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Внутрішня свобода ліричного героя 

Ю. Андруховича в поезії «Астролог»



6 тез про  Ю. Андруховича

✓Його вважають живим класиком “актуальної” української
літератури.

✓Кращі твори: “Московіада”, “Рекреації”, “Листи в Україну. 
Вибране”, “Тут похований Фантомас”.

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



…..

✓Юрій Андрухович має доньку Софію. Софія Андрухович у 2014 
році видала оповідання «Фелікс. Австрія» й здобувши нагороду
«Книжка року ВВС».

✓Вірші Юрія Андруховича були покладені на музику такими 
гуртами, як «Мертвий Півень», «Плач Єремії», «Sіґал Sпожив 
Sпілка», «Знову за старе», «Karbido» (Польща) тощо.

✓ Твори Андруховича перекладені 12 мовами.



Юрій Андрухович. “Астролог” вірш
У нього палка потреба,

у нього жадання слізне:

окраєць нічного неба

піймати у фокус лінзи…

Бо він живе на горищі,

а там сутерени вищі:

у сутінках — мерехтіння

і сонце межує з тінню.

Він дивиться тільки вгору,

і небо лоскочуть вії,

коли в полудневу пору

від кухні смаженим віє.

Над містом літають птахи,

а поруч із ними "ахи",

коли роззявлять на площі

голодні роти бідолахи.

Земля собі пілігримить,

кружляє собі й кружляє,

а хтось нові пелерини

на осінь собі замовляє —

а він живе на горищі

(там зимно, там вітер свище),

але насправді з горища

небесна ковбаня ближча.

У нього маєтків немає —

згори в декольте заглядає,

а в місті вічність минає

не так, як він загадає.

(Балконне крило ажурне

й сентиментальне, мов танґо,

обжив бароковий янгол —

створіння пухке й безжурне).

І взявши голову в руки,

він крикне собі з розпуки:

"Чого я марную роки?!

Візьму попід руку Юзьку,

піду в пивничку на Руську,

забуду святі мороки!

Забуду святі мороки…"



Юрій Андрухович.“Астролог” аналіз вірша

• Автор – Юрій Андрухович

• Збірка – «Екзотичні птахи і рослини» (1991)

• Жанр – Вірш має риси балади.

• Тема – неординарна особистість у навколишньому
світі. Для героя цієї поезії бути астрологом – не просто 
якась робота чи заняття, а спосіб життя:

«У нього палка потреба,

У нього жадання слізне:

окраєць нічного неба

піймати у фокус лінзи…».



…..
• Мотив твору — пошук людиною свого призначення, 

прагнення самореалізації.

• Віршовий розмір – дактиль.

✓У вірші Андрухович іронічно розповідає про безіменного
середньовічного астролога, який живе у Львові. До 
астрології як своєрідного передбачення майбутнього автор 
ставиться з не меншою іронією, ніж до її убогого 
служителя, який живе на горищі.

✓Ліричний герой зображений як людина творча, але для 
більшості людей — це дивак.



Художні засоби:

• епітети – нічного неба, голодні роти, полудневу пору, 
крило ажурне, творіння пухке й безжурне;

• метафори – небо лоскочуть вії ;

• повторення – «Забуду святі мороки»;

✓Автор показує двоїстість міста, його висоту і низькість
водночас. «У сутінках мерехтіння/ і сонце межує з 
тінню» – постійний рух, мінливість міста.



Фото конспектів уроку присилати на 
електронну пошту 

irinanikolaevna1977@ukr.net
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