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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Періоди перетину століть завжди 

найцікавіші і найскладніші у суспільному та в мистецькому житті. 

Літературний процес першочергово стає виражальним засобом естетичної та 

світоглядної позиції спільноти. Адже він визначається розмаїттям історико-

мистецьких проявів, зміною стилів і напрямів художньої творчості, тематичною 

та жанровою специфікою творів, багатством можливостей виражально-

зображальних систем художніх засобів тощо. Тому у наш час дискусійним 

залишається питання щодо класифікації сучасної літератури. 

Однак злами століть є постійним предметом зацікавлень науковців, бо 

вирізняються неусталеністю естетико-філософських позицій, великою 

кількістю експериментів у жанрових, стильових формах тощо. Варто згадати, 

що такі періоди позначені так званим змаганням «батьків» і «дітей», тобто тих, 

чия творчість має певне канонічне наповнення та відношення до якогось 

естетичного явища, наприклад, модерного чи реалістичного типу письма. Саме 

так сталося із Іваном Антоновичем Малковичем, який є одним з яскравих і 

талановитих представників української культурно-літературного простору ХХІ 

століття, хоча почав свою літературну діяльність 8 березня 1979 року. Саме тоді 

з’явився перший вірш «А ти така ж, як лісова кислиця…», а також 16 липня 

цього ж року «Не говоріть, що ні до чого ми не здатні». Тож його творче 

визрівання відбулося у 80-х, проте митець активно продовжує творчі пошуки 

донині. Відтак варто адекватно розібратися в особливостях формування 

ідеостилю І. Малковича, з’ясувати напрям його розвитку, проаналізувавши 

ліричні твори.  

Поезія Івана Малковича ще не була визначальним предметом 

літературознавчих досліджень, у наукових студіях розглядалася лише 

спорадично («Художній світ Івана Малковича-поета» та «Художньо-стильові 

особливості поезії Івана Малковича» О. Горщар; «Вічно перша книга (творчий 

шлях Івана Малковича)» та «Поруч із серцем» К. Москалець та інші), 

епізодично досліджується в дисертаційних працях, присвячених явищу 
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постмодернізму («Міфологема космічної ієрогамії в поезії вісімдесятників» та 

«Стилетворчі функції міфоритуальних форм у поезії вісімдесятників 

(В. Герасим’юк, І. Римарук, І. Малкович)» І. Борисюк та інші). Науковці іноді 

висловлюють сумнів у доцільності віднесення його творчих здобутків до того 

чи іншого літературного напряму. Нині художні твори досліджуються в руслі 

рецептивної естетики, яка, на думку О. Червінської, формує новий погляд на 

літературну продукцію, коли «кінцева мета будь-якого літературного твору 

пов’язується з її інтелектуальною реалізацією в кожній конкретній свідомості» 

[32, с. 3].  

Основна мета роботи – дослідити поетичну спадщину І. Малковича з 

урахуванням її естетичних та поетикальних особливостей у контексті ідейно-

художніх пошуків української літератури наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

Основна мета зумовлює розв’язання таких завдань:  

- узагальнивши естетико-поетикальні риси вісімдесятництва і 

постмодернізму, обґрунтувати вибір теоретичних орієнтирів дослідження; 

- розкрити своєрідність поетикальних особливостей лірики І. Малковича; 

- виявити діапазон тем та мотивів поезій; 

- схарактеризувати образ ліричного героя та його різновиди у ліричних 

творах І. Малковича;  

- означити самобутність художньої реалізації ідейно-образної системи 

І. Малковича на межі ХХ – ХХІ ст. історії української літератури. 

Об’єктом дослідження є поетичні твори І. Малковича. 

Предметом дослідження є поетикальні особливості лірики І. Малковича, 

її естетична специфіка у контексті розвитку літератури кінця ХХ – початку 

ХХІ ст.  

Теоретико-методологічною основою роботи є історико-літературні, 

теоретичні праці, у яких висвітлено проблему вивчення особливого явища під 

назвою «постмодернізм», його відмінності від модернізму. Стрижнем 

дослідження стали праці Т. Гундорової, Ю. Коваліва, В. Кузьменка, 
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М. Павлишина, Р. Харчук, у яких аналізуються особливості української 

модерної та постмодерної літератури та жанрово-стильові модифікації лірики.  

Зокрема, ураховано погляди Роксани Харчук, що український 

постмодернізм був передусім антитезою не модернізму, яким цікавився і з яким 

співіснував, а тоталітаризму і соцреалізму. Взято до уваги спостереження 

М. Павлишина, який серед ознак постмодернізму виділив іронію, гру, 

цитування; змішування жанрів, рівнів мовлення, високої і популярної культури 

та інші.  

Вибір методів дослідження зумовлений особливостями наукової 

проблематики та теоретичними питаннями, порушеними в роботі. У ході 

роботи були використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, а 

саме:  

- порівняльно-історичний і порівняльно-типологічний (шляхом 

порівняльного аналізу доробку І. Малковича зі зразками поезій українських 

авторів визначаються типологічні й оригінальні риси їх художнього 

осмислення, що спонукає до пошуку характерних прямих і зворотних зв’язків із 

вісімдесятниками та раннім постмодернізмом), 

- контекстуальний (поезії розглядаються у культурно-мистецькому 

контексті ХХ – ХХІ ст.),  

- інтертекстуальний (здійснюється деконструкція поетичних творів із 

метою виокремлення й поглибленого аналізу культурницьких інтертекстів та 

авторських дискурсів),  

- семіологічний (з’ясування семантики мотивів, образів, символів, 

архетипів),  

- поетологічний (розглядається поетика творів), 

- герменевтичний (дослідження та тлумачення смислових аспектів 

ліричних творів), 

- індуктивний (вивчення проблематики твору шляхом дослідження 

сюжетів та образів). 
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Наукова новизна даної роботи полягає у тому, що в ній робиться спроба 

узагальнити естетико-поетикальні риси вісімдесятництва і постмодернізму та 

проаналізувати лірику І. Малковича в контексті розвитку літератури кінця ХХ – 

початку ХХІ століття; схарактеризовано поетикальні особливості поезій 

І. Малковича, з’ясовано основні мотиви творчості, яким автор приділяє 

особливу увагу, статистично показано превалювання особистої лірики над 

іншими видами, окреслено образи-символи, архетипи, міфологічні образи, 

наявні у ліриці І. Малковича. 

Практичне значення дослідження полягає у тому, що основні його 

положення можуть бути використані для подальшого вивчення поетикальних 

особливостей лірики І. Малковича, а також порівняльних студій з творами 

інших представників означеного періоду. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, 2 розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 37 сторінок. 

Список використаних джерел складає 33 найменування.  
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РОЗДІЛ 1.  

ТВОРЧІ ПОШУКИ І. МАЛКОВИЧА У МЕЖАХ  

ЛІТЕРАТУРНО-ЕСТЕТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ  

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX ст. – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХІ ст. 

 

1.1. Культурно-історична ситуація на межі століть та літературний 

процес  

Назва «вісімдесятники» пов’язана з конкретним часовим періодом, з 

активним експериментуванням у жанрах, стилях, із спробами поетів залучити 

філософію, фольклор, публіцистику у площину поетичного тексту. Стався 

занепад естетики соцреалізму та філософської доктрини наукового комунізму, 

який потребував регламентації світоглядних та художніх засад літературного 

процесу. Еволюція філософсько-естетичної думки своєю чергою 

супроводжувалася зміною світоглядних аспектів у вітчизняному суспільстві. Ці 

зміни особливо виразно проявилися у творчості представників модерної 

стильової течії. На думку літературознавців, в українській поезії цього періоду 

можна виокремити три головні стильові напрямки: традиційний, модерний 

(постмодерний) та авангардний [15, с. 160].  

Поділяючи думки Ю. Коваліва та В. Габора щодо ефемерності явища 

«сучасних шкіл», оскільки їх представники спираються на історично усталені 

художні традиції та постулати, що звужує можливості висвітлити увесь спектр 

художнього мислення поетів певної школи, творчість І. Малковича варто 

розглянути в широкому аспекті, щоб увиразнити оригінальний ідеостиль митця 

на тлі інших поетів української літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст. Проте, 

слід зауважити, що модерному напряму та постмодерному притаманні певні 

спільні особливості: герметичність (закритість, закодування), асоціативність, 

метафоричність, тяжіння до вільних віршованих форм, ігнорування суспільно-

політичних, соціальних критеріїв, інтенсивний пошук нових художніх форм. Ця 

поезія, переконливо доводять науковці, важко сприймається, розрахована на 

рафінованого, освіченого, вдумливого читача [15, с. 5]. 



 8 

У Літературознавчому словнику-довіднику знаходимо таке пояснення 

герметизму: був естетичною реакцією на тоталітарний, фашистський режим, 

художньою відповіддю на виклик історії, зосереджувався на основному 

мотивові – трагізмі людського буття, самотності самоцінної особистості, на 

пошуках духовних цінностей в глибинах незалежної душі [19]. 

До цього напрямку зараховують творчість «вісімдесятників» – Юрія 

Андруховича, Василя Герасим’юка, Олександра Ірванця, Івана Малковича, 

Віктора Неборака, Оксани Пахльовської, Ігоря Римарука, чия поезія густо 

насичена архетипними образами, символами, складною метафорикою, має 

фольклорний аспект, автори обстоюють добро, людяність, здатність українців 

на високі моральні почуття. Їхні твори торкаються інтелектуально-

психологічних глибин. Цих поетів, переконують літературознавці, об’єднує 

«своєрідне езотеричне (утаємничене) письмо, відлуння в ньому язичницької 

міфології та християнських вірувань, вкраплення культурно-історичних 

ремінісценцій, багатоголосся, внутрішня поліфонічність» [15, с. 5–6]. Це – 

автори-інтелектуали, які збагатили літературу багатопідтекстовістю, тонкою 

іронією, іноді з сарказмом, зануренням у підсвідоме.  

Поети-модерністи 80-х проголосили абсолютну творчу свободу митця, 

його незалежність від будь-якої ідеології та офіціозу. Модерна лірика 

наполегливо й безкомпромісно звільнялася від суспільної заангажованості та 

неонародницьких тенденцій, рішуче ігнорувала псевдоактульну проблематику, 

натомість пріоритетного значення набували суто естетичні критерії та моральні 

цінності. Поети відмежувалися від масової літератури, вони по-справжньому 

зробили українське слово рафінованим, затребуваним на рівні європейських 

зразків. Вони відсторонювалися від попередників, оскільки вбачали неподібне 

художнє світосприйняття та самовираження, однак у творах спостерігаємо 

дотичність до поетів-модерністів початку ХХ ст., що підтверджує думку 

О. Веселовського про хвилеподібний перебіг літературних процесів та явищ.  

Поети-вісімдесятники творчо переосмислювали джерела фольклору, 

міфології, Біблії, наближали їх до гострих проблем сучасності. Історична 
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асоціативність стає визначальною рисою поезії, що поступово, але 

невідворотно відходить від принципу історичної детермінованості поетичної 

свідомості. Творчість поетів-вісімдесятників модерної стильової течії 

відзначається розмаїттям художніх пошуків, експериментаторством у царині 

поетичної форми, ускладненням поетичного словника, тяжінням до верлібру 

[15, с. 160]. Творчість поетів-вісімдесятників виразно засвідчила самобутній 

шлях розвитку української новітньої поезії: у її основі – звернення до 

фольклору та міфології, синтез язичницьких і християнських вірувань, їх 

кардинальна трансформація; поглиблена увага до гострих проблем сучасності.  

Отже, можна виокремити основні риси вісімдесятництва: герметичність, 

асоціативність, метафоричність, тяжіння до вільних віршованих форм, 

ігнорування суспільно-політичних, соціальних критеріїв, інтенсивний пошук 

нових художніх форм, своєрідне езотеричне (утаємничене) письмо, відлуння 

язичницької міфології та християнських вірувань, вкраплення культурно-

історичних ремінісценцій, багатоголосся, внутрішня поліфонічність, творче 

переосмислення джерел фольклору, міфології, Біблії, поглиблена увага до 

гострих проблем сучасності, поезія, яка важко сприймається. 

О. Ільницький скептично висловився щодо постмодернізму в Україні, 

оскільки це явище унікальне, виникло на Заході внаслідок певних історичних 

обставин, специфічних культурних, мистецьких та соціальних чинників, тому 

його недоречно співвідносити з Україною [16]. Т. Денисова переконливо 

доводить, що постмодернізм є антиподом модернізму й виокремлює дві його 

риси: 1) постмодерна свідомість, рушійною силою якої є сумнів. Це зумовлює 

великий спектр варіантів та образів, можливість черпати з усього раніше 

напрацьованого; 2) постмодерна творчість, що передбачає естетичний 

плюралізм на всіх рівнях (сюжетному, композиційному, образному тощо) [10]. 

Дослідивши явище українського постмодернізму в літературі, Л. Лавринович 

виокремила його основні риси: втрата віри у вищий сенс людського існування; 

заперечення пізнаванності світу, релятивізм; розгубленість індивіда перед 

власною екзистенцією; погляд на повсякденну дійсність як на театр абсурду; 
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орієнтація на ідеологічну незаангажованість; поглиблена рефлексивність; 

іронічність та самоіронічність; епатажність (з погляду традиційно-

обивательського); інтертекстуальність, діалогізм, амбівалентність (як 

світоглядні позиції); елітарність. Авторка зазначила, що тлом для розгортання 

більшості прозових постмодерністських творів, є межова ситуація, коли 

«індивід перебуває на межі власної свідомості, психічної норми, соціуму» [18, 

с. 42]. Ю. Андрухович в есе «Час і місце, або Моя остання територія» вказав на 

такі ознаки постмодернізму: він перейнятий майже виключно цитуванням, 

колажує, монтажує, паразитує на текстах попередників; абсолютизує гру заради 

гри; підриває віру в призначення літератури; іронізує з приводу всього на світі, 

у тому числі й самої іронії, відкидаючи будь-які етичні системи й дидактичні 

настанови; комбінує параіндивідуальне авторське «я» з решток інших 

авторських світів; «карнавальною» маскою відмежовується від будь-якої 

відповідальності; експериментує з мовою, механічно нарощує суму прийомів та 

засобів, а також їхніх комбінацій; прагне підпорядкувати мистецтво 

електронним імперіям; заграє з масовою культурою; руйнує ієрархію, підмінює 

основи, розмиває межі, хаотизує буття [2]. Г. Сиваченко стверджувала, що 

однією з ключових рис постмодернізму є самопародіювання. «Іронія, пародія та 

самопародія постають у сучасних творах своєрідними мовними масками, вони 

створюються письменниками проти однозначних, семантично порожніх 

формулювань і гасел» [30, с. 61]. М. Павлишин визначив постмодернізм як 

«сукупність культурних явищ, зокрема творів мистецтва й архітектури, а також 

і побутових форм та взорів інтелектуальної практики, об’єднаних певними 

рисами [29, с. 118]. Тобто науковці спільні щодо того, що естетика 

постмодерних текстів увиразнюється множинністю взаємин.  

Беручи за відправну точку наведені судження, можемо припустити, що на 

творах більшості сучасних письменників позначився вплив цієї естетики. 

Правильність цього припущення, а також ймовірність інших естетичних 

проявів спробуємо перевірити, взявши для розгляду твори Івана Антоновича 

Малковича. 
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1.2. Формування творчої індивідуальності І. Малковича крізь призму 

зламу традицій 

Іван Антонович почав свою літературну діяльність 8 березня 1979 року. 

Саме тоді з’явився перший вірш «А ти така ж, як лісова кислиця…», а також 

«не говоріть що ні до чого ми не здатні» 16 липня цього ж року. Івана 

Малковича зараховують до покоління вісімдесятників. 

Незважаючи на досить тривалий і представницький творчий шлях, на 

сьогодні, по суті, відсутнє повноцінне комплексне дослідження його лірики. 

Маємо лише поодинокі розвідки. Так, К. Москалець, котрий також є активним 

учасником сучасного мистецького та літературного процесів (він заявив про 

себе як поет, прозаїк, перекладач, літературний критик, музикант) у статтях 

«Вічно перша книга (творчий шлях Івана Малковича)» [25] та «Поруч із 

серцем» [26] здійснив перші дослідження творчого доробку Івана Малковича. В 

одній зі статей метафорично-захоплено зауважив: «Малкович – пристрасний 

ювелір, майстер, що самозабутньо шліфує, обточує, полірує вже не слова 

навіть, а поодинокі звуки» [26]. Оксана Горщар до розгляду творів поета 

підійшла по-літературознавчи виважено. Дослідниця кілька разів зверталася до 

окреслення специфічних ознак ліричних творів. Так, у дослідженні «Художній 

світ Івана Малковича-поета» вона спробувала «визначити основні аспекти 

художнього світу Івана Малковича, одного з найяскравіших представників 

генерації «вісімдесятників», автора поетичних збірок «Білий камінь» (1984), 

«Ключ» (1988), «Вірші» (1992), «Із янголом на плечі» (1997), «Вірші на зиму» 

(2006) та інші» [8]. В іншому критичному аналізі «Художньо-стильові 

особливості поезії Івана Малковича» Оксана Горщар поставила за мету 

«проаналізувати основні художньо-стильові риси поезії та їх пов’язаність із 

світоглядними й культурними орієнтирами у творчості І. Малковича», що їй, 

вважаємо, вдалося зреалізувати. Дослідниця доречно зауважила, що «його 

поезія живе і розвивається разом із змінами сучасності. Малкович з усією 

чуттєвістю поетичної душі здатен розуміти найглибші настрої свого оточення» 

[9]. 
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Тож спробуємо увиразнити, які риси постмодерного письма та 

представників 80-х притаманні творчості І. Малковича. Як уже було зазначено, 

традиційно Івана Малковича відносять до поетів-вісімдесятників. Вважаємо, 

буде доречним прослідити те, як риси вісімдесятництва втілилися у творчості 

поета. По-перше, така поезія не схожа на манеру написання поетів інших періодів. 

Вона важка для сприймання, тому що вірші насичені різноманітними художніми 

засобами, авторськими новотворами, власними закодуваннями, зверненням та 

творчим переосмисленням джерел фольклору, міфології, Біблії та інше. 

Поети-вісімдесятники проголошують творчу свободу митця, який 

здатний незалежно від усталених норм відшукувати інші поетичні та художні 

форми. Як відомо, Іван Антонович значну частину поезій пише верлібром, а 

також білим віршем. Візьмімо до уваги такі поезії: «Люблю тебе впізнавати…» 

[23, с. 10-12], «Пробач» [23, с. 22-23], «Вечірня (гусяча) буколіка» [23, с. 24-

25]… І цю низку можна продовжувати. Поет самостійно вибирає форму поезії: 

у одному рядку може бути лише одне слово. Наприклад, «Вечірня (гусяча) 

буколіка»: «стиха / темінь / снує /… де-не-де / шкаралупки яєць / у траві» [23, 

с. 24-25]. Творчість Івана Малковича відзначається експериментаторством у 

царині поетичної форми. Але ж літературний процес постійно розвивається, 

кожен хоче додати щось «своє», щоб це «своє» закріпилося в літературі.  

Ще однією з рис вісімдесятництва є творче переосмислення джерел 

фольклору, міфології, Біблії, тобто інтерпретація тем, сюжетів, проблем. У 

поезії «Іван і Щезник, або зелена вежа» [23, с. 150] згадується образ Щезника. 

Не забуває поет і про міфологічний образ Сизіфа у поезії «Сизіфність». Для 

цього вірша характерна метафоричність – наступна риса творчості 

вісімдесятників. Для прикладу візьмімо такі слова: «камінь сумніву щоразу 

котить інший, / хоча ім’я у всіх одне – Сізіф » [23, с. 72]. 

Щодо язичницької міфології та християнських вірувань показовим є вірш 

«З нового літопису». До ключових слів належать такі: «води йорданські», 

«Перун», «Отець і Син і Дух Святий і Лада й Марена й Андрій Первозваний», 

«сім Райдуг», «Ярило-Сонце» [23, с. 248-249]. 
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Асоціативність, як риса вісімдесятництва, так проявилася у творчості 

Івана Антоновича: візьмімо до уваги поезію «Свічечка букви “ї“». Метафора 

«крихітна свічечка букви “ї“» будується на зіставленні: зберегти рідну мову так 

само важко, як і вогник від крихітної свічечки букви “ї“. У цьому вірші 

знаходить своє відображення й інша риса: поглиблена увага до гострих 

проблем сучасності. Автор наголошує на потребі захищати рідну мову, адже 

якщо не буде мови, не буде й народу. Ця поезія написана 1985 року, але вона 

залишається актуальною і донині. 

У деяких віршах віднаходимо відлуння езотеричного (прихованого) 

письма, що містить таємний смисл. Наприклад, у вірші «Я загубив свій ключ» 

[23, с. 8] автор згадує мотив загублених ключів, віднайшовши які, митець 

зрозуміє своє покликання і творче буття.  

Знаходимо також прояви герметизму. Як вже знаємо, для 

вісімдесятництва характерний трагізм людського буття, пошуки духовних 

цінностей в глибині душі. У Малковича найчастіше це спостерігаємо у 

філософській ліриці, а саме у таких віршах: «Здається, нічні заметілі…» [23, 

с. 9], «Так дозріває кров…» [23, с. 13], «Все у нас бачиш не так…» [23, с. 14], 

«Знову марчіє трава…» [23, с. 20] та інші поезії. Показовими є такі рядки вірша 

«знову марчіє трава»: «знову марчіє трава / всюди присутність утрати / час 

нерозталим словам / з листям назад прилітати / затінок власних дерев / вічно з 

собою ми носим / й віримо що не помрем: / просто прокинемось – / осінь…» 

[23, с. 20 ]. Знайти своє призначення важко, а ще важче зрозуміти сутність 

самого себе, у цьому й полягає трагізм: «нами насичений світ / де ж ми ізвідси 

підемо? / просто / за крайньою з лип / в тінь свою / мовчки / вкладемось» [23, 

с. 20]. 

З вище зазначеного стає зрозумілим, що Іван Малкович творив у період 

80-х років, тому у його творчості свідомо чи підсвідомо знайшли своє 

відображення риси, характерні для поетики та естетики того часу. 
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РОЗДІЛ 2.  

ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА ТА  

ПОЕТИКА ЛІРИКИ І. МАЛКОВИЧА 

 

2.1. Проблемно-тематичні особливості, видові обшири поетичних 

творів І. Малковича 

Перш ніж безпосередньо приступити до аналізу віршів Івана Малковича, 

вважаємо, доречно навести ті класифікації, якими будемо послуговуватися 

надалі. Нині загалом вирізняють такі види лірики: особиста (інтимна, любовна), 

громадянська (патріотична), філософська та пейзажна. Зокрема, 

«Літературознавчий словник-довідник» (за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, 

В. І. Теремка) подає таку класифікацію: інтимна, громадянська, вірш-пейзаж, 

або пейзажна лірика, філософська [19, с. 310, 169, 129, 698]. Надія Ференц 

своєю чергою виокремлює майже такі ж види лірики. Щоправда, вчена уточнює 

перелік, подає підвиди, називає приклади, які, на її думку, є яскравим 

прикладом такої лірики, зокрема: громадянська (суспільно-політична і 

патріотична), інтимна, любовна (еротична, родинна), філософська, релігійна, 

пейзажна, сатирична [31]. 

Як будь-який мистецький твір, ліричні твори І. Малковича потребують 

вдумливого прочитання, глибокого осмислення, щоб наблизитися до 

розкодування поетових задумів. М. Ільницький, К. Москалець, М. Рябчук 

відзначили залюбленість поета у відображення буття в театралізованому ключі. 

Н. Анісімова, суголосно із міркуваннями літературознавців, зауважила, що у 

творах І. Малковича тісно переплетені язичництво, пантеїзм, християнство, чим 

нагадують поезії Б.-І. Антонича [3, с. 36]. Вважаємо, що становлення нових 

цінносних орієнтирів, що, безперечно, відбувається у кожному сецесійному 

періоді історії літератури, водночас відмова від усталених ідеологічних, 

культурних, ментальних канонів, змушувало творчу інтелігенцію шукати нові 

філософсько-естетичні аспекти світовідчуття. Як завжди, митці зверталися до 

пракоренів – фольклору та національної міфології, змінюючи традиційні 
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образи, мотиви, сюжети. Поезія І. Малковича – яскраве свідчення сецесійного 

етапу розвитку літератури, тому віднаходимо в його поезіях різноманіття 

естетики – як модерністської, так і постмодерністської. Тож, доречніше його 

твори віднести до препостмодерністських. 

«Сад різдвяний» І. Малковича містить 68 віршів. Згідно із здійсненою 

нами статистичною обробкою, особиста лірика займає 65%, громадянська – 

25%, пейзажна – 3%, філософська – 4%. Можна зробити висновок, що особиста 

лірика значно переважає над іншими видами. У філософській ліриці поета 

присутні такі мотиви: плинність і неповторність життя, пошук своєї долі. 

Безперечно, тема пошуку сенсу життя, свого призначення у цьому великому і 

складному світі є досить поширеною серед письменників. Іван Малкович не є 

винятком. Наприклад, вірш «Я загубив свій ключ…» (написаний 11-16 червня 

1985р.) яскраве підтвердження цього твердження. У поезії присутній мотив 

«загублених ключів щастя». Віднайти ці втрачені ключі означає знайти мету у 

власному житті. У першій строфі поезії «Я загубив свій ключ…» рима 

перехресна, а у другій – кільцева. 

У поезіях І. Малковича віднаходимо ознаки символістської естетики. Так, 

«Голочка соснова» для поета – це символ істини. Крім того, як і пізні 

модерністи, автор відмовляється від розділових знаків: «Люблю тебе 

впізнавати…» (наявні тільки тире), «Пташина елегія» (відсутні коми і крапки), 

«Знову марчіє трава», «пробач..», «Вечірня (гусяча) буколіка» та інші. Пише 

Малкович і вірші без рими та ритму: «Люблю тебе впізнавати…», «Вечірня 

(гусяча) буколіка» , «пробач..»: «пробач / що не завжди / чую твій голос / що 

вже не схоплююся ночами / аби змережати / найсокровенніше [23, с. 22]. 

У вірші «Голочка соснова» присутня рима (хоча деякі рядки написані 

верлібром). Автор хоче знайти відповіді на важливі для нього питання: «я 

загубив свій ключ? я мав його чи ні? / який він? і чому так пахне він мені, / як 

голочку сосни у пальцях розтираю...» [23, с. 8].  

Вагоме місце у творчості поета має громадянська лірика. Іван Малкович з 

невимовною любов’ю описує Україну. Мотиви, якими пронизаний вірш 
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«Люблю тебе впізнавати», – любов до Батьківщини, переживання за її долю. 

Тепло та лагідно автор звертається до України: «мила моя вітчизно / кумедіє 

моя зворушлива» [23, с. 10]. Малковича хвилює доля держави: «утікаєш небого 

від тої / всепоглинаючої матрьошки / що всіх своїм кремльом накриває / 

утікаєш / ніяк не втечеш» [23, с. 11]. Але поет вірить у подальший розвиток і 

розквіт України: «але ось я / примружуюсь / і ясно бачу / як ти розбігаєшся по 

воді / набираєш ротом повітря / – твоє відстовбурчене крильце / готове до 

польоту / розбігаєшся – / летиш – / співаєш – / клекочеш – / і нас надихаєш – / і 

будиш нас серцем / і любиш нас крильцем» [23, с. 11–12]. 

У поезії «Напучування» Малкович навчає дітей цінувати і берегти 

державу, нашу рідну мову. Потрібно «захищати своїми долоньками крихітну 

свічечку букви <ї>» [23, с. 60]. Поет пише, з гіркотою сумних передчувань, що 

настануть такі часи, коли нашу мову не буде пам’ятати найменший соловейко, 

тому не можна покладатися тільки на пташину. Автор з любов’ю звертається до 

дітей, у яких вбачає майбутнє України. Саме наступне покоління може вберегти 

солов’їну мову.  

Поета можна вважати справжнім патріотом України, адже він шанує свою 

рідну державу і прагне навчити цьому молоді покоління. Наприклад, візьмемо 

до уваги вірш «Понад Дніпро гуде метро», написаний у формі колискової. 

Поезія сповнена теплих, лагідних почуттів, любові до Батьківщини. Поет 

оповідає, що у водах є Січ, де рибки захищають річку – рідний край, це їхня 

Україна. Автор вірить, що коли дитина підросте, то зможе захистити свою 

державу: «Ну що ж: я бачу, ти – козак, / ти – серденько хоробре. / Ти підростеш, 

твій коник – теж, / і все в нас буде добре» [23, с. 63]. Такі мотиви присутні у 

громадянській ліриці: любов до Батьківщини, хвилювання за її долю, 

переживання за долю людей, поради дітям. Мотиви, використані в особистій 

ліриці: теплі спогади дитинства, любов до сина, біль за інших людей, доля 

поета, заклик любити свою матір та ін.. З особливим теплом поет згадує своє 

дитинство у вірші «Хованка»: «згадав дитинство – як ми грались / у хованки, і 

як лякались…» [23, с. 16]. Потрібно цінувати кожну мить дитинства, воно 
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пройде швидко як той звук павутинки із повісті Віктора Близнеця. Цю поезію 

автор присвятив сестрі. Використання пестливих слів, порівнянь наповнює 

поезію любов’ю, виявляє прихильність поета до найкращої пори життя: 

«маленька жабка», «травичка», «лапка», «жабки», «і я тебе, мов котик кицю». 

Відчутний сум за тими часами, коли вони, діти, «лякались криничних жабок» 

[23, c. 16]. Поет закликає також цінувати матір. Вона справжня героїня, яка 

заслуговує особливої любові та поваги. У «Сонеті з торбинкою квасолі» автор 

пише: «люби її, не забувай, ласкаво говори до мами, / вона вслухається в твій 

крок – аж серце в землю бʼє, слабе, / – тож доки над травою ви, як ще трава не 

понад вами / – сідлай цих коників – і мчи, бо мама змерзлими ночами / не 

спить, до яблуні іде – на ній ночує, щоб тебе / на хвильку швидше вздріть, ніж 

той, хто коней міряє цебрами...» [23, с. 89]. 

Особисті переживання вкладені в поезію «Знову марчіє трава»: «знову 

марчіє трава / всюди присутність утрати: / час нерозталим словам / з листям – 

назад прилітати» [23, с. 20]. Автор описав плинність життя, водночас барокове 

колообертання свідчить про його віру у невмирущість душі. Задається 

риторичним запитанням «де ж ми і звідси підемо?». 

У поезії «Традиційний портрет поета» описано митця, який «усівся під 

опудалом», але «надлетіли три горобці» і «перервали крильцями думку». Автор 

замислюється, чому ж опудало не прогнало нахаб. Виявляється, що «добродій 

не має в що взутися / А земля вже зимна…». І як належить поетові, він ладен 

останнє віддати людям і навіть «добродію / що з мискою на голові» [23, c. 70-71]. 

Вірш «Синові» наповнений ласки до дитини. Автор хоче вберегти сина, 

поет бажає йому тільки найкращого: «У подушку твою хочу неба набрати, / 

щоб янголи снились тобі…» [23, с. 56]. Оповідач завжди готовий прийти на 

допомогу дитині: «Поклич, коли світ це, скупий на ласки, / тебе доведе до 

плачі…/ Як вірний той кінь із далекої казки / на поміч тобі прилечу» [23, с. 56]. 

У «Вечірній (гусячій) буколіці» І. Малкович описує красу вечірнього та 

ранкового села. Ця поезія належить до пейзажної лірики. Для неповторності 

зображення пейзажу поет використовує різні художні засоби. Наприклад, 
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інверсії, метафори: «докопує вечір криницю», «снуються тумани», 

«підіймається сонце»; порівняння: «їхня крізь вечір вервечка мов білий 

тунель»; повтори: «глибше і глибше», «тихо-тихо» [23, c. 24–25]. 

Іван Малкович уміє вправно поєднувати слова, з перших рядків відразу 

зачаровує читачів, виникає бажання ще раз перечитати вірш, щоб поринути в 

дивовижний світ поетової творчості. Автора цікавить проблема внутрішньої  

гармонії особистості, і конфлікт цей розгорнуто в колізії усвідомлення нею 

власної вартості та смислу буття.  

 

2.2. Своєрідність поетичної семантики лірики І. Малковича  

Уважаємо, кожна поезія будь-якого автора є своєрідним замкненим 

простором, смисл якого можна зрозуміти не одразу або ж і взагалі ніколи. Іван 

Малкович зашифровує вірші за допомогою різних образів, архетипів, 

звертається до фольклору і міфології. Щоб достеменно розібратися з глибиною 

віршів поета, необхідно мати ключі, щоб «відімкнути» таємницю поезії, тобто 

бути підготовленим до прочитання. 

Так, вірш «Шукання безсмертника» насичений різними символами, які 

втілюють рослини: безсмертник, каштан, болиголов, кульбаба. У книзі 

«Українська міфологія» Валерія Войтовича знаходимо таке пояснення: 

«Безсмертник (безсмертка, імортель, сухоцвіт) – символ вічності; квітку 

чіпляли до весільного меча; ці квіти, зірвані дівчатами на Маковія, вплітали в 

коси на Благовіщення» [7]. Болиголов – «дуже отруйна рослина, особливо 

плоди (містить алкалоїд коніїн)» [4]. У поезії  переосмислюються язичницькі 

вірування про одухотворений рослинний світ. Своє художнє втілення тут 

знайшли анімістичні погляди Шукання безсмертника – це пошуки людиною 

внутрішньої гармонії в душі, яка тільки тоді стане безсмертною, коли буде 

здобута цілісність. Остання ж віднаходиться у житті відповідно до своєї 

природи та здібностей. Отже, філософська ідея – сродної праці, висунута 

національним мислителем Г. Сковородою, по-новому осмислюється в 

Малковичевій поезії [7, с. 164]. 
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Щоб пізнати світ і себе в ньому, людина, за вченням Г. Сковороди, 

повинна пуститися в мандри, тільки тоді їй відкриється вища істина. Ліричний 

герой поезії І. Малковича не просто мандрує світом у пошуках сенсу буття, – 

йому начертано «вічно летіти в незримому поїзді / під тихі-тихі перестуки 

власного серця». Поетова думка гостро конфліктна: нестримний лет поїзда 

асоціюється з наступальною ходою цивілізації, що зазвичай бездушна і 

жорстока до людини, якій все важче і важче зберегти свою душу неторкнутою, 

вистояти під тиском абсурдного світу [15, с. 164]. 

Уперше прочитавши вірш «Кожний день…», може видатися незрозумілим 

його значення: «кожний день / до мене / навідуються кораблі / вони усідаються 

під смереками / і важко дихають зябрами». Звернімося до значення слова 

«смерека». О. Нечитайло у статті пише, що смерека – це багаторічне 

вічнозелене хвойне дерево з конусоподібною кроною; надзвичайно красиве, 

струнке дерево виростає висотою до 30–50 метрів; хвоя йога м’яка, темно-

зеленого кольору (здалека смерекові лісі здаються чорними чи темно-синіми). 

Саме цю деталь часто підкреслюють у художніх творах» [27]. Дійсно, 

«смерека» є однією з найбільш часто вживаних рослин у творчості 

письменників. Наприклад, «Чути мені здалека – / За громами доріг – / Тихо 

шумить смерека / У Карпатах моїх», – написав Дмитро Павличко [11]. 

Використання образу смереки велику роль відіграє у творі «Тіні забутих 

предків» Михайла Коцюбинського. Дерева допомагають зобразити красу 

природи, пояснити місце дії, передати почуття героїв через мінливість кольору 

смерекових лісів. Уявімо, що «кораблі» символізують «думки»: «кожний день / 

до мене / навідуються кораблі». «Смереки» – світогляд, власна думка автора, 

який у кожному звичайному предметі може побачити щось незвичайне. Поет 

починає втілювати свої думки у життя, тобто записувати на папері: «тоді я 

нанизую їх / на вербову гілку / і несу до океану». Ліричний герой хвилюється, 

щоб люди прийняли його вірші й «і не зломили / його високої / смереки» [23, 

с. 199]. 
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У вірші «Марко Пекельний» автор на образі Горгони висвітлює тему 

блукань поета. У «Словнику античної мітології» за редакцією Івана Козовика 

знаходимо таке тлумачення: «Горгони – три сестри-страховиська: Стено, 

Евріяла й Медуза. Зображували їх крилатими істотами з величезними головами, 

висолопленими язиками, вишкіреними зубами, часто зі зміями на голові або на 

тулубі. Найстрашніша з горгон – Медуза, єдина була смертна, тому Персей зміг 

відтяти їй голову. Усе, на що падав погляд Медузи, оберталося на камінь» [17, 

с 93–94]. Поет своїм словом може вразити людину: «злодія скам’янив», 

«кам’янив жителів нашого містечка». Справжньому поетові пророкована така 

доля, якої не можливо позбутися: «у розпачі / спробував я вирвати свої очі, / але 

вони знову і знову / виростали, як голови у змія». Поет – це той, хто служить 

народу. Мабуть, саме тому «дзеркАла та вОди / не приймали мого 

відображення» [22]. Талант поета – це як дар, як прокляття: «…тож та земля, по 

якій я ступаю, / все кам’яніє і кам’яніє. / Доношуючи свої залізні черевики, / я 

однак не втрачаю надії, / що колись нарешті / і я потраплю/ під погляд / 

Горгони» [22]. 

Щодо назви вірша, то досить розлого у словнику-довіднику під назвою 

«Знаки української етнокультури» за редакцією Віталія Жайворонка 

розтлумачено, хто такий Марко Проклятий, він же Пекельний Марко [13, 

с. 354]. Розуміємо, що Марко Пекельний – це той, хто проклятий вічно блукати. 

До образа Марка Пекельного зверталися такі письменники: Олекса Стороженко 

повість-поема «Марко Пекельний», Іван Кочерга драма «Марко в пеклі», 

Михайло Стельмах «Правда і кривда» та інші. 

Актуальним залишається питання про важливість та місце поета у 

суспільстві. Відразу згадуються слова із «Давньої казки» Лесі Українки: «Не 

поет, у кого думки / Не літають вільно в світі, / А заплутались навіки / В золотії 

тонкі сіті. / Не поет, хто забуває / Про страшні народні рани, / Щоб собі на 

вільні руки / Золоті надіть кайдани» [20]. Ліричний герой у поезії Малковича 

несе свій тягар – кайдани на ногах («залізні черевики»). 
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Ще з давніх часів поети-співці проводжали військо на війну. Закликаючи 

палко любити свою Батьківщину, ті боролися без страху. Адже словом можна і 

врятувати, і вбити людину. Та ліричний герой вважає, що «ніхто не має права / 

бути суддею у цьому світі» [22]. 

Вагоме місце у творчості Івана Малковича посідає література для дітей. 

Крім того, що він створив видавництво для дітей «А-ба-ба-га-ла-ма-га», ще й 

сам пише дитячі вірші. Наприклад, «Свічечка букви "ї"», «Молитва до ангела», 

«Понад Дніпро гуде метро». Видавець прагне популяризувати українську мову, 

прищепити любов та повагу до неї, а робити це, переконанує читачів, найкраще 

з самого дитинства. Іван Малкович наголошує на аудиторії: «для малят від 2 до 

102 років».  

Критик І. Рижий слушно наголошувала на тому, що Іванові Малковичу 

притаманне рідкісне вміння входити в реальність метафоричною грою, як це 

вдається лише дітям» [15, с. 162–163]. Одного разу в інтерв’ю поет сказав: 

«Дитячі якості завжди природні. У них є щирість, незрадливість мріям. 

Важливо не розгубити ці почуття, дорослішаючи» [21]. 

Іван Малкович інколи пише дещо «по-дитячому», але це в хорошому 

сенсі. Кожен рядок наповнений таємничістю, казковістю. А самі вірші 

занурюють у чарівний світ: «Це заглядають в шпарку від ключа / трирічні Дон-

Жуан і Казанова» [23, с. 33], «А поки – спатоньки лягай: / вже рибка засинає, / і 

сині сни старий Дніпро / на хвилях колихає» [23, с. 63]. 

«Поетичне мислення І. Малковича не тільки метафорично ускладнене, 

воно буває безпосередньо-наївним, по-дитячому просвітленим і водночас 

таємничим. Проте ця риса не має нічого спільного з простотою чи 

поверховістю поетичної думки. Радше вона нагадує пантеїстичне 

світосприйняття гуцула-язичника, який завжди відзначався безпосередністю 

світосприйняття. Причому – наївність у викладі ліричного сюжету – свідома 

творча настанова митця. І. Малкович удається до автологічного письма – 

використання слів у поетичному тексті в прямому значенні, на відміну від 

тропів. Проте перехід від складної метафоричної поетики до автології не слід 
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розцінювати як відхід автора від власного стилю. Це свідчить про 

поліфонічність мистецького почерку І. Малковича, про його, як зауважують 

науковці, творчу невтоленість і пошуки нових художньо-виражальних засобів» 

[15, с. 163]. 

Вагоме місце у творчості Івана Малковича займає громадянська лірика. 

Для аналізу візьмемо вірш, у якому автор з любов’ю звертається до сина, тому 

що саме в ньому, в наступному поколінні Іван Антонович вбачає щасливе 

майбутнє України. 1992 року поетом написано «Понад Дніпро гуде метро» 

(колискова для сина). Під час читання вірша відразу стає тепло на душі, 

хочеться посміхатися і забути про всі проблеми та негаразди, які часто нас 

оточують. Тема поезії – зображення дивної Січі, яку захищають рибки. Автор 

проводить паралелі між рідним домом рибок і нашою державою, яку згодом 

син буде захищати. Ідея – поет висловлює любов до Батьківщини, до сина, а 

тому і до всього майбутнього покоління. Уважаємо, цей вірш близький до пісні. 

Адже це колискова, яку люблячі батьки можуть співати дітям, і з самого 

дитинства прищеплювати їм любов до держави. Досить простий виклад думок 

(але такий глибокий!) дає змогу навіть найменшому читачеві зрозуміти суть 

твору і те, що Малкович намагався донести нам, що йому і вдалося.  

Поет використовує низку художніх засобів, за допомогою яких вірш 

наповнюється теплими, лагідними почуттями. Наприклад, у творі використовує 

зменшено-пестливі слова: «рибоньці», «рибки», «плавничками», «хлопчику», 

«шабелька», «коник», «зайчика», «лисичку», «серденько» [23, с. 62-63]. Це 

додає віршу ніжності, Іван Малкович передає величне ставлення до всього, про 

що говориться в поезії. Не в останню чергу автор змінює усталений порядок 

слів: «журиться Дніпро», «хлопчику чудовий», «сині сни старий Дніпро на 

хвилях колихає». Ця інверсія слугує створенню мелодійного ритму. Не можна 

не помітити здатності Малковича сполучати прикметники з іменниками. Ці 

художні новотвори стають справжніми витворами мистецтва, які 

трансформуються у такі елементи, без яких вірш не був би сповнений лагідного 

ставлення до сина, до дивної Січі, у якій живуть рибки. Можна виокремити такі 
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епітети: «старий Дніпро», «дивна Січ», «рідний край», «серденько хоробре», 

«сині сни» [23, с. 62-63]. Наприклад, Дніпро для поета є справжньою живою 

істотою «і сині сни старий Дніпро / на хвилях колихає» [23, с. 62-63]. Під час 

читання вірша все описуване автором поезії постає в уяві: і дивна Січ, і рибки, і 

ліс, і рідна річка, і зайчик, і лисичка. В образі дивної Січі Малкович зобразив 

Україну: «Дніпро для рибок – рідний край, / це їхня Україна…» [23, с. 62-63]. 

Майстер слова використовує складнопідрядні та складносурядні речення. Так 

він створює одночасність подій, цілісний образ картини: «Понад Дніпро гуде 

метро, / і рибоньці не спиться, / і журиться старий Дніпро, / і сон Дніпрові 

сниться… /» [23, с. 62-63]. 

Вірш написаний чотиристопним ямбом. Римування – перехресне: «Понад 

Дніпро гуде метро, / і рибоньці не спиться. / І журиться старий Дніпро, / і сон 

Дніпрові сниться» [23, с. 62-63]. Д. Павличко зауважив, що «буденне» і «сіре» 

слово, як тільки воно стає римою, перетворюється на очах, ніби в ньому оживає 

молодий голос, душа його оновлюється й розквітає. Стаючи римою, слово 

поєднується з іншим словом чи групою слів, причому це поєднання радісне, 

бажане, коли вібрація одного звука вільно входить у звук інший і слова обміню-

ються навзаєм як звуком, так і певними елементами свого внутрішнього змісту» 

[27, с. 34]. У вірші «Понад Дніпро гуде метро» Малковича рима чоловіча і 

жіноча: 

метрО – ДніпрО 

спИться – снИться [23]. 

Чоловіча рима має сильне звучання, а жіноча рима надає закінченню 

рядків м’якого звучання. 

Здається, у зовсім звичайних речах Іван Антонович може побачити 

чарівне, те, що приховане від очей простих людей. Уважаємо, саме це є одним з 

найважливіших особливостей творчої палітри поета. 
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2.3. Специфіка втілення ліричного героя у поезіях І. Малковича 

Перш ніж почати характеризувати ліричного героя у творчості Івана 

Антоновича, необхідно зазначити визначення цього терміна і зрозуміти 

відмінність між ліричним героєм та ліричним суб’єктом. У літературознавчому 

словнику за редакцією Гром’яка подано таке визначення ліричного героя та 

суб’єкта: «Ліричний герой – друге ліричне Я поета; умовне літературознавче 

поняття, яким позначається коло ліричних творів певного автора, форма 

втілення його осяянь, думок, переживань. Водночас ліричний герой. не 

ототожнюється з поетом, з його душевним станом, він живе своїм життям у 

новій художній дійсності. Між ними існує естетична єдність, певний 

естетичний ідеал, виражений у тексті віршованих творів. Ліричний герой. 

водночас концентрує в собі естетичний досвід певного покоління, нації, 

людства» [19]. Ліричний суб’єкт (лат. subjectum – підкладене)  – уявна особа 

(синонім героя ліричного), яка висловлюється в ліричному творі і через нього 

виражає свої переживання, переконання, і водночас визначається цим твором. 

На відміну від автора, який побутує незалежно від слів, ліричний герой – 

текстова конструкція «нової» поетичної реальності, спричинених актів 

мовлення, які здійснюються в ліричному монолозі, і виражених, переданих 

ними значень [19, с. 394-395]. 

Уперше це поняття використав російський науковець Ю. Тинянов 

стосовно лірики О. Блока 1921 р. «Аналізуючи літературно-критичні і мемуарні 

праці, якими відгукнулася суспільна думка Росії на смерть О. Блока, учений 

дійшов висновку, що в більшості цих праць місце біографічної постаті поета, 

про якого ведуть мову, заступає, власне, та лірична біографія і те поетичне «я», 

яке цілком свідомо чи напівсвідомо відтворив у своїй ліриці О. Блок і яке не в 

усьому збігається з його реально-біографічним, людським «я». Пишуть, як 

зауважив Ю. Тинянов, не про біографічного Блока, а про його поетичний образ, 

хоч цей образ і був головною темою лірики Блока» [33, с. 201–202]. 

Шацький вважає, що під час дослідження особи ліричного героя 

необхідно зосередитися на трьох термінах-поняттях: «ліричний герой», «образ 
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автора» і «ліричний персонаж», причому два останніх уявляються немовби 

двома «полюсами», між якими знаходиться образ ліричного героя. Дослідник 

пише, що ліричний персонаж, на відміну від автора та ліричного героя, або 

зовсім не несе в собі якихось авторських рис, або ж хоч і наділений окремими 

рисами, близькими самому автору». Якщо ліричні персонажі, доводить критик, 

відносно легко відмежовуються від автора, то межі між ліричним героєм і 

автором часто недостатньо визначені. Якщо зобразити такі відношення 

графічно, то, справедливо переконує науковець, можна легко уявити собі 

відрізок прямої, на одному кінці якої посідає місце образ автора, а на другому – 

ліричний персонаж. Ліричний герой вільно переміщується між цими двома 

поняттями, наближуючись (а іноді і зливаючись) до того чи іншого [33, с. 203]. 

Лариса Завалій у критичній статті узагальнює і порівнює думки 

М. Бахтіна, Л. Гінзбург, Г. Гуківського, Д. Максимова, Ю. Тинянова, подає 

визначення і характеристику поняття «ліричний герой. Дослідниця зауважує на 

зосередженості ліричного героя на своїх почуттях. підкреслюючи, що «». 

Спираючись на позицію М. Бахтіна про недоречність ототожнення автора і 

ліричного героя, адже автор та герой – дві принципово різні естетичні категорії, 

розглядає героя як уподібнення (можливо, присутність) автора та автора, який 

бере на себе функцію ліричного героя, передаючи власні співпереживання» [14, 

с. 107]. 

Тож дотримуємося думки, що в основі лірики – думки і переживання 

ліричного героя, однак його не можна ототожнювати з автором, хоча він 

пов’язаний з автором, його духовно-біографічним досвідом, світовідчуттям, 

душевним настроєм. Ліричні переживання можуть бути властиві не лише поету, 

але й іншим особам, не подібним до нього. Характер ліричного героя часто 

розкривається через дії, вчинки. 

Крім ліричного героя, у ліриці є автор-оповідач і власне автор. 

С. Бройтман називає це ліричне «я», що не збігається з ліричним героєм. У 

творах з автором-оповідачем для лірики характерна ціннісна експресія, що 

виражається через позасуб´єктивні форми авторської свідомості: 
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висловлювання належать третій особі, а суб’єкт мови граматично не 

виражений. У творах, де особа того, хто говорить, не виявлена, у яких вона 

лише голос, створюється ілюзія відсутності роздвоєння мовця на героя і автора, 

сам автор розчиняється у своєму творінні. 

На відміну від автора-оповідача, власне автор має граматично виражене 

обличчя, він присутній у тексті як «я» або «ми». На першому плані не він, а 

ситуації, обставини, події.  

Про ліричне «я» ми можемо говорити в тому випадку, коли носій мови 

стає суб’єктом-в-собі, самостійним образом. На думку С. Бройтмана, «ліричний 

герой є суб’єктом в собі і суб’єктом у собі, і суб’єктом-для-себе» [31]. Катерина 

Єфремова наводить таку класифікацію: 1. ліричне «я»; 2. оповідач + ліричне 

«я»; 3. ліричне «ми» [12]. 

У збірках «Білий камінь та інші юнацькі вірші», «Сізіфова земля» 

І. Малковича міститься 50 (19 і 31 відповідно) віршів. Згідно із здійсненою 

нами статистичною обробкою, ліричний герой займає 38%, ліричне «я» – 38%, 

ліричне «ми» – 24%. Ліричний герой – 19 віршів, ліричне «я» – 19, ліричне 

«ми» – 12. 

Оксана Горщар у своїх публікаціях звертала увагу на місце ліричного 

героя у поезіях Малковича: «Творчість поета є небагатослівною і вміщається в 

декількох збірках, проте змістовно поезія є надзвичайно глибокою. У 

І. Малковича немає фонових поезій, адже кожна його поезія є відшліфована до 

особливого поетичного рівня автора. [8]. 

Кость Москалець спостеріг, які мотиви збірки «Білий камінь»: 

«Переживання роз’єднання зі своєю істотною складовою, розлука з тим, що 

лучить тебе в ціле, затяте прагнення захистити від глуму «моє щонайясніше» – 

ось один з основних сюжетів «Білого каменя», що виявився доленосним для 

автора» [26]. 

Ліричний герой у поезії Малковича постає у всій своїй різноманітності. 

Він може бути сумним і веселим, стурбованим за долю людства і навіть за 

звичайний, як здається на перший погляд, подорожник: « – Я – подорожник, / 
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прикладайте мене до рани. / Враз – гальма завищали, і вовчим / оком сорочку 

прошито: / – Що тиняєшся, хлопче, / а. чи, може, набридло жити?» [23, с. 198]. 

Ліричний герой особливий, не схожий на інших. Тому потрібно 

вчитуватися в поезію, щоб відкрилася вся глибина авторського задуму, а, може, 

щоб з’явилася і наша. Безперечно, ліричний герой Малковича є мрійливим, 

романтичним. На мою думку, це можна зрозуміти, прочитавши поезію і 

віднайшовши художні засоби – справжні перлини, які не тільки прикрашають 

твір, але й надають їм особливого звучання: «Я воду сколотив і дощ почав 

ліпити», «лице моє / на воду тихо впало / і попливло, похитуючись, вдаль» [23, 

с. 206]; «росте тривоги чорний парашут» [23, с. 230]. 

У першій частині вірша «Сестрі» відображено стурбованість, 

переживання. Ліричний герой хоче захистити свою сестру від «легкового 

бусика без вікон» [23, с. 238], яким цигани викрадали дітей. У другій частині – 

напис, якого оповідач не заслужив: «Моєму братчикові – / моєму найкращому 

Ангелові на землі» і відповідь: «Єдиній і найдорожчій сестричці – / моєму 

найкращому Ангелові на небі» [23, с. 240]. Ці два написи відразу привертають 

до себе увагу, сумний настрій передано через антитезу: «земля – небо» [23, 

с 240].  

Щоб краще зрозуміти сенс поезії, необхідно дізнатися, за яких життєвих 

обставин було написано цей вірш. Візьмімо «Не говоріть що ні до чого ми не 

здатні» 1979 р. Якщо звернемося до біографії Малковича, то дізнаємося, що він 

у цей час навчався на скрипковому відділенні Івано-Франківського музичного 

училища. Можна допустити, що це адресується викладачам училища: 

«можливо ми ще й перевершим вас / … як в наших лицях з гордою надією / ви 

будете шукати власних рис» [23, с. 196]. 

Ліричний герой у цьому вірші вірить у свої сили, він здатний змінити 

своє життя на краще. Саме таким і є Іван Малкович. Попри всі негаразди, які 

ставалися на його життєвому шляху, поет рішуче і впевнено йшов вперед.  

«Один з кількох відхилених варіантів назви моєї першої збірки – 

«Ангелик у я ферах» (…) Певна річ, тоді з такої назви тільки посміялися. 
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Посміялися також з іншого мого янгола, якого було замінено на чугайстрика. 

«Бог» поміняли на «птах», а ще одного ангелика – на метелика», – згадує 

Малкович. Може, тому згадує, що й досі болять урази, завдані дружелюбним 

сміхом далекої від ангельської наївності анонімної множини. А може, це 

промовляє потреба відновити хоч тепер спотворене цензурою лице 

ідентичності і зберегти її в нашій пам’яті неторканою, такою, якою вона була в 

першочасі, коли писалася одна з кращих поезій «Білого каменя», поза свідомою 

волею автора визначаючи подальший перебіг стосунків між приватною самістю 

і публічним письмом: «…Лице моє / на воду тихо впало / і потекло, 

похитуючись, вдаль» [23, с. 277–278]. 

У поезіях Івана Малковича можна часто побачити образи музики та 

музичних інструментів. Іван Антонович так говорить про гру на скрипці: 

«Скрипка – це травматичний вид музики. Фортепіано: натискаєш – і воно 

звучить, а видобути з маленької скрипчини нормальний звук, який був би в 

гармонії зі світом, – це вдається аж десь, може, в третьому класі. Те, що ти 

видобуваєш зi скрипки у перші роки, це нестерпно, єство твоє противиться 

цьому, бо то не музика, а мука» [24]. 

Вірш про музичне мистецтво 1980 р. – «Музика, що пішла». Ліричний 

герой пішов шукати музику, «що босою пішла у ніч» [23, с. 201]. Саме цього 

року Малкович закінчив музичне училище. Можливо, автора охопив сум, що 

він прощається з музикою в стінах рідного училища; або ж він загубив 

натхнення, яке він так хоче знайти. 
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ВИСНОВКИ 

 

На основі проведеного в роботі аналізу естетичних та поетикальних 

особливостей поетичну спадщини І. Малковича дійшли висновку, що в 

українському літературному процесі перехідний етап зламу ХХ – ХХІ ст 

позначився активним засвоєнням модерної естетики та впливом постмодерних 

тенденцій, спрямованих на руйнування пострадянських заангажованих 

комплексів та деканонізацію явища тоталітаризму.  

Інтеркультурні інформаційні можливості посприяли, щоб художнє 

мислення представників раннього постмодернізму вписалося у світовий 

культурно-мистецький контекст, виявивши варіативну національну модель. 

Слід виокремити кілька стильових напрямів: традиційний, модерний, ранній 

постмодерний та авангардний. Найбільш продуктивними естетичними 

ознаками є герметичність, асоціативність, метафоричність, суб’єктивізація 

оповіді, іронія, гра, цитування; тому тяжіння до вільних віршованих форм, 

ігнорування суспільно-політичними, соціальними критеріями. Оригінальні 

ліричні твори з’явилися завдяки експериментуванню на всіх рівнях твору і 

водночас збереженню традицій, інтенсивним пошукам нових художніх форм, 

медитаційному та філософічному наповненню поезій, дифузії жанрів, рівнів 

мовлення (високої і популярної культури).  

У межах наукового аналізу розкрито своєрідність поетикальних 

особливостей лірики І. Малковича: написання віршів з римою і без неї; 

римування; розділові знаки; увага до ритму та ігнорування його; розмаїті 

художні засоби. 

На матеріалі поетичних творів виявили діапазон тем та мотивів поезій: 

плинність і неповторність життя, пошук своєї долі; любов до Батьківщини, 

хвилювання за її долю, переживання за долю людей, поради дітям; замилування 

красою природи, вміння знайти прекрасне у звичайних речах, паралелі між 

навколишнім середовищем та проблемами сучасності та інші.  
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Схарактеризовано образ ліричного героя та його різновиди у ліричних 

творах І. Малковича: ліричне «я»; оповідач + ліричне «я»(власне ліричний 

герой); ліричне «ми». 

Новаторське поетичне слово І. Малковича в українській літературі на межі 

ХХ – ХХІ ст. – це відгук на зміну естетичних категорій у ліриці, 

протиставлення реальним формам зображення дійсності філософської думки, 

медитативної сугестії, архетипної символіки, фольклорних образів, що 

уможливлює повернення митців до кантівських принципів «незацікавленого 

інтересу» та іманентної, тобто естетичної, функції красного письма. 
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