамелеона, звабника Дон-Жуана, безуспішно, бо всі 

врешті-решт впізнають чоловіка, який ховається за різною машкарою.  

«Смішний/ розгублений чоловік - / ніяк не збагне / що в кожній масці / є розріз / 

для очей» [14, с. 221], - підсумовує поет, якого спіткала така ж участь: яку б 

маску не зодягнув на себе Малкович, рядки його власних поезій оприявлюють 

так майстерно утаємничене й приховане обличчя автора. Саме позасуб’єктні 

форми вираження авторської свідомості можна назвати «розрізами для 

очей», які видають авторську присутність. Зовнішньо, з точки зору форми такі 

«розрізи» нагадує структура, побудова та організація поетичних творів, яка в 

Малковича, дійсно, є оригінальною і відмінною від інших поетів. Більшість 

віршів митець зводить за своїми внутрішніми законами строфіки. Зміщення, 

перенесення, розкривання та інші різновиди парцелювання поетичного 

синтаксису є дбайливим авторським акцентуванням на особливих смислових, 

риторичних, емоційних константах, своєрідним персональним для кожного 

читача голосом автора, що декламує свої поетичні творіння, лунаючи в унісон 

із внутрішнім голосом реципієнта. Показовою, зокрема, є поезія  «Я воду 

сколотив і дощ почав ліпити»: 
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Лице моє 

                на воду тихо впало 

і попливло, похитуючись, вдаль. 

 

Я ще не знав – чого воно,  

                                           куди 

втікало в тім високім безгомінні, - 

і я побіг, 

                   і розкидав каміння, 

задобрював плиткі ножі води, 

 

я вслід кричав, 

                         але воно 

                                        невпинно, 

всміхаючись, на вир стрімкий пливло… [14, с. 194–195]. 

          Постать автора впізнається й через рамкові компоненти ліричного тексту, 

до яких зараховують заголовки, присвяти, епіграфи. Якщо за колом тих людей, 

яким присвячені вірші, дуже легко відгадати постать митця («Сизі ранки 

поснулі» - Костеві Москальцю, «Хованка» - сестрі, «Пракорабель» - Ліні 

Костенко, численні присвяти дружині Ярині, синам Гордієві і Тарасові ), то по 

заголовком це зробити набагато складніше, за винятком тих випадків, коли 

назви незвичайні та самобутні. «Житіє часника», «Вертепчики», «Буколіка з 

євшаном», «Вечірня (гусяча) буколіка», «Кахляна (тоскна) буколіка», «Сонет із 

торбинкою квасолі», «Сізіфність», «Зоопсихічне», «Напучування» - усі ці 

«химерні» назви віршів ще до знайомства читача з їх текстами виказують свого 

геніального творця-поета, характерною рисою стильової манери якого є, на 

перший погляд, еклектичне поєднання побутового, міфопоетичного та 

казкового світів, що й відображено у назвах. Останні три до того ж є ще й 

авторськими неологізмами, якими також рясніє лірика Івана Малковича. 

Наділені авторською суб’єктністю й епіграфи, які поет добирає з власних 

неопублікованих творів, їх чорнових варіантів: «…Москва його куса, / душу 

дірявить – і край./ - Грицю, - пан Біг сказав. – Час утікати?/ - Втікай» - 

епіграф до поезії «Пійманий Сковорода» з авторською вказівкою: З чернетки 
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вірша [14, с. 65] («Послання до Т.» - З ранніх віршів,  «Сон з юності» - З 

неопублікованого [14, с. 126]). 

          Еклектика  стильової палітри творчості Івана Малковича вплинула на 

емоційну тональність лірики, зробивши її «грайливою», а громадянську ще й 

алегорично-казковою. Прагнення завуалювати в казкових образах гострі 

національно-політичні проблеми молодої української держави, алегорично 

зобразити її ворогів не є свідченням побоювань поета «назвати речі своїми 

іменами», навпаки - така алегорична, казкова форма дуже легко аналітично 

розкодовується («О північна козо-дерезо, / що ти тут загубила?» «Триста 

років у наші траві - / кажеш, їла листочок?/ Триста літ мед-вино ручаї - / 

кажеш, пила ковточок?» [14, с. 10], «(з вороніжчиною й кубанщиною / була б 

ти пишногузніша) [14, с. 9], «з підземних барлог / заревіли кремлівські 

куранти» [14, с. 39]). Таким чином Малкович «відображає функціонування 

суспільного (політичного)  театру посттоталітарної доби» [14, с. 46], аби в 

сучасний постмодерний час віднайти втрачені в колоніальну добу цінності та 

духовні орієнтири й протиставити їх деструктивним тенденціям сьогодення. 

Але найбільше приголомшує і вражає поетова далекоглядність-прозорливість 

ясновидця, який з тривогою констатує: «…боюсь за твою ліву лапку» [14, с. 10] 

(поезія «Люблю тебе пізнавати» датована 2009 роком). Емоційна тональність 

Малковичевої громадянської лірики як один із виявів позасуб’єктних форм 

вираження авторської свідомості постійно балансує на межі «грайливого» і 

«трагічно-серйозного», особливо коли стосується теми репресій, спроби 

знищення українців як етносу: «І ніде, і ніщо – сто століть / мої очі літопис 

читають / про народ, що ніяк не встигає дозріть, - / мов абортом його 

виривають…» [14, с. 37] («Літопис»). У поезії «Леонтович» душевна рівновага 

ліричного героя вкрай порушена, він страждає без провини лише тому, що 

змушений сповістити відомого українського композитора про його 

невідворотну загибель: «я стою серед натовпу туристів і по моєму обличчі/ 

градом котяться сльози… Замерзають на льоту / вони високо відстрибують 

від цементного тротуару/ і хрустять під ногами перехожих» [14, с. 242]. Між 
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рядками зчитуються значно масштабніші паралелі: чекіст, що «напросився 

переночувати, а вдосвіта – застрелив» українця, якого поважають і люблять в 

усьому світі. Напевно, лише Малкович здатний так тонко й майстерно 

приховати за, здавалося б, однозначним сюжетом багатозначні натяки, аби 

читач підсвідомо підняв їх для себе на-гора і вкотре замислився та зробив 

правильні висновки. Лірика поета позбавлена моралізаторського чи 

імперативного впливу на читача, її тональність швидше сугестивно-евристична. 

          Інтертекстуальні зв’язки з доробком інших письменників, алюзії та 

ремінісенції на їхні твори також є вказівкою на позасуб’єктну форму 

присутності автора у ліричному творі. Літературознавець М. Слабошпицький 

слушно зауважує, що «менторами» Івана Малковича як поета були Рільке, 

Антонич, Плужник і Тичина [23, с. 6]. Подібну думку висловлює і Дмитро 

Павличко, називаючи останніх літературними вчителями поета. Неможливо не 

погодитись, що постать Богдана-Ігоря Антонича займає одну з панівних 

позицій у Малковичевому переліку «літературних кумирів» (поет у вірші «Я 

волів би бути львів’янином», жартуючи, зізнається, що мріє «каву попивати з 

Антоничем» [14, с. 124]). Прямі інтертекстуальні зв’язки з віршем Антонича 

«Різдво» простежуються в поезіях «Антонич», насамперед через образи лемків, 

місяця-горіха: «ти здійсниш нині диво: / сухий горіх зазеленіє / й з білесенької 

середини / враз повиходять лемки білі» [14, с. 63]) та «Хочеться нарешті 

безумовних звитяг» («Де подітися нам у беззахиснім нашім раю / зі смарагдом 

річок, в цім ефірнім планктоні, / як почути крізь гул гумконвоїв – десь там, на 

краю, / тиху платівку місяця на антоничевім грамофоні?..» [14, с. 251]).  З 

Євгеном Плужником Івана Малковича споріднює екзистенціальна домінанта 

проблематики та усвідомлення всієї складності й відповідальності бути 

українським поетом: «бо як печально знати все ж / в кассандриній трагічній 

тиші, / що в цім саду ти/ не помреш/ а вічних віршів не напишеш» [14, с. 209] 

(«При цих деревах, в цім ладу»). 

           Як відомо, позасуб’єктною формою вияву авторської свідомості є також 

хронотоп. У збірці вибраного Івана Малковича він пов’язаний з топонімом 
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Івано-Франківська та періодом поетового юнацтва, молодості: «місто моєї 

безвусості» («Івано-Франківську») [14, с. 207]. Поезія насичена важливими і 

характерними для поета концептуальними образами, за якими одразу ж 

вгадується постать письменника: «там ще не розумів, чому скрипку до лівого 

боку тиснув так,/ там інколи з легкістю вірилось в те, ніби ти – 

подорожник…/ Місто юності, ти подорожнику мій невідмовний/ з 

прожилком ратуші посередині» [14, с. 207]. Ту, ще не свідому, трепетну 

ніжність до інструмента, здатного впливати на розум і почуття інших людей, 

можна вважати своєрідним передвісником високої місії - нести почесне й 

благородне звання поета, стати причиною позитивних змін у свідомості людей 

(«бо я прийшов лиш, щоб хоч зрідка / комусь бриніло із очей / так тонко-

тонко, наче скрипка, / і мудро, як віолончель», «Отак прожив собі, 

дивись…» [14, с. 208]), повіривши в те, що власною творчістю, подібно до 

цілющих листків подорожника, можна вилікувати найболючіші рани рідного 

народу, що не припиняють кровоточити, хоча гояться вже не одне століття. 
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ВИСНОВКИ 

 

          Феномен авторської присутності в художньому тексті полягає у її 

багатовимірності, що значно ускладнює процес «розпізнавання» постаті автора. 

Своєрідними «знаками» авторської присутності в ліричному наративі є 

суб’єктні і позасуб’єктні форми вираження авторської свідомості, які стають 

прямою вказівкою до глибшого розуміння своєрідності художнього мислення 

та оригінальності індивідуального стилю митця. 

У віршах сучасного українського поета Івана Малковича чи не найбільше 

в порівняні з доробками інших представників покоління вісімдесятників 

збережено яскравий і легко впізнаваний струмінь авторської свідомості, 

оскільки вони позначені сконцентрованістю поета на процесі самозаглиблення, 

у них переважають роздуми, які спрямовані в глиб осмислюваного явища чи 

проблеми. Книга вибраного «Подорожник (з новими віршами)» демонструє 

розмаїтість реалізації авторської свідомості, однак найпродуктивніше  

присутність автора актуалізується передусім через суб’єктивну форму 

вираження - «ліричне я» (пряме втілення автора-творця), яке постає перед 

читачем у трьох концептуальних іпостасях: я – поет-громадянин-філософ, я – 

«хлопчик-подорожник з янголом на плечі» та я – чоловік і батько (інтимна 

лірика) з перевагою вияву на експліцитному рівні. Перша іпостась ліричного 

«я» поета важлива для розуміння громадянських та морально-етичних 

орієнтирів митця, яка актуалізуються в тексті через парадигму особового 

займенника «я» («мене», «мені»), похідного від нього присвійного «мій», що 

перетворює поета в суб’єкта ліричного пізнання найбільш широких і загальних 

суспільних та філософських проблем. Коли ж загострюється проблема пошуку 

власної самобутності, сенсу людського існування, Малковичеве ліричне «я» 

перетворюється в ліричний суб’єкт, який починає потенційно, як узагальнений 

образ, стосуватися й інших людей, набуваючи вигляду художньо 

узагальненого, піднесеного над біографічною емпірією образу самого автора, і 

трансформується в займенник  «ми» (особистісне «я» та колективне «ми» 
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постають як невіддільні духовні субстанції). Другий вияв ліричного «я» поета: 

я – «хлопчик-подорожник з янголом на плечі» розкритий передусім через 

засоби «рольової лірики», авторська свідомість у ній надійно прихована за 

постаттю «рольового героя» - маскою «архетипної дитини». Привідкрити її 

допомагають позасуб’єктні імпліцитні засоби вираження - концептуальна 

прив’язаність до образів янгола чи птаха, тональність поезій, які найяскравіше 

презентують самобутність та оригінальність авторської концепції «дитинного» 

бачення і сприйняття світу. Третя іпостась ліричного авторського «я» 

найхарактерніша для інтимної лірики, оскільки оприявлює «біографічного 

автора» насамперед через добір характерних, умотивованих фактами та подіями 

з життя самого поета присвят, заголовків, художніх образів.  

         Виявити присутність автора дозволяє і система позасуб’єктних форм 

вираження авторської свідомості, до яких передусім слід зарахувати 

оригінальну, властиву лише стилю Малковича побудову та організацію 

поетичних творів. Зміщення, перенесення, розкривання та інші різновиди 

парцелювання поетичного синтаксису є дбайливим авторським акцентуванням 

на особливих смислових, риторичних, емоційних константах. Показовими є й 

такі компоненти ліричного тексту як заголовки, присвяти, епіграфи, що 

посилюють еклектику «грайливої» і «трагічно-серйозної» емоційної 

тональності Малковичевої громадянської лірики, яка також є виявом 

позасуб’єктних форм вираження авторської свідомості. Впізнаваним стиль 

автора роблять інтертекстуальні зв’язки з творами інших українських 

письменників (Богдан-Ігор Антонич, Євген Плужник), численні алюзії та 

ремінісенції, а також хронотоп (передусім топонім Івано-Франківська). 

         Отже, у своїх ліричних текстах Іван Малкович виступає не лише 

суб’єктом, але й об’єктом художнього відображення, синтезуючи власний 

біографічний, особистісно-психологічний та соціокультурний, національний 

досвід.  
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