Андрусяк Іван Михайлович
(поет, прозаїк, літературний критик, перекладач)
«Література — це... Відколи себе пам'ятаю, я мріяв
стати письменником, бо навіть найперші свої вірші
створив тоді, коли ще не вмів їх записати. Тож як би
банально це не звучало, а література і є моїм життям».
Іван Михайлович Андрусяк народився 28 грудня
1968 року в селі Вербовець на Гуцульщині (Косівський
район Івано-Франківської області). Вищу філологічну
освіту отримав в Івано-Франківському державному
педагогічному інституті ім. В.С. Стефаника, а управлінську – в Українській академії
державного управління при Президентові України та The University of North London.
Він є постійним учасником численних поетичних фестивалів та антологій. Його
твори перекладалися англійською, німецькою, польською та вірменською мовами.
Iван Андрусяк увійшов до літературного світу на початку 1990-х як учасник
літературного угруповання «Нова деґенерація», до якого також входили Степан
Процюк та Іван Ципердюк. Критика вважає його одним зі знакових поетів покоління
«дев'ятидесятників».
Автор збірок віршів: «Депресивний синдром» (1992), «Отруєння голосом»
(1996), «Шарга» (1999), «Повернення в Галапагос» і «Сад перелітний» (2001),
«Дерева і води» (2002), «Часниковий сік» (2004), «Храбуст» (2006), «Писати
мисліте» (2008), «Неможливості мови» (2011); книги прози «Вургун» (2005); книжок
рецензій, есеїв, статей: «Літпроцесія» (2001), «Латання німбів» (2008) та «Дуби і
леви: вибрана есеїстика» (2011); численних перекладів російських, англомовних та
білоруських письменників.
Із 2005 року, після народження молодшої дочки Стефи (Стефанії), Іван
Андрусяк звертається до жанру дитячої літератури — в журналах, альманахах і
антологіях друкує вірші, які згодом увійшли до збірки «М'яке і пухнасте» (2010).
2007 року виходить повість-казка для дошкільнят та молодших школярів «Стефа і її
Чакалка». У ній автор використовує фольклорний образ Чакалки — казкової істоти,
якою на Слобожанщині та Полтавщині в давнину батьки лякали своїх неслухняних
дітей: мовляв, прийде вночі, забере дитину в мішок і понесе в темний ліс. Саме так і
сталося з героями твору, які потрапляють в казкову «школу чакалок і бабаїв», де їм
дозволено робити все, що заманеться. Письменник описує ці сцени з гумором, але
більше уваги приділяє саме дитячій психології. Звичайно, згодом добро і любов
перемагають — і завдяки цьому дитина може навіть «перевиховати» казкового
монстра.

Дошкільнятам адресовані «Звіряча абетка» (2008) і «Книжечка Зайчика»
(2008) — вірші та віршовані казки. А повість-гра «Хто боїться Зайчиків» (2010) була
удостоєна першої премії літературного конкурсу «Золотий лелека». Дітям
молодшого та середнього шкільного віку адресовані веселі пригодницькі повісті
«Сорокопуд, або Як Ліза і Стефа втекли з дому» (2009) і «Кабан дикий — хвіст
великий» (2010). Школярів середнього віку зацікавить книжка біографічних
оповідань «Іван Андрусяк про Димитрія Туптала (Св. Димитрія Ростовського),
Григорія Квітку-Основ'яненка, Тараса Шевченка, Ніла Хасевича та Олексу
Довбуша» (2008). Сам письменник «головним» своїм дитячим твором вважає
невеличку повість «Дядько Барбатко сміється», опубліковану в 2008 р. у збірнику
«Три дні казки» видавництва «Грані-Т», де у формі філософсько-поетичної казки
розповідається про тонкощі людських взаємин, неповторність кожної людини у
світі, про любов і біль, глибинний зв'язок людини з природою, про красу і
складності життя.
Серед дитячих видань автора: «Абетка-прозивалка» (2012, Тернопіль),
«Зайчикова книжечка» (2013, Київ), «М’яке і пухнасте» (2013, Київ) та «М'яке і
пухнасте» (2011, Київ; вірші шрифтом Брайля), «Пінгвінік» (2013, Київ),
«Солнечные дни домовичка Мелетия» (2014, Київ), «Сонячні дні домовичка
Мелетія» (2014, Київ), «Хто боїться Зайчиків» (2010, Київ).
Іван Михайлович також є упорядником кількох хрестоматій і антологій,
зокрема «Сучасна українська література (кінця ХХ – початку ХХІ ст.)» (2006) та
«Поети «витісненого покоління» (2009).
Із 2000 року активно виступає як літературний критик (часописи «Книжникreview», «Книжковий огляд», «Кур’єр Кривбасу», «Кальміюс», «Березіль»,
«Сучасність» тощо), аналізуючи здебільшого поезію й обстоюючи моральні
принципи в літературі та розмежування «високого письменства» й «попси».
Книжка Івана Андрусяка "Вісім днів із життя Бурундука", яка увійшла до
довгого списку Дитячої книги року ВВС-2012, потрапила до престижного щорічного
каталогу найкращих дитячих видань світу "Білі ворони 2013" (White Ravens 2013).
Член АУП та НСПУ (з 1993 року).
Зараз мешкає в Києві, працює редактором та журналістом.

Лауреат:
1995 р. —
першої премії Літературного конкурсу видавництва
«Смолоскип»;
1996 р. — літературної премії «Благовіст»;
2001 р. — літературної премії ім. Бориса Нечерди;
2007 р. — премії журналу «Кур’єр Кривбасу»;
2008 р. — першої премії конкурсу творів для дітей «Золотий Лелека»;
2010 р. — міжнародної літературної премії «Corona Carpatica».
2016 р. — лауреат Корнійчуковської премії - першої премії в номінації
"Поезія для дітей" - за збірку "Лякація". За цю ж збірку удостоєний відзнаки
"Дитячий поет року" і премії "ЛітАкцент року".
2019 — премії імені Якова Гальчевського "За подвижництво у
державотворенні"
2019 — премії імені Лесі Українки за книжки "Зайчикова книжечка" і "Третій
сніг"
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Котяча справа : [вірш] / І. Андрусяк // Джміль. - 2020. - № 2. - С. 18 :
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