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Творчість Андруховича має 
значний вплив на перебіг 

сьогоднішнього літературного 
процесу вУкраїні, з його іменем 

пов’язані перші факти 
неупередженого зацікавлення 

сучасною українською літературою 
на Заході.  Відроджує карнавальні і 
буфонадні традиції в українській 

літературі. Західна критика 
визначає його одним з яскравих 
представників постмодернізму

Поет, прозаїк, перекладач, есеїст



Риси особистості
Андрухович– це яскравий приклад 
гармонії протиріч

(С. Жадан)
Цілеспрямованість, надійність, 
доброта. (В. Швець)

Активний громадський діяч. 
Громадянська позиція
яскраво виражена –
підтримка 
європейської інтеграції 
України



Освіта
Закінчив редакторське 

відділенняУкраїнського поліграфічног 
Інституту і(1982) та Вищі літературні 

курси при Літературному Інституті 
ім. О. М. Горького в Москві (1991) 

Працював газетярем, служив у війську, 
деякий час очолював відділ поезії Івано-

Франківського часопису «Перевал» 
Співредактор часопису текстів і візій 

«Четвер» (1991—1996). Віце-
президент АУП (1997—1999). У 1994  році 

захистив кандидатську дисертацію по 
творчості забороненого в радянські роки 

класика української поезії першої 
половини XX століття Богдана-Ігоря 

Антонича. Докторську пише по творчості 
американських поетів-бітників.



Творчий доробок
Творчий доробок Юрія Андруховича 

формально можна поділити на два головні 
річища: поетичне й прозове. Йоготворчий дебют 
відбувся в першій половині 80-х років і завершився 

виходом у світ збірки «Небо і площі» (1985), загулом 
прихильно зустрінутої критикою. Того ж таки року 

Юрій Андрухович разом з Віктором   
Небораком та Олександром Ірванцем заснував

поетичну групу Бу-Ба-Бу(скорочення 
від «бурлеск— балаган — буфонада»), значення якої 
для кожного з трьох її учасників з роками змінювалося 

— від чогось «внутрішнього таємного ордена» до 
«прикладної квазіфілософії життя».. Поетичне річище 
Юрія Андруховича вичерпується десь наприкінці 1990 

року і завершується друкованими поза збірками 
циклами «Листи в Україну» (Четвер, № 4) та «Індія»

(Сучасність, 1994, № 5). 



Поетичне річище
Домінантою поетичної картини А. в усі періоди його творчості 
видається напружене шукання "духовної вертикалі буття", 
суттєво занижене тенденцією до примирення "вертикального з 
горизонтальним". Звідси - стале поєднання патетики з іронією, 
нахил до стилізаторства і заміна "ліричного героя" щоразу 
новою "маскою".

Поетичний дебют А. відбувся в першій половині 80-х рр., і 
завершився виходом у світ збірки "Небо і площі" (1985), загалом 
прихильно зустрінутої критикою. Того ж таки року А. разом із 
В.Небораком та О.Ірванцем заснував поетичну групу Бу-Ба-Бу
(скорочення від "бурлеск - балаган - буфонада"), значення якої 
для кожного з трьох її учасників з роками змінювалося - від 
чогось на кшталт "внутрішнього таємного ордена" до 
"прикладної квазіфілософії життя". Проте друга поетична збірка
А. ("Середмістя", 1989) носить швидше не "бубабістський", а 
"елегійно-класицистичний" характер. Уповні "балаганно-
ярмарковою" можна вважати натомість третю збірку -
"Екзотичні птахи і рослини" (1991, перевидання "Екзотичні 
птахи і рослини з додатком "Індія" - 1997, 2002), яка волею 
автора мала б носити підзаголовок "Колекція потвор".



Поетичні збірки
«Небо і площі» (1985)
«Середмістя» (1989)
«Екзотичні птахи і рослини» 
(1991)
«Екзотичні птахи і рослини з 
додатком „Індія“: Колекція 
віршів» (Івано-Франківськ: 
Лілея-НВ, 1997)
«Пісні для мертвого півня» 
(Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 
2004)



Прозові твори
З прозових творів Юрія Андруховича найперше був 
опублікований цикл оповідань «Зліва, де серце»
(Прапор, 1989, № ??) — майже фактографія служби автора у 
війську, своєрідна «захалявна книжечка», що поставала під 
час чергувань у вартівні. У 1991 році з’являється друком 
параісторичне оповідання «Самійло з Немирова, 
прекрасний розбишака» (Перевал, № 1), що ніби заповідає 
характерні для подальшої прози Андруховича риси: 
схильність до гри з текстом і з читачем, містифікаторство 
(зрештою, достатньо прозоре), колажність, еротизм, любов 
до маґічного і надзвичайного. Романи «Рекреації» (1992), 
«Московіада» (1993) та «Перверзія» (1996) при бажанні 
можна розглядати як трилогію: героєм (антигероєм) 
кожного з них є поет-богема, що опиняється в самому 
епіцентрі фатальних перетворень «фізики в метафізику» і 
навпаки. Усі романи — доволі відчутна жанрово-
стилістична суміш (сповідь, «чорний реалізм», тріллер, 
ґотика, сатира), час розвитку дії в них вельми обмежений і 
сконденсований: одна ніч у «Рекреаціях», один день у 
«Московіаді», п’ять днів і ночей у «Перверзії».



 ОповіданняОповідання
 «Зліва, де серце» (1989)«Зліва, де серце» (1989)
 (журнал «Прапор», 1989)(журнал «Прапор», 1989)
 «Трициліндровий двигун любові» «Трициліндровий двигун любові» 
 (Харків: Фоліо, 2007) (Харків: Фоліо, 2007) 
 (разом із Сергієм Жаданом і Любком Дерешем)(разом із Сергієм Жаданом і Любком Дерешем)
 РоманиРомани
 «Рекреації» (Сучасність, 1992; Київ: Час, 1997; 1998; «Рекреації» (Сучасність, 1992; Київ: Час, 1997; 1998; 

Львів: Піраміда, 2005)Львів: Піраміда, 2005)
 «Московіада» (1993, 1997, Івано«Московіада» (1993, 1997, Івано--Франківськ: ЛілеяФранківськ: Лілея--НВ, НВ, 

2000; Івано2000; Івано--Франківськ: ЛілеяФранківськ: Лілея--НВ, 2006)НВ, 2006)
 «Перверзія» (Сучасність, 1996, №«Перверзія» (Сучасність, 1996, № 11––2; Івано2; Івано--

Франківськ: ЛілеяФранківськ: Лілея--НВ, 1997; Львів: Класика, 1999)НВ, 1997; Львів: Класика, 1999)
 «Дванадцять обручів» (Київ: Критика, 2003; 2004; 2005; «Дванадцять обручів» (Київ: Критика, 2003; 2004; 2005; 

2006)2006)
 «Таємниця. Замість роману» (Харків: Фоліо, 2007)«Таємниця. Замість роману» (Харків: Фоліо, 2007)

Прозові твориПрозові твори



ЕсеїстикаЕсеїстика
Виникає внаслідок його частих подорожей до 
інших країн і поступово складається в майбутню 
"книгу спостережень" над нинішніми 
особливостями європейського культурно-
історичного ландшафту. Перший варіант такої 
книги - "Дезорієнтація на місцевості" (1999).

Разом із польським письменником Анджеєм 
Стасюком видав книгу "Моя Європа: Два есеї про 
найдивнішу частину світу" (польське видання -
2000, українське - 2001, німецьке - 2003 р.) - текст, 
написаний до цієї книжки А., носить назву 
"Центрально-східна ревізія" і являє собою спробу 
гранично відвертого осмислення свого власного 
"часу і місця".



Збірки есеїв

 «Дезорієнтація на місцевості»
 (Івано-Франківськ: 
 Лілея-НВ, 1999; 2006)

«Моя Європа» (спільно із Анджеєм Стасюком) (Львів: 
Класика, 2000; 2005; 2007)

 «Диявол ховається в сирі» 
 (Київ: Критика, 2006)



П Е Р Е К Л А Д ИП Е Р Е К Л А Д И

 «День смерті пані День»«День смерті пані День» (Харків: (Харків: 
Фоліо, 2006) Фоліо, 2006) —— переклади переклади американської поезіїамериканської поезії
бітників 60бітників 60––7070--х роківх років

 В. ШекспірВ. Шекспір «Гамлет»«Гамлет» (Київ: А(Київ: А--баба--баба--гага--лала--мама--га, га, 
2008)2008)

 переклади з польської: переклади з польської: Т. КонвіцькійТ. Конвіцькій та іншіта інші
 та сучасна переклади з німецької:та сучасна переклади з німецької: Р.Р.--М.М. Рільке, Рільке, 

Ф.Ф. фон фон ГерцмановскіГерцмановскі--ОрландоОрландо німецькомовна німецькомовна 
поезіяпоезія

 переклади з російської:переклади з російської: Б.Б. Пастернак,Пастернак,
 О. МандельштамО. Мандельштам



ЗахопленняЗахоплення

 МузикаМузика
 Вірші Юрія Андруховича були покладені Вірші Юрія Андруховича були покладені 
 на музику такими гуртами, якна музику такими гуртами, як «Мертвий півень»,«Мертвий півень»,
 «Плач Єремії»,«Плач Єремії», «Sіґал Sпожив Sпілка»,«Sіґал Sпожив Sпілка»,
 «Знову за старе» тощо.«Знову за старе» тощо.

 КіноКіно
 У 1992 році режисер Андрій Дончик зняв за мотивами У 1992 році режисер Андрій Дончик зняв за мотивами 

оповідань Юрія Андруховича кінофільмоповідань Юрія Андруховича кінофільм «Кисневий «Кисневий 
голод».голод».

 ТеатрТеатр
 11 березня 2007 року у Молодому театрі у Києві 11 березня 2007 року у Молодому театрі у Києві 

відбулася прем’єра вистави «Нелегал Орфейський» за відбулася прем’єра вистави «Нелегал Орфейський» за 
мотивами роману Юрія Андруховича «Перверзія». Автор мотивами роману Юрія Андруховича «Перверзія». Автор 
брав участь у постановці п’єси і сам зіграв одну з ролей.брав участь у постановці п’єси і сам зіграв одну з ролей.



Особливості зображення 
дійсності

1. Прагнення поєднати істини, іноді 
суперечливі

2. Повсякденне життя розглядається як 
театр абсурду

3. Поєднання патетики з іронією і 
пародійністю

4. Заміна “ліричного героя” щоразу 
новою “маскою”

5.  Поєднання високого класичного стилю 
оповіді   з сентиментальним, іноді 
натуралістичним

6.  Сміється над тим, що достойне сміху



7. Схильність до 7. Схильність до 
гри з текстом і гри з текстом і 
читачемчитачем
8. Жанрово8. Жанрово--
стилістична суміш стилістична суміш 
(сповідь,  “чорний (сповідь,  “чорний 
реалізм”, тріллер, реалізм”, тріллер, 
готика, сатира)готика, сатира)
9. 9. 
Містифікаторство Містифікаторство 
(достатньо  (достатньо  
прозоре), прозоре), 
колажність, колажність, 
еротизм,  еротизм,  
тяжіння до тяжіння до 
магічного і магічного і 
незвичайногонезвичайного



Про нього:Про нього:
• «Навіть коли б «Рекреації» були 

лише повістю-застереженням, 
повістю-попередженням. 
повістю-сатирою, то і тоді їхню 
цінність, їхню потрібність для 
сьогоднішньої України важко було 
б переоцінити. Але ж це, крім 
усього, ще й художній твір з 
яскраво вираженим ігровим, 
карнавальним началом, з живими 
характерами, жвавою інтригою, 
дотепною розв'язкою»
(Микола Рябчук, Сучасність. -1992)

•



Андрухович дає читачеві Андрухович дає читачеві 
карнавал, через що карнавал, через що 
"Рекреації""Рекреації" читаються з читаються з 
не меншою насолодою й не меншою насолодою й 
не менш приємним не менш приємним 
почуттям легкого почуттям легкого 
переступлення меж переступлення меж 
пристойного, ніж колись пристойного, ніж колись 
читалася " Енеїда" читалася " Енеїда" 
Котляревського».Котляревського».

(Марко Павлишин, (Марко Павлишин, 
Сучасність. Сучасність. -- 1993,1993, ч.12)ч.12)



 «Є в цьому щось надзвичайне«Є в цьому щось надзвичайне: книжка, прочитана єдиним подихом, : книжка, прочитана єдиним подихом, 
спричинює те, що місця, можливо, не надто віддалені, але всеспричинює те, що місця, можливо, не надто віддалені, але все--таки чужі, таки чужі, 
видаються своїми, наче власний дворик у рідному місті. Вже тиждень, як видаються своїми, наче власний дворик у рідному місті. Вже тиждень, як 
завдяки вилущеному "Святом Літерацькім" романові Юрія Андруховича. завдяки вилущеному "Святом Літерацькім" романові Юрія Андруховича. 
відкриваю для себе Україну» відкриваю для себе Україну» 
(Олександер Качоровський, Газета Виборча. (Олександер Качоровський, Газета Виборча. -- 16 листопада 1994)16 листопада 1994)

««Щодо лялечки, якою є нинішня Україна, що повертає собі незалежність, Щодо лялечки, якою є нинішня Україна, що повертає собі незалежність, 
то її порятунок Андрухович бачить у нагадуванні їй про колишню то її порятунок Андрухович бачить у нагадуванні їй про колишню 
європейськість. І тим самим відкриває черговим простір для драми європейськість. І тим самим відкриває черговим простір для драми -- не не 
лише український, а й загалом посткомуністичний». лише український, а й загалом посткомуністичний». 
(Петро Братковський. Такого письменника в нас немає // Газета Виборча. (Петро Братковський. Такого письменника в нас немає // Газета Виборча. -- 6 6 
березня 1996)березня 1996)



Н А Г О Р О Д ИН А Г О Р О Д И
20012001 —— лауреат премії ім. Гердера (Фонд лауреат премії ім. Гердера (Фонд 
Альфреда Тьопфера, Гамбурґ,Альфреда Тьопфера, Гамбурґ, НімеччинаНімеччина).).
20052005 —— лауреат премії миру імені Еріха лауреат премії миру імені Еріха 
Марії Ремарка, Оснабрюк,Марії Ремарка, Оснабрюк, НімеччинаНімеччина..
20062006 —— лауреат премії книжкового лауреат премії книжкового 
ярмарку у Лепцігу за європейське ярмарку у Лепцігу за європейське 
взаєморозуміння.взаєморозуміння.
3 грудня3 грудня 20062006 —— лауреат Літературної лауреат Літературної 
премії Центральної Європи ANGELUS, за премії Центральної Європи ANGELUS, за 
роман «Дванадцять обручів»роман «Дванадцять обручів»



Те о р і я   л і т е р а т у р иТе о р і я   л і т е р а т у р и

М О Д Е Р Н І З М М О Д Е Р Н І З М ––
 загальна назва напрямків, течій і шкіл загальна назва напрямків, течій і шкіл 

ХХ ст. у мистецтвіХХ ст. у мистецтві



НЕОАВАНГАРДИЗМНЕОАВАНГАРДИЗМ

НеоавангардистськНеоавангардистськii течтечiiї   ї   
в сучаснв сучаснiiй українськй українськiiй й 

ллiiтературтературii

(конструктивізм, футуризм, (конструктивізм, футуризм, 
авангардизм, постмодернізм)авангардизм, постмодернізм)



КонструктивізмКонструктивізм
(лат. (лат. constructioconstructio —— побудова)побудова) ——

 один із напрямів авангардизму, що виник один із напрямів авангардизму, що виник 
на початку на початку XXXX ст., ст., 

 виявиввиявив тенденції раціоналізації мистецтва тенденції раціоналізації мистецтва 
за критеріями доцільності, економності, за критеріями доцільності, економності, 
лаконічності формотвірних засобів, лаконічності формотвірних засобів, 
призводячи до призводячи до спрощення та схематизації спрощення та схематизації 
естетичних чинників.естетичних чинників.

 Представники цієї течії в літературі Представники цієї течії в літературі 
заперечували  ідейний зміст мистецтва й заперечували  ідейний зміст мистецтва й 
підмінювали художній     образ підмінювали художній     образ 
абстракцієюабстракцією..



Ф У Т У Р И З М Ф У Т У Р И З М --
 Основна риса:Основна риса:
 експериментаторство, урбанізмекспериментаторство, урбанізм
 Основна проблема:Основна проблема:
 повне неприйняття всіх попередніх   культурних і естетичних повне неприйняття всіх попередніх   культурних і естетичних 

традиційтрадицій
 Вирішення проблеми:Вирішення проблеми:
 спроби створити абсолютно нове мистецтво майбутнього, спроби створити абсолютно нове мистецтво майбутнього, 
 Особливості зображення дійсностіОсобливості зображення дійсності
 У творах присутня новизна(однак немає повного відходу від традицій)У творах присутня новизна(однак немає повного відходу від традицій)
 Пріоритет мають елементи художньої форми(композиція, персонажі, конфлікт), Пріоритет мають елементи художньої форми(композиція, персонажі, конфлікт), 

а розкриття елементів художнього змісту (тема, ідея, характер).відсувається на а розкриття елементів художнього змісту (тема, ідея, характер).відсувається на 
другий пландругий план

 Досліджується психіка людиниДосліджується психіка людини
 Широко використовується художній прийом Широко використовується художній прийом –– монтаж, що прийшов в літературу монтаж, що прийшов в літературу 

від кіномистецтвавід кіномистецтва
 Використовується символиВикористовується символи



А В А Н Г А Р Д ИЗ М А В А Н Г А Р Д ИЗ М ––

 загальна назва течзагальна назва течiiй й ii певних тенденцпевних тенденцiiй у модернй у модернiiстському стському 
мистецтвмистецтвii й лй лiiтературтературii. . 


Вирішення проблеми:Вирішення проблеми:

 головна увага зосереджується на дослідженні головна увага зосереджується на дослідженні 
внутрішнього світу людини, а зовнішні (також і соціальні) внутрішнього світу людини, а зовнішні (також і соціальні) 
відсуваються на задній відмова від типізаціївідсуваються на задній відмова від типізації



 Світогляд:Світогляд:
 відкидається преклоніння перед розумом, на перше місце відкидається преклоніння перед розумом, на перше місце 

ставляться почуття, настрої і емоції людиниставляться почуття, настрої і емоції людини

 Основна риса:Основна риса:
 боротьба проти  усталених лборотьба проти  усталених лiiтературних традицтературних традицiiй й зза а 

своєрсвоєрiiдно трактоване новаторство.дно трактоване новаторство.



ПостмодернізмПостмодернізм--

світоглядно-мистецький напрям, що в останні 
десятиліття 20 століття приходить 

на зміну модернізмові.      
Цей напрям — продукт постіндустріальної епохи, 

епохи розпаду
цілісного погляду на світ, руйнування систем –

філософсько-світоглядних, політичних

Основна проблема:
необмежене тиражування класичних форм мистецтва 

заважає        митцеві знайти щось нове

Вирішення проблеми:
пошук нового припускає  поєднання вже створеного 

в мистецтві 



Есе Есе --
 —— невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну 

композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з 
конкретного приводу чи питання і не претендує на вичерпне і конкретного приводу чи питання і не претендує на вичерпне і 
визначальне трактування теми; це жанр, який лежить на стику визначальне трактування теми; це жанр, який лежить на стику 
художньої та публіцистичної (часом науковохудожньої та публіцистичної (часом науково--
популяризаторської) творчості. Його появу пов'язують з популяризаторської) творчості. Його появу пов'язують з 
діяльністю М. Монтеня, який 1580 року написав працю, що мала діяльністю М. Монтеня, який 1580 року написав працю, що мала 
назву "Essaiназву "Essai".".

 Визначальні риси есеВизначальні риси есе
 Визначальними рисами есе, як правило, є незначний обсяг, Визначальними рисами есе, як правило, є незначний обсяг, 

конкретна тема, дана в підкреслено вільному, суб'єктивному її конкретна тема, дана в підкреслено вільному, суб'єктивному її 
тлумаченні, вільна композиція, парадоксальна манера тлумаченні, вільна композиція, парадоксальна манера 
мислення. Як правило, есе виражає нове, суб'єктивне слово про мислення. Як правило, есе виражає нове, суб'єктивне слово про 
щось.щось.

 Стиль есеСтиль есе
 Стиль есе відрізняється образністю, афористичністю, Стиль есе відрізняється образністю, афористичністю, 

використанням свіжих метафор, нових поетичних образів, використанням свіжих метафор, нових поетичних образів, 
свідомою настановою на розмовну інтонацію і лексику. Він свідомою настановою на розмовну інтонацію і лексику. Він 
здавна формувався у творах, в яких на перший план виступає здавна формувався у творах, в яких на перший план виступає 
особистість автора. Пограничними жанрами для есе є поезія в особистість автора. Пограничними жанрами для есе є поезія в 
прозі та науковий нарис або філософський трактатпрозі та науковий нарис або філософський трактат..

 Серед відомих есеїстів: Серед відомих есеїстів: Б. Шоу, Ж.Б. Шоу, Ж.--П. Сартр, А. Камю, Й. Бехер, П. Сартр, А. Камю, Й. Бехер, 
В. Винниченко Є. Маланюк, Ю. Липа,У. Самчук  П. В. Винниченко Є. Маланюк, Ю. Липа,У. Самчук  П. 
Загребельний, І. Драч, О. Гончар, Ю. Андрухович.Загребельний, І. Драч, О. Гончар, Ю. Андрухович.



 У сучасній українській літературі співіснують У сучасній українській літературі співіснують 
 представники різних  течій і напрямківпредставники різних  течій і напрямків
 Ю. Андрухович є типовим представником сучасної української Ю. Андрухович є типовим представником сучасної української 

літератури, літератури нового покоління «дев’яностників».літератури, літератури нового покоління «дев’яностників».
 Творчість Андруховича має значний вплив на перебіг сьогоднішнього Творчість Андруховича має значний вплив на перебіг сьогоднішнього 

літературного процесу в літературного процесу в УкраїніУкраїні, з його іменем пов’язані перші факти , з його іменем пов’язані перші факти 
неупередженого зацікавлення сучасною українською літературою на неупередженого зацікавлення сучасною українською літературою на 
Заході. Заході. 

 Твори Андруховича перевернули всі тогочасні уявлення про українську Твори Андруховича перевернули всі тогочасні уявлення про українську 
літературу, засвідчивши, що з їхньою появою  дотеперішній «колоніальнолітературу, засвідчивши, що з їхньою появою  дотеперішній «колоніально--
антиколоніальний» тип культури перетворюється на антиколоніальний» тип культури перетворюється на 
«постколоніальний«постколоніальний»»

Висновки



Використані джерелаВикористані джерела
ЛІТЕРАТУРАЛІТЕРАТУРА::

1.1.Андрухович Ю. Екзотичні птахи та Андрухович Ю. Екзотичні птахи та 
рослини:Колекція віршів. рослини:Колекція віршів. –– ІваноІвано--Франківськ: Франківськ: 
Лілея НВ, 2002.Лілея НВ, 2002.

2.2.Солод Ю. О. Українська література Солод Ю. О. Українська література –– ХХ ст. (Погляд ХХ ст. (Погляд 
у кінці  тисячоліття). Навчальний посібник за у кінці  тисячоліття). Навчальний посібник за 
програмою 11 класу. програмою 11 класу. --КК

Інтернет Інтернет –– сайти:сайти:
Юрій АндруховичЮрій Андрухович::
біографія, статті, рецензії, інтерв’ю, фотографії, біографія, статті, рецензії, інтерв’ю, фотографії, 
відгуки, коментарі (Із сайту АУП)відгуки, коментарі (Із сайту АУП)
Юрій Андрухович у бібліотеці Українського ЦентруЮрій Андрухович у бібліотеці Українського Центру
неОфіційний сайт письменниканеОфіційний сайт письменника
Андрухович в ТернополАндрухович в Тернопол


