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Юрій Андрухович
Поет, прозаїк, перекладач, есеїст.

Один із засновників постмодерністської течії

в українській літературі.

Віце-президент Асоціації українських 

письменників.

Сьогодні Ю. Андруховича символічно називають Патріархом

сучасної української літератури.



Народився 13 березня 1960 року у Станіславі (нині Івано-
Франківськ).

В дитинстві Юрій мріяв стати рок-зіркою. А в більш дорослому,
зрілому віці бажав стати археологом.

1982 р. - закінчив редакторське відділення Українського
поліграфічного Інституту у Львові.

1985 р. - разом з В. Небораком та О. Ірванцем заснував знамениту
поетичну групу «Бу-Ба-Бу» (Бурлеск-Балаган-Буфонада).

1991 р. – закінчив Вищі літературні курси при Літературному
Інституті ім. М. Горького в Москві.

З 1991 р. - співредактор літературно-мистецьких часописів «Четвер»
та «Потяг».

Автор кандидатської дисертації «Богдан-Ігор Антонич 

і літературно-естетичні концепції модернізму»



Вірші Юрія Андруховича були покладені на музику такими гуртами, 

як «Мертвий Півень», «Плач Єремії», «Sіґал Sпожив Sпілка», «Знову 

за старе», «Karbido» (Польща) тощо. 

Твори Юрія Андруховича перекладені 15 мовами. 

Володіє українською, російською, польською, англійською 

та німецькою мовами.

Андрухович є автором перекладів з англійської («Гамлет», «Ромео 

та Джульєтта» В. Шекспіра, а також книжки перекладів 

американської поезії 1950-60-х років), польської (Т. Конвіцький, Б. 

Шульц), німецької (Райнер Марія Рільке, Ф. Голер, Фріц фон 

Герцмановскі-Орландо, Роберт Вальзер) та російської (Борис 

Пастернак, Осип Мандельштам, Анатолій Кім).





• Дата написання: 2013 рік. 

• Збірка: “Листи в Україну”

• Жанр: медитативна лірика.

• Тема твору: Звертання поета до своїх 

дітей-віршів.

• Ідея: Творчість для поета – не тільки здатність 
самовиражатись, але й можливість продовжувати своє 
існування на землі.

• Основна думка: Вірші допомагають виразити внутрішнє Я 
поета.

• Римування: відсутнє, білий вірш.

• Ліричний герой твору – високоосвічена людина.





• Звертання: Агов, мої маленькі чортенята!

• Епітети: маленькі чортенята, невірні рими, прекрасні вірші, у
вирі цілоденнім, на зелену прощу, тихі сльози, натхненний
соловій.

• Метафори: З-під свити я вас випущу на світ — туди, де кров з
любов’ю черленяться, де пристрастей i пропастей сувій; до
серця входять вірші; підслухані у вирі цілоденнім, щоб явір
тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб
завше був натхненний соловій.

• Порівняння: вірші – прекрасні, наче крила голубів; гайда на
площу, як на дно ріки; в поля, як на зелену прощу.

• Фольклорні символи: явір, небо, соловей.



•Фото конспектів уроку присилати на 
електронну пошту 
irinanikolaevna1977@ukr.net

•Перегляньте відео 
https://www.youtube.com/watch?v=rd
WGr25b28M
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