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Bohdan-Ihor Antonycz � poeta pogranicza

Kiedy wymieniamy nazwisko Antonycza, nie mo¿emy w ¿adnym razie po-

min¹æ kwestii miejsca urodzenia poety, a wiêc Galicji. By³ on bowiem niew¹t-

pliwie dzieckiem tej niezwyk³ej ziemi, jak¹ by³a Galicja w granicach sprzed

1918 r. Dzielono j¹, zale¿nie od przyjêtego kryterium, zwykle na czê�æ wschod-

ni¹ i zachodni¹ � nie zawsze zgodnie z zamieszkuj¹cym j¹ etnosem. Ziemia ta,

bogata w niezwyk³¹ kulturê i tradycjê, rodzi³a oryginalne zjawiska i ludzi.

Skomplikowane losy historyczne i pamiêæ o nich sk³ada³y siê stopniowo na

cechy tego specyficznego kresowego obszaru. Odwo³am siê tu do bliskiego mi

rozumienia tego zjawiska wyra¿onego przez Martê Wykê: �Ograniczê siê do

tzw. Galicji Wschodniej, czyli kresów ukraiñskich, pomijaj¹c litewskie. Te dru-

gie podlega³y zreszt¹ mitologizacji prawie bezwzglêdnej i historyk literatury

powiedzia³by skrótowo, i¿ Pan Tadeusz zwyciê¿y³ z Mari¹ i Beniowskim, wspó³-

czesny za� najwybitniejszy polski poeta pochodz¹cy z kresów dokona³ w Ziemi

Ulro ostatecznej apoteozy Mickiewiczowskiego poematu, uznaj¹c go za dzie³o

wielkiej narodowej mistyki, za kwintesencjê polsko�ci�1.

Galicyjska wspólnota wyra¿a³a siê najpe³niej w warstwie kulturowej. Para-

doksem tej ziemi, a zarazem czym� twórczym by³o to, ¿e wybitne jednostki

nierzadko musia³y wznosiæ siê ponad podzia³y narodowo�ciowe, chc¹c w ten

sposób zaznaczyæ swoj¹ obecno�æ. Krokiem pierwszym, i jakby oczywistym,

by³o przyjêcie �wspólnego� jêzyka, jakim d³ugo by³a ³acina, a nastêpnie francu-

ski czy niemiecki, wreszcie polski czy w ograniczonej ju¿ formie ukraiñski lub

rosyjski. Ta wspólna przestrzeñ kulturowa i jêzykowa mo¿e byæ potraktowana,

jak zauwa¿a Wyka �w sensie poniek¹d bachelardowskim, a wiêc symbolicz-

nym�, a tak¿e, dodajmy, w jakim� stopniu, ju¿ mo¿e niezupe³nie w zgodzie

z autork¹, w porz¹dku niejako strukturalnym dla celów stricte badawczych2.

Mamy, jak s¹dzê, podstawy do stwierdzenia, i¿ tak w³a�nie nale¿y widzieæ

miejsce i rolê Antonycza w galicyjskim krêgu kulturowym. Poeta podkre�la³

 1 M. Wyka, Pamiêæ kresów jako pamiêæ kultury, [w:] Galicja i jej dziedzictwo. Literatura �

jêzyk � kultura, t. 4, red. Cz. K³ak, M. Wyka, Rzeszów 1995, s. 11.
2 Zob. ibidem, s. 15.
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swoje prawo do zajmowania pozycji wolnej od w¹sko rozumianych uwarunko-

wañ zewnêtrznych, determinowanych przez czas i przestrzeñ. Jego wypowied�:

�Nie jestem mandolinist¹ ¿adnego zespo³u. Nie wybijam werbli na bêbnie drew-

nianego patosu. Wiem dobrze, i¿ poza i bunt naszych poetów to w wiêkszo�ci

weksle bez pokrycia�3 � zdaje siê byæ do�æ jednoznaczna. Nale¿y przy tym

zauwa¿yæ, ¿e taka pozycja artysty by³a tylko pierwszym krokiem w jego stara-

niach znalezienia miejsca dla siebie we wspólnej kulturowej przestrzeni galicyj-

skiej, europejskiej, a zatem powszechnej. Ju¿ bowiem w pierwszym swoim

zbiorku Ksiêdze �Powitanie ¿ycia� wyrazi poeta zachwyt dla piêkna przyrody,

¿ycia, si³y, m³odo�ci, ale dowie siê te¿ w rozmowie z nieznajomym, stoj¹cym

przed bram¹ tak d³ugo, ¿e ju¿ nie pamiêta od kiedy, bo �od lat przedwiecznych�,

�od kiedy na osi ko³ysze siê �wiat�, ¿e �Na imiê mi... cz³owiek�4. W wierszu

Meteor bohater liryczny dowiaduje siê od tego �syna planety czy komety�, ¿e

nie boi siê on zej�æ na ziemiê, poniewa¿ przed jej zimnem, przed �mierci¹

uratuje go ¿ar jego serca. Takie wybieganie w kosmos, szukanie blisko�ci ze

wszystkim, co istnieje wokó³ nas, pozwala nawet w ciszy i ch³odzie stratosfery

(mam na uwadze wiersz pod takim w³a�nie tytu³em) znale�æ pozytywne skontra-

stowanie jej z ziemi¹, na której przecie¿ ¿ycie bez �burz, walki, zmêczenia�

przygniot³oby nas sw¹ �cisz¹ i mrozem� (s. 52�53).

Wielokulturowa przestrzeñ Galicji, a szerzej Europy, zmusza jej mieszkañ-

ców do dialogu. Sytuacja ta jest o tyle z³o¿ona, co buduj¹ca. Odwo³am siê tu

do nader twórczego odczytania Michai³a Bachtina przez Lecha Witkowskiego

w pracy Uniwersum pogranicza. O semiotyce kultury Micha³a Bachtina w kon-

tek�cie edukacji. Autor pisze: Tam, gdzie nie ma potrzeby (gotowo�ci) do

nieprzewidzianego, nie poddaj¹cego siê kontroli spotkania z innym, tam nie ma

szansy na »efekt pogranicza« kulturowego ani na dialog w tym niewygodnym,

acz donios³ym kulturowo sensie. Nie ma dialogu tam, gdzie spotyka siê ze sob¹

»to samo«, gdzie nie ma ró¿nicy, której losy (a wiêc losy ludzkie) pozostawa-

³yby wci¹¿ otwarte na jej obramowaniach, na jej granicach. Idea Bachtina, ¿e

kultura ¿yje tylko na granicach, jest takim g³êboko dialogowym wyzwaniem,

któremu oczywi�cie nie przeczy fakt wystêpowania sytuacji, gdy trywialnie ro-

zumiane empirycznie pogranicze stoi w ogniu, podlega czystkom etnicznym

i hegemonii�5.

3 Cyt. wg: Ì. ²ëüíèöüêèé, Á. ². Àíòîíè÷. Íàðèñ æèòòÿ ³ òâîð÷îñò³, Êè¿â 1991, s. 29.
4 Á.². Àíòîíè÷, Ïîåç³¿, Êè¿â 1989, s. 83�84. Pozosta³e cytaty wg tego wydania w tek�cie

z podaniem strony w nawiasie.
5 L. Witkowski, Uniwersalizm pogranicza. O semiotyce kultury Micha³a Bachtina w kontek-

�cie edukacji, Toruñ 2000, s. 15.
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Zmuszeni jeste�my nadal konstatowaæ, ¿e postaæ Antonycza wci¹¿ jest

w Polsce zbyt ma³o znana. Jego tomik wierszy wydany w 1981 r.6 i rosn¹ce

zainteresowanie poet¹ �rodowiska badaczy literackich zmieni³y nieco wyobra¿e-

nie o nim, ale to wci¹¿ niewiele w stosunku do tego, co wniós³ on do poezji

ukraiñskiej, s³owiañskiej i europejskiej7. Ten urodzony niedaleko Gorlic w gór-

skiej wsi Nowica twórca zyska byæ mo¿e dzi� na popularno�ci dziêki ostatniej

powie�ci J. Andruchowycza, w której jawi siê on jako zmitologizowany duch

poety wêdruj¹cy po Lwowie8. Urodzony w rodzinie ksiêdza greckokatolickiego

autor Zielonej Ewangelii wyniós³ z domu i najbli¿szego otoczenia znajomo�æ

tradycji i kultury Wschodu, które dopiero w szkole, w gimnazjum, zderzone

zosta³y z urzêdowym, administracyjnym jêzykiem polskim. Nie mamy podstaw

ani powodów do stwierdzenia, i¿ by³ on dla Antonycza czym� zupe³nie obcym,

tym bardziej ¿e kiedy rozpocz¹³ on studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza we

Lwowie, to przyjêty zosta³ w �rodowisku ukraiñskim jako kto� inny, z Polski,

mówi¹cy �dziwnym jêzykiem�9.

Poeta studiowa³ jêzykoznawstwo pod kierunkiem takich wybitnych uczo-

nych, jak J. Kleiner i H. Gaertner, co zapowiada³oby przyjêcie jêzyka polskiego

jako �rodka wypowiedzi. Sta³o siê jednak inaczej, poniewa¿ Antonycz podj¹³

zaiste ogromny trud, polegaj¹cy na samodzielnym opanowaniu literackiego jêzy-

ka ukraiñskiego, �mowy Szewczenki�, i osi¹gn¹³ znakomity rezultat, którego

egzemplifikacjê stanowi¹ jego wiersze.

Wyrastaj¹cy w ruskojêzycznym �rodowisku kulturowym przysz³y piewca

Beskidów bardzo szybko musia³ skonfrontowaæ swoje wyobra¿enia o otaczaj¹-

cym go �wiecie z tym, co narzuca³o mu to nowe obce otoczenie czy mo¿e raczej

znacznie ró¿ni¹ce siê od znanego mu od dziecka �wiata beskidzkiej wsi. Nie

mia³ z tym, gdyby s¹dziæ na podstawie znanych nam materia³ów, wiêkszych

k³opotów, chocia¿ wspomina³ pó�niej, ¿e nie móg³ zrozumieæ, dlaczego wy�mie-

wano siê z niego w szkole za to, ¿e �modli siê on inaczej�10. Wielo�æ kultur,

jêzyków i obyczajów to galicyjska specyfika, z jak¹ musia³ siê godziæ ka¿dy jej

mieszkaniec. Zale¿a³o to oczywi�cie od wra¿liwo�ci danej jednostki na g³osy

6 B.I. Antonycz, Ksiêga Lwa, wybór i wstêp F. Nieuwa¿ny, Warszawa 1981.
7 Zob. m.in.: A. Ksenicz, B.I. Antonycz- urodzony w Galicji, �Slavia Orientalis� R. XLVIII,

nr 1, Kraków 1999, s. 19�29; Þ. Àíäðóõîâè÷, Áîãäàå-²ãîð Àíòîíè÷ ³ ë³òåðàòóðíî-åñòåòè÷í³

êîíöåïö³¿ ìîäåðí³çìó, ²âàíî-Ôðàíê³âñüê 1996 (maszynopis pracy doktorskiej); rozdz. Twórczo�æ

Bohdana Ihora Antonycza, �Warszawskie Zeszyty Ukrainistyczne X, Spotkania polsko-ukraiñskie.

Studia Ucrainica�, pod red. S. Kozaka, Warszawa 2000, s. 142�225.
8 J. Andruchowycz, Dwana�cie krêgów, przek³ad K. Kotyñska, Wo³owiec 2005.
9 Zob. Ì. ²ëüíèöüêèé, op. cit., s. 22�24.

10 Zob. ibidem, s. 20�22.
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i znaki p³yn¹ce z innego �rodowiska. W przypadku Antonycza mo¿emy powie-

dzieæ, i¿ wybór jêzyka, który narzuca³ mu znaczne ograniczenia, poniewa¿ u¿y-

wany by³ poza sfer¹ jêzyka urzêdowego, �wiadczy o mocnym przekonaniu poety,

¿e da mu to mo¿liwo�æ wyra¿enia tre�ci najg³êbszych11. O takie niew¹tpliwie

chodzi³o pocz¹tkuj¹cemu poecie. Wydaje siê bowiem, ¿e niejako a priori zak³a-

da³, jak ju¿ zauwa¿yli�my, znalezienie dla siebie miejsca w�ród takich twórców,

dla których jego rodzinna £emkowszczyzna, Lwów i Europa, stanowi¹ obszar

kulturowej wspólnoty. A przy tym, co zadziwia najmocniej, autor Zielonej

Ewangelii nie chce zatraciæ swoich korzeni. Pisa³ on: �Pozwolê sobie przywo³aæ

s³owa Prousta z Temps retrouve: »Barres mówi³, ¿e twórca powinien s³u¿yæ

przede wszystkim chwale swojej ojczyzny«. [�] Ja w swojej poezji podkre�lam

moj¹ narodowo�æ a nawet przynale¿no�æ rasow¹ nie tylko poprzez tre�æ, ale co

jeszcze wa¿niejsze � i trudniejsze � poprzez formê. Robiê to mniej w sposób

przemy�lany, a bardziej z wewnêtrznej potrzeby wierno�ci, temu z czego wysze-

d³em�12. To dlatego Antonycz nie przesta³ nigdy byæ ch³opcem z gór, który

chodzi �ze s³oñcem na plecach� albo �w kieszeni�, ale zarazem szybko znalaz³

to, co ³¹czy go jako cz³owieka i artystê ze �wiatem kultury europejskiej i po-

wszechnej. Bêdzie to zwi¹zek duchowy, chrze�cijañski, ale te¿ pogañski, a tak¿e

ten artystyczny, wyra¿aj¹cy siê w blisko�ci jego s³owa poetyckiego ze s³owem

najznakomitszych twórców ró¿nych epok.

Ma³a ojczyzna poety, a tak¿e Rilke oraz Szewczenko, Whitman i Tuwim,

Wierzyñski i Jesienin, Lwów i Europa to tyle¿ wspólnota kulturowa, co jedno-

cze�nie poszukiwanie �poetyckiej to¿samo�ci�. Miêdzy 1931 i 1938 r. wyda³

Antonycz kilka zaledwie tomików wierszy. Nieca³e dziesiêæ lat jego dzia³alno�ci

twórczej daje nam jednak mo¿liwo�æ przeniesienia siê w �wiat beskidzkiej,

lwowskiej, europejskiej, metafizycznej czy wprost ba�niowo-ludowej jawy

i fantazji. Jest przy tym poeta artyst¹ swej epoki, który stara³ siê mo¿e a¿ nadto

uwa¿nie �ledziæ i samemu twórczo ewokowaæ to, czym ¿y³a poezja tych lat.

Dlatego znajdujemy u niego �lady futuryzmu i ima¿ynizmu. Bliska mu bêdzie

Withmanowska idea �wiecznej transformacji materii�, a tak¿e nieco naturali-

styczna Verherenowska �prawda ¿ycia�. Najbli¿szy mu duchowo i kulturowo

zawsze bêdzie Szewczenko, wieszcz �z krainy zwiastowania�13.

11 O jêzykowej specyfice poezji Antonycza patrz m.in.: Â. Ãðåùóê, Îêàç³îíàëüíå

ñëîâîâæèâàííÿ ó ïîåç³¿ Á.-². Àíòîíè÷à, s. 209�225; Ë. Íåâ³äîìñüêà, Îáðàçè ³ ñèìâîëè

ïîåòè÷íîãî ì³ôîñâ³òó Áîãäàíà-²ãîðÿ Àíòîíè÷à: ë³íãâ³í³ñòè÷íà ³íòåðïðåòàö³ÿ, �Warszawskie

Zeszyty Ukrainistyczne X�, Warszawa 2000, s. 225�237.
12 Cyt. wg: B. Nazaruk, Eros i Tanatos w poezji Antonycza, �Warszawskie Zeszyty Ukraini-

styczne X�, s. 182.
13 Zob. A. Ksenicz, op. cit., s. 20�23.
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Na formowanie siê artysty najwiêkszy bezpo�redni wp³yw mia³a niew¹tpli-

wie atmosfera Lwowa, jak równie¿ �rodowisko literackie lat 20.�30., mo¿e nie-

co kosmopolityczne, ale wielce inspiruj¹ce dla m³odego poety. Nie sprawia za-

tem wiêkszych k³opotów odczytanie �ladów wyra�nego zainteresowania poezj¹

K. Wierzyñskiego i L. Staffa. Do pierwszego Antonycz nawi¹¿e w swoich �spor-

towych wierszach�, takich jak m.in. Bieg na 1000 metrów i Dziewczyna z dys-

kiem. Natomiast w wierszu Kopanie kartofli zdaje siê on odpowiadaæ jakby

wprost na Staffowskie Kartoflisko. Dokona te¿ swoistej parafrazy wiersza

W. Be³zy Kto ty jeste�? w swoim Ùî öå º Áàòüê³âùèíà?14.

Te do�æ ³atwe do rozszyfrowania konotacje poetyckie jakby w sposób za-

mierzony przes³aniaj¹ g³êbsze zwi¹zki Antonycza z kultur¹ i tradycj¹ polsk¹

i europejsk¹. Przywo³am tu s³owa poety wypowiedziane w 1934 r.: �Nie szukam

fikcyjnego Okcydentu z lwowskiej kawiarni, ale nie�mia³y podchodzê do trady-

cji mojej ziemi. Nie znaczy to abym rozumia³ styl narodowy jako co� skamienia-

³ego i niezmiennego. Chwa³a tobie, siwobrody mistrzu poetów, Walcie Withma-

nie za to, ¿e nauczy³e� mnie modliæ siê do �d�be³ trawy. W karczmie »Pod

Romantycznym Ksiê¿ycem« pij¹c piek¹c¹ i upojn¹ gorza³kê sztuki, razem

z Tob¹ g³oszê chwa³ê jej bardziej tajemniczego i najdziwniejszego zjawiska:

faktu ¿ycia i faktu istnienia�15.

Nale¿y s¹dziæ, i¿ wybieraj¹c Lwów, a nie np. Kraków, utwierdza³ Antonycz

nie tylko siebie w przekonaniu, i¿ jego �styl narodowy� sytuuje go na Wscho-

dzie. Dlaczego zatem jego �miasto Lwa� pozbawione zostaje wyznaczników

narodowych? Je¿eli bowiem beskidzkie wiersze s¹ z �ducha i materii� ³emkow-

skie, ruskie, to Lwów jest jakby miastem zbudowanym rêk¹ architekta-kubisty:

�×åðâîí³ êóáè ìóð³â, êîëà æîâòèõ ïëîù, êâàäðàòè ñêâåð³â. [...] Íà áðèë³

áðèëà, êîëî â êîë³, â³êíà ïîíàä â³êíà é äâåð³� (s. 160). Miasto staje siê wiêc

miejscem bez �konkretnej przynale¿no�ci�, wspólnot¹, organizmem, w którym

ludzie �pi¹, �piewaj¹, kochaj¹ siê, ¿yj¹c obok pomników, z których �schodz¹

bohaterowie� (s. 160).

Wielonarodowy i wielokulturowy charakter miasta zostaje zatarty. Lwów

staje siê dziwnym, ale jednorodnym artystycznie centrum �wiata poety. Zastana-

wia to o tyle, ¿e jak ju¿ wspomnieli�my, Antonycz nie zrywa wiêzi ze swoimi

³emkowskimi korzeniami, o czym tak przejmuj¹co i prawdziwie mówi w Elegii

o �piewaj¹cych drzwiach i wielu innych wierszach wprost, wykazuj¹c przy tym

ogromn¹ etnokulturow¹ samowiedzê. Pozostaje wiêc na zawsze �zakochanym

14 Zob. ibidem, s. 24�27.
15 Cyt. wg: B. Nazaruk, op. cit., s. 179.
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w ¿yciu poganinem� i �s³owiañskim dzieckiem�. Czy to, i¿ pamiêta wyniesione

z domu ludowe obrzêdy i elementy ludowej kosmogonii, pozwala mu czuæ siê

obywatelem �wiata? Wydaje siê, i¿ takie rozumowanie jest wiêcej ni¿ dopusz-

czalne. Poeta czuje siê bowiem wpisany w ogólny porz¹dek �wiata, a elementy

wspólnej s³owiañskiej ludowej tradycji daj¹ mu do tego pe³ne prawo.

Je¿eli pójdziemy dalej tym tropem to nie tyle ³atwo dostrze¿emy, co bêdzie-

my zaskoczeni faktem, ¿e w piêciu czê�ciach Ksiêgi Lwa, któr¹ z racji tytu³u

nale¿a³oby odnie�æ do miasta, znajdujemy odwo³anie do lwa jako symbolu si³y

i w³adzy, choæ nie tylko, poniewa¿ poeta-panteista pamiêta nawet o lwach mor-

skich. Te bli¿sze nam, z pos¹gów i królewskich znaków, ³¹cz¹ ró¿ne krêgi cywi-

lizacyjne i epoki, od �carskich ksi¹g Lwów� spod Synaju poczynaj¹c i na wspó³-

czesno�ci koñcz¹c (s. 137). Temat sam jakby narzuca poecie kolejn¹

ewangeliczn¹ historiê z Danielem, którego nie po¿ar³y lwy, a tak¿e apokryf

z Jonaszem. Obraz Samarytanki i Chrystusa to wyra�nie druga strona tego, co

zdaje siê symbolizowaæ lew. Jest jeszcze Liryczne Intermezzo z wiosn¹, ró¿ami

i �lubem, ale zaraz potem przywo³ana bêdzie Apokalipsa i gwiazdozbiór Lwa.

Nad tym wszystkim niejako unosi siê Pie�ñ o niezniszczono�ci materii. Mamy

wiêc tu powszechnie znane chrze�cijañstwu kwestie i obrazy obok nie�miertel-

nej wyra�nie autorskiej wizji naszego widzialnego �wiata. Na ten wspólny kultu-

rowy obszar sk³adaj¹ siê wiêc wytwory ducha i materii, dlatego obecne jest

w nim wszystko, w³¹cznie z walcz¹c¹ Hiszpani¹ i wieszczym dêbem, obok wyjê-

tych jakby z rodzinnego Antonyczowskiego krajobrazu czeremchami:

Ìîâ ñâ³÷êà, êóðèòüñÿ ÷åðåìõà

â ïîáîæí³é âå÷îðà ðóö³.

Âeðòàþòüñÿ ç âå÷³ðí³ ëåìêè,

Äî õàò çàäóìàíî éäó÷è.

Ìîÿ êð¿íî âåðõîâèííà,-

í³, íå çàáóòü òâî¿õ ÷åðåìõ,

êîëè íàä íèìè ì³ñÿöü ëèíå

â³âñÿíèì êàëà÷åì! (s. 177)

Sytuuje siê zatem poeta niejako w centrum naszego wspólnego �wiata, co

stanowiæ mo¿e swoiste przej�cie do jego Wielkiej harmonii. Poczucie niezwyk³ej

jedno�ci z prawd¹ Ewangelii daje poecie prawo widzieæ wspólnotê Wschodu

i Zachodu. Wszystkie wiersze cyklu � z wyj¹tkiem czterech, bêd¹cych jakby

wyrazem jego i bohatera lirycznego osobistego stosunku do spraw wiary, który

powinien wyra¿aæ siê poprzez modlitwê, naiwno�æ i wielk¹ prostotê � maj¹
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dwujêzyczne tytu³y, co dodatkowo podkre�la sposób rozumowania poety. Jako

grekokatolik Antonycz stoi w³a�ciwie pomiêdzy prawos³awiem i papiestwem,

zacieraj¹c jakby w ten sposób ró¿nice dziel¹ce te dwa Ko�cio³y. Interesuj¹cej

analizy odczuwania przez Antonycza g³êbi odbioru Ewangelii przez cz³owieka,

dokona³a Iryna Betko w tek�cie Przyswojenie do�wiadczenia numinosum w po-

ezji Bohdana Ihora Antonycza, wychodz¹c z pozycji Jungowskiej psychologii

g³êbi. Pokazuje ona jakich pok³adów my�li mo¿emy doszukiwaæ siê w tym

zbiorku Antonycza. Wywody autorki, co zrozumia³e, nie sytuuj¹ siê jednak

wprost na linii naszego rozumowania16.

Bohater liryczny nie obawia siê podj¹æ rozmowy z Bogiem, poniewa¿ czeka

zawsze na podpowied�, na wskazówki z Jego strony, ale warunkiem niezbêd-

nym, by tak siê sta³o, jest konieczno�æ wyzwolenia siê z codzienno�ci. Poeta

wie, ¿e mo¿e sam pisaæ piêkne wiersze, ale wcale nie gorsze bêd¹ te, które

�dyktuje Bóg�. Poddaje siê wiêc jakby w pe³ni temu, co zostanie mu �zes³ane�.

Wierzy wiêc jak inni i modli siê, bo:

Ìîëèòâà ëþäñüêà � öå ãîòèöüêà âåæà,

ùî âèñòðóíåíà íàâñòðî÷ ó áëàêèòü,

ùî çàõâàò ìàéñòðà é á³ëü ¿¿ ìåðåæèâ �

íàä ãàìîðîì þðáè í³ìà ìîâ÷èòü. (s. 266)

Antonycz widzi nasz¹ wspólnotê poprzez jedno�æ w kulturze, sztuce i reli-

gii. Dlatego tak czêsto wspomina cerkwie, najczê�ciej te beskidzkie, jakie zapa-

miêta³ z dzieciñstwa, ale te¿ ¿ydowskie synagogi i katolickie ko�cio³y. Wydaje

siê zreszt¹, ¿e nie jest wa¿ne, czy bêdzie to ko�ció³, cerkiew czy inna jeszcze

budowla � istotne jest to, i¿ gotycka wie¿a �skierowana jest w b³êkit�, a wiêc

wysoko i wprost do nieba. Poeta dobrze zapamiêta³, ¿e te malutkie beskidzkie

cerkiewki sta³y zawsze na wzniesieniu, a zatem jakby bli¿ej ku niebu.

Uniwersalizm pogranicza, który, jak s¹dzê, tak rozumia³ poeta uformowany

w krêgu kultury polskiej, niejako nadrzêdnej, mocniejszej i tej bli¿szej mu �

z racji przynale¿no�ci do wschodniej religii i tradycji Rusi � ³¹czy³ autor Kolêdy

w sposób niezwyk³y w swoich wierszach poprzez �ponadnarodowe� niejako

obrazowanie �wiata w ca³ym jego piêknie i brzydocie zarazem. Poeta zdawa³

sobie przy tym sprawê ze swej u³omno�ci i niemo¿no�ci ogarniêcia tak z³o¿onej

kwestii. W piêknym, poniek¹d wizjonerskim wierszu Weimar widzi on to miasto

16 Zob. I. Betko, Przyswojenie do�wiadczenia numinosum w poezji Bohdana Ihora Antonycza,

[w:] Konteksty literatury rosyjskiej, bia³oruskiej i ukraiñskiej XX wieku, pod red. W. Wilczyñskie-

go, Zielona Góra 2000, s. 123�137.
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jako �gotycko-romañsk¹� symfoniê, przyznaje te¿ zarazem, ¿e nie wie jak podo-

³aæ zadaniu, którego siê podj¹³:

Òóãà íåñå òóò ìåíå é âàáèòü òàéíà.

Ìîæå, òóò âóõî øóì â³÷íèé óõîïèòü,

ìîæå, ñòîëèöÿ êóëüòóðè � Âåéìàð �

ñêàæå ìåí³ òàºìíèöþ ªâðîïè. (s. 303)

Wiersz napisany zosta³ w 1932 r., kiedy to, co czeka³o Europê za kilka lat,

by³o rzeczywi�cie wielk¹, i jak siê okaza³o, tragiczn¹ tajemnic¹.

Ðåçþìå

Á. È. Àíòîíûì � ïîýòà ïîãðàíè÷üÿ

Â ñòàòüå ïðåäïðèíèìàåòñÿ ïîïûòêà ðàññìîòðåòü ïîíèìàíèå Á.È. Àíòîíû÷åì ðîëè

ïîýòà êàê õóäîæíèêà ïåðåñåêàþùåãî ãðàíèöû ðàçíûõ êóëüòóð Åâðîïû è ìèðà. Ðîäèâøèéñÿ

â ìíîãîêóëüòóðíîé Ãàëèöèè îí ìîã ëåãêî ïîñòàâèòü ñåáÿ íà ìåñòå àâòîðà îáúåäèíÿþùåãî

îïûò ðàçíûõ íàðîäîâ è êóëüòóð. Òðàäèöèè Âîñòîêà è Çàïàäà, êóëüòóðà ïîëüñêîãî

è óêðàèíñêîãî íàðîäîâ, à òàêæå ëèòåðàòóðû òàêèå êàê íåìåöêàÿ, èñïàíñêàÿ, ôðàíöóçñêàÿ

è àìåðèêàíñêàÿ íàøëè ñâîé îòãîëîñîê â õóäîæåñòâåííîì âîîáðàæåíèè ïîýòà. Èñõîäíûì

ìîìåíòîì, êàê íàì êàæåòñÿ, îñòàâàëèñü îäíàêî äëÿ àâòîðà Ðîæäåñòâà ñëàâÿíñêàÿ

ìèôîëîãèÿ è âîñòî÷íàÿ òðàäèöèÿ, à òàêæå õðèñòèàíñêàÿ ôèëîñîôèÿ.

Summary

Bogdan-Igor Antonych � the poet of the borderland

In this article an attempt has been made to explicate an understanding of the role of poet as

an artist crossing borders of different cultures of Europe and the world. Born in the multicultural

Galicia the author was able to see himself in the role of artist relating experiences of different

nations and cultures. Traditions of the East and the West, Polish and Ukrainian cultures and

literatures such as German, Spanish, French, and American took its place in the imagination of the

poet. But it seems that the starting point for the author of Christmas was Slavic mythology,

Eastern tradition and Christian philosophy.


