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KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcia
W dniach 26-27 wrzeœnia
w Stanis³awowie i Ko³omyi
rozpoczêto obchody 120.
rocznicy urodzin znakomitego polskiego pisarza,
publicysty i promotora
dialogu ponadnarodowego
dialogu Stanis³awa Vincenza
(1888-1971), który by³
jednym z najwiêkszych humanistów XX wieku.
Tym razem na ziemi jego
ma³ej ojczyzny po raz kolejny
zgromadzi³o siê liczne grono
vincenzowców z Polski i Ukrainy. Na Uniwersytecie Przykarpackim imienia Wasyla
Stefanyka w Iwano-Frankowsku z udzia³em nowopowsta³ego
miejscowego Polskiego Towarzystwa imienia Andrzeja
Potockiego zorganizowano
sympozjum miêdzynarodowe
z udzia³em ukraiñskich i polskich badaczy twórczoœci autora sagi o Hucu³ach - tetra-

OBCHODY 120LECIA URODZIN
STANISŁAWA VINCENZA
a¿eby rozpowszechniaæ te
ksi¹¿ki w swoich krajach.
Podczas obrad w Muzeum
Huculszczyzny i Pokucia w Ko³omyi m³ody miejscowy historyk Myko³a Wasylczuk prezentowa³ tom ksi¹¿ki „Vincenziana”, do którego pozbiera³
wiele artyku³ów, szczególnie
w gazetach, referatów z konferencji oraz zapozna³ ukraiñskiego czytelnika z frag-

Stanis³aw Vincenz
wie, Wroc³awiu, Karpaczu,
Krakowie, Lublinie... To naprawdê jest unikalne zjawisko, ¿e bez ¿adnego zaanga¿owania z góry i kosztownych przygotowañ ró¿nego
rodzaju imprez dziedzictwo
Stanis³awa Vincenza zbiera
dooko³a siebie i ³¹czy wybitnych profesorów, pisarzy,
mistrzów kultury, osób duchowych i m³odych naukowców z s¹siednich pañstw
Euroregionu Karpackiego.
Wœród nich s¹ Polacy, Ukra-

W tym miejscu sta³ dom Stanis³awa Vincenza
logii „Na wysokiej po³oninie”.
W parafialnym koœciele
ko³omyjskim zosta³a odprawiona Msza œw., a obrady w
miejscowym muzeum sztuki
ludowej Huculszczyzny i Pokucia rozpoczêto od wspólnej
modlitwy, której przewodniczyli ksi¹dz greckokatolicki
i prawos³awny.
„Serdecznie witam was na
goœcinnej ziemi Pokucia, gdzie
urodzi³o siê mnóstwo utalentowanych ludzi, a przede
wszystkim - prozaik, eseista,
piewca rodzinnej Huculszczyzny Stanis³aw Vincenz” –
przywita³a zebranych na sali
Prezes Towarzystwa Kultury
Polskiej Stanis³awa Ko³usenko, a dzieci z Polskiej Szko³y
Sobotniej imienia Stanis³awa
Vincenza zaœpiewa³y kilka
piosenek po polsku i po ukraiñsku.

W imieniu w³adz miejscowych uczestników sympozjum przywita³ pan Wasyl
Prokinczuk. W drugiej po³owie dnia wszyscy udali siê do
podkarpackiej wioski, S³obody Rungurskiej, gdzie nas
oczekiwali Hucu³i w swoich
barwnych strojach ludowych. Po z³o¿eniu wieñców
i kwiatów przy znaku na
miejscu domu Vincenzów

Tê pierwsz¹ powojenn¹ w
Ko³omyi polska szko³ê, jak
i wiele innych dobrych spraw
dla odrodzenia polskiej kultury i pamiêci o Stanis³awie
Vincenzie powi¹zano w tym
s³awnym mieœcie na Pokuciu
z by³ym proboszczem ks.
Alfonsem Górowskim – wspomnia³a z wdziêcznoœci¹ dyrektor muzeum pani Jaros³awa Tkaczuk. Prawdê powiedziawszy tego kap³ana zabrak³o wœród uczestników
tegorocznego spotkania powa¿nych znawców i prawdziwych mi³oœników twórczoœci Vincenza. Niestety, nie
by³o ju¿ widaæ w tym gronie
te¿ syna pisarza Andrzeja
Vincenza i córki Barbary,
którzy przyje¿d¿ali z Zachodu.
Wiêc od lat spotykamy siê
raz na Ukrainie, raz w Polsce:
Ko³omyi, Krzyworówni, Lwo-

Prelegenci sympozjum miêdzynarodowego na Uniwersytecie Przykarpackim
mentami ukraiñskich przek³adów utworów Stanis³awa
Vincenza. Zosta³y wys³uchane
referaty naukowców Oksany
Weretiuk z Rzeszowa i Olgi
Ciwkacz z Iwano-Frankowska. Je¿eli wczeœniejszym
sympozjum vincenzowskim
symbolicznie patronowa³ syn
pisarza – Andrzej Vincenz, to
w tym roku nieoficjalne prze-

„Zegarów ani wahade³ dziejowych
tam nie s³ychaæ. Cisza zag³êbi
górskich i leœnych ³on, nawet wiatru
silniejszego nie dopuszcza. Jedynie
wahad³a to rytmy szumów, pomiêdzy
szeptaniem kropel wiosennych
zbudzonych spod lodów a letni¹
szumaw¹ wód, to rytmy strza³ów od
trzaskania lodów wiosennych do
letnich gromów” - Stanis³aw Vincenz
(„Na wysokiej po³oninie”)
iñcy, Wêgrowie, Austriacy,
¯ydzi, S³owacy… S¹ to ludzie
starsi i m³odzi, ró¿nej narodowoœci, wyznania i obrz¹dków. Ka¿dy z nich zawsze ma
coœ do powiedzenia, poniewa¿
znalaz³ w utworach Vincenza
rzeczy bliskie swemu sercu
czy upodobaniu. Prowadz¹
badania bogatej i rozmaitej
twórczoœci Stanis³awa Vincenza, t³umacz¹ jego dzie³a
literackie na jêzyki ojczyste,

wodnictwo takich miêdzynarodowych spotkañ zosta³o
przekazane prof. dr. hab.
Miros³awie O³dakowskiejKuflowej z Instytutu Filologii
Polskiej KUL. Jest ona wieloletnim badaczem i wybitnym
znawc¹ twórczoœci Stanis³awa
Vincenza, któremu poœwiêci³a
wiele ksi¹¿ek, jest te¿ uczestnikiem i wspó³organizatorem
ró¿nego rodzaju konferencji
vincenzowskich.

odby³a siê mi³a biesiada przy
watrze.
Od 29 do 30 listopada 120.
rocznice urodzin Stanis³awa
Vincenza uroczyœcie obchodzono równie¿ w Krakowie,
gdzie zgodnie z w³asn¹ wol¹
on zosta³ pochowany na Cmentarzu Salwatorskim. Wed³ug
programu tych obchodów, 29
listopada w koœciele Najœwiêtszego Salwatora odby³a siê
uroczysta Msza œw. oraz pochód
do grobu Vincenza w asyœcie
huculskich trembit, chóru cerkiewnego, pochodni. Mszê
odprawi³ ks. Alfons Górowski
- za³o¿yciel szko³y im. Vincenza w Ko³omyi. 30 listopada
w Centralnym Oœrodku Turystyki Górskiej PTTK odby³a
siê promocja ksi¹¿ki Huculi,
Bojkowie, £emkowie, prezentuj¹cej materia³y, podsumowuj¹ce miêdzynarodow¹ konferencjê o tym samym tytule,
a tak¿e zawieraj¹cej wybór
fotografii oraz korespondencji,
pisanej przez Vincenzów i Hucu³ów. Wieczorem tego dnia
w Centrum Kultury Rotunda
by³a prapremiera filmu Vincenz w Krakowie w re¿yserii
K. Krzy¿anowskiego. A w
Centrum Kultury Rotunda
mo¿na by³o zobaczyæ spektakl Rarytas - opowieœæ o
krawcu Pinkasie w wykonaniu Teatru Wêgajty.
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STANISŁAW VINCENZ
– HUMANISTA XX WIEKU
Prof. dr hab. MIROS£AWA
O£DAKOWSKA-KUFLOWA
kierownik Katedry
Literatury Wspó³czesnej
KUL im. Jana Paw³a II
W latach osiemdziesi¹tych
ubieg³ego ju¿ wieku rozpoczyna³ siê proces przywracania
polskiej kulturze, polskiemu
czytelnikowi bogatego nurtu
literatury emigracyjnej, do
którego dostêp – na skutek
arbitralnych decyzji polityków – by³ utrudniony, jeœli
nie ca³kiem niemo¿liwy. W tym
czasie zaczêto w kraju publikowaæ dzie³a Vincenza, czemu
towarzyszy³ krytyczno- oraz
historycznoliteracki namys³
nad spuœcizn¹ pisarza.
Recepcja jego dzie³ mia³a
jednak nieco odmienny charakter, ni¿ w przypadku wielu
innych pisarzy emigracyjnych. Stanis³aw Vincenz,
mieszkaj¹cy we Francji, utrzymuj¹cy kontakty ze œrodowiskiem paryskiej „Kultury”,
znajomy Jerzego Giedroyca,
zaprzyjaŸniony z Mari¹ Czapsk¹ i Józefem Czapskim,
doceniany przez Mi³osza,
który w jednym ze swych
esejów ukazuje go jako swego
mistrza – mia³ wielkie problemy z publikowaniem swoich
dzie³ tak¿e w wydawnictwach
emigracyjnych. Jak wynika
z relacji córki pisarzy – Barbary Wanders-Vincenz, Jerzy
Gedroyc, na przyk³ad, nie
widzia³ w autorze po³oniñskiego cyklu nowatora, jakim
by³ Gombrowicz. Uwa¿a³, ¿e
twórczoœæ Vincenza jest nieco
anachroniczna i obawia³ siê
jej staroœwieckoœci. Wiele
prac pisarza, wydanych ju¿
poœmiertnie, w³aœnie w kraju
zosta³o opublikowanych po
raz pierwszy.
Od czasu pierwszych, prekursorskich sesji, poœwiêconych osobie i twórczoœci Stanis³awa Vincenza, które mia³y

Dopiero z up³ywem
czasu staje siê
widoczne, jak
bardzo przes³anie
Vincenza by³o
i jest aktualne, jego
widzenie rzeczywistoœci dojrza³e,
a spojrzenie
w przysz³oœæ przewiduj¹ce i m¹dre.
miejsce w Lublinie w 1986
i 1987 latach, badania nad
spuœcizn¹ pisarza bardzo siê
rozwinê³y. W œlad za Lublinem inne oœrodki, krajowe
i zagraniczne, organizowa³y
sesje, konferencje, spotkania.

Prof. dr hab. Miros³awa
O³dakowska-Kuflowa
Wydano drukiem kilka ksi¹¿ek, poœwiêconych pisarzowi
i wiele artyku³ów. Na zaproszenie organizatorów miêdzynarodowego sympozjum, odbywaj¹cego siê w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim w
roku 2001 (prawie 15 lat po
pierwszym zorganizowanym

Stanis³aw Vincenz gromadzi³ wokó³ siebie ludzi, których
cech¹ wspóln¹ by³y takie czy
inne przekonania, narodowoœæ, wyznanie, wykszta³cenie, wiek. £¹czy³o ich poszukiwanie prawdy, otwartoœæ
oraz podziw dla myœliciela
spod Czarnohory. Odwiedzali
jego góralski dom – przed
wojn¹ w Karpatach Wschodnich, po wojnie w Alpach Francuskich. Za ¿ycia nie doczeka³
siê takiego uznania, jakim
cieszyli siê inni pisarze emigracyjni. Zapisa³ wszak¿e w swoim
wojennym notatniku, w Outoposie: „Ktoœ, kto przychodzi
i pos³any ze œwiata przyjaŸni,
by ods³oniæ s³owo Przyjaciela,
bierze rozczarowania jako
cenê tego, co odkry³”. Uwa¿a³,
¿e przyjaŸñ nie jest wynikiem
czyjejœ zachcianki, jakiegoœ
kaprysu, ale pochodzi z samego
•ród³a PrzyjaŸni, od Tego,
który posy³a ludziom „zaproszenie grzeczne: a mo¿e byœcie
tak spróbowali siê w sobie”.
(Na wysokiej po³oninie).

Córka Vincenza - Barbara, Lublin 2001 r.
w murach tej uczelni) pod
has³em „Stanis³aw Vincenz –
humanista XX wieku” odpowiedzia³o wielu badaczy, mi³oœników twórczoœci autora
huculskiej tetralogii, zarówno
tych, którzy od lat zajmuj¹

Znawca filozofii, literatury
i kultur ró¿nych czasów,
czytaj¹cy w kilkunastu jêzykach, pisarz, który niezale¿nie od mód i trendów artystycznych przypomina³ o podstawach cywilizacji, dopomi-

„Epos huculski – to jeden z niewielu
ju¿ w Europie przekazów mitycznych
i ja, wyra¿aj¹c swe uczucia do narodu
ukraiñskiego, nie mogê uczyniæ nic
lepszego, jak ofiarowaæ mu sw¹ ksi¹¿kê”
- Stanis³aw Vincenz
siê pisarzem, jak i zupe³nych
nowicjuszy w tej dziedzinie.
Wyg³oszone referaty oraz dyskusje i kuluarowe rozmowy
w równym stopniu wykazywa³y, i¿ dopiero z up³ywem
czasu staje siê widoczne, jak
bardzo przes³anie Vincenza
by³o i jest aktualne, jego widzenie rzeczywistoœci dojrza³e,
a spojrzenie w przysz³oœæ
przewiduj¹ce i m¹dre.

na³ siê o nale¿yte miejsce dla
wartoœci duchowych w œwiecie, który o nich zapomnia³.
Tworzy³ w taki sposób, ¿e w
jego dzie³ach g³êbia przemyœleñ konkuruje z kunsztem
artystycznym. Niew¹tpliwie,
zas³u¿y³ na miano humanisty XX wieku.
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Stanisław Vincenz
„VINCENZJANA”
MYKO£A WASYLCZUK,
docent nauk
filologicznych
Ko³omyja
O ¿yciu i twórczoœci Stanis³awa Vincenza nie da siê
mówiæ w sposób oderwany od
Ukrainy, jak to dzieje siê z
niektórymi zagranicznymi
pisarzami. I swoim miejscem
urodzenia, i tematyk¹ twórczoœci ten autor nale¿y do Ukrainy. Jednoczeœnie zgodnie
z prawem jest nazywany pisarzem polskim, gdy¿ jest to z
urodzenia Polak i po polsku
pisa³. Stanis³aw Vincenz – to
cz³owiek, który ¿y³ i tworzy³
na pograniczu kultur, to swo-

isty fenomen, który swoj¹
twórczoœci¹ poszerzy³ granice
przyjaŸni ukraiñsko-polskiej.
Polscy badacze patrz¹ na
Stanis³awa Vincenza pod jednym k¹tem widzenia, ukraiñscy – pod drugim. Polacy
przede wszystkim zwracaj¹
uwagê na humanizm Stanis³awa Vincenza, przedstawiony w twórczoœci i w ¿yciu
osobistym. Ukraiñscy zwracaj¹
g³ównie uwagê na wartoœæ
twórczoœci Vincenza jako
znawcy Huculszczyzny, który
w swoich ksi¹¿kach opisa³
¿ycie ukraiñskich Hucu³ów,
ich bogaty œwiat duchowy,
szczegó³y zwyczajów, wierzeñ,
kulturê materialn¹.
Od dawna ju¿ istnieje koniecznoœæ zrobienia pe³nowartoœciowego przek³adu
ca³ej spuœcizny twórczej Stanis³awa Vincenza na jêzyk
ukraiñski, jak równie¿ upowszechnienie istniej¹cych ju¿
prac ukraiñskich badaczy,
dotycz¹cych ¿ycia i twórczoœci Stanis³awa Vincenza.
Nale¿y skonstatowaæ, ¿e dotychczas nie dokonano tego.
Jeœli chodzi o przek³ady, to
osobno wydana jest tylko
ksi¹¿ka Na wysokiej po³oninie z roku 1936. Natomiast
czeka na pe³nowartoœciow¹
ukraiñsk¹ interpretacjê gruntownie przerobiona i uzupe³-

Myko³a Wasylczuk
niona ksiêga – tetralogia Na
wysokiej po³oninie, wydana
w 1960 r. i na pocz¹tku lat
1970, - czêœciowo za ¿ycia,
czêœciowo po œmierci Vincenza. Wiemy o t³umaczeniu
Andriany Jemczuk, która
przek³ada na jêzyk ukraiñski

pierwszy tom Na wysokiej
po³oninie (przet³umaczono
dwie ksiêgi z trzech, które
tworz¹ pierwszy tom tetralogii. W ci¹gu ostatniego dziesiêciolecia by³y tak¿e opublikowane niektóre rozdzia³y z
pozosta³ych tomów tetralogii).
W latach ukraiñskiej niepodleg³oœci odby³o siê kilka
konferencji naukowych, ró¿nych imprez oraz wspólna
ekspedycja ukraiñsko-czeska,
podczas której, tak czy inaczej, chodzi³o o twórczoœæ
Stanis³awa Vincenza.
Polacy maj¹ wiele monografii i zbiorów naukowych,
poœwiêconych Stanis³awowi
Vincenzowi. Na Ukrainie,
oprócz konferencji naukowych
i spotkañ literackich, po³¹czonych z czytaniem dzie³a
Vincenza, na razie brak odrêbnego wydania, które chocia¿by czêœciowo przekazywa³o
osi¹gniêcia w dziedzinie vincenzoznawstwa. Powinniœmy
wykonaæ pierwsze kroki w
kierunku podsumowania dokonañ ukraiñskich i stworzyæ
zbiór dla przysz³ych badaczy.
Nie wszystkie istniej¹ce publikacje o Stanis³awie Vincenzie trafi³y do tej ksi¹¿ki,
jedynie te, które akcentuj¹
ró¿norodnoœæ talentu pisarza,
obszary jego zainteresowañ,
kunszt literacki.
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STANISŁAW VINCENZ I DUCHOWIEŃSTWO GRECKOKATOLICKIE
IWAN HRECZKO
prezes Klubu Inteligencji
Greckokatolickiej
we Lwowie
Mija 120. rocznica urodzin pisarza Stanis³awa Vincenza. Z tej okazji chcia³bym
naœwietliæ jego powi¹zania
z hierarchi¹ greckokatolick¹
i duchowieñstwem.
W ka¿dym tomie tetralogii
„Na wysokiej po³oninie” spotykamy postaæ stanu duchownego, nie tylko kap³anów, ale
te¿ tych, którzy s¹, powiedzmy,
na ni¿szym szczeblu w³adzy
parafialnej, czyli diakonów,
diaków, pa³amarzy i innych
przedstawicieli ludzi, zwi¹zanych z Koœcio³em greckokatolickim. Chocia¿ nie nale¿¹ do
tego niewielkiego krêgu bezpoœrednich zarz¹dców parafiami, jednak tworz¹, jak
gdyby, poœrednie ogniwo miêdzy proboszczem i „ludem
Bo¿ym.” Ka¿da z tych struktur
– proboszcz – rada parafialna
– parafianie – jest noœnikiem
pewnej mentalnoœci i przekonañ œwiatopogl¹dowych,

bogato wywianowa³, bo du¿o
pracuje... A ¿e coœ tam opowiada, kto by tego s³ucha³.” („Listy
z nieba”, s. 74).
Osoby duchowne pojawiaj¹
siê jednostkowo w innych
tomach tetralogii, jednak najwiêcej jest ich w³aœnie w „Listach z nieba.” A propos, co to
takiego – listy z nieba? To
pisana odrêcznie duchowna
produkcja apokryficzna, która
siê pojawia³a i poszerza³a w
chatach huculskich, do dziœ
tam ma miejsce. Rzec mo¿na,
jest to interpretacja ludowa
pewnych opowieœci biblijnych
lub proroctw, jakichœ zjawisk
religijnych lub parareligijnych
i znaków czasu w odniesieniu
do wydarzeñ spo³eczno-politycznych, które nieco wyprzedzaj¹ pojawienie siê takich
listów. Przypominaj¹ adresatom
o postêpowaniu zgodnie z
zasadami moralnoœci chrzeœcijañskiej, pokucie i ogólnie o
postêpowaniu w zgodzie z przykazaniami Bo¿ymi. W przeciwnym razie adresat i jego rodzina mog¹ siê spodziewaæ
ogromnych nieszczêœæ. Poza

Co to takiego – listy z nieba? To pisana
odrêcznie duchowna produkcja apokryficzna, która siê pojawia³a i poszerza³a w chatach huculskich, do dziœ
tam ma miejsce.
które w poszczególnych wypadkach mog¹ nawet wchodziæ
w konflikt ze sob¹. Takie przypadki siê trafiaj¹, kiedy sytuacjê którejœ ze stron bêd¹ prezentowa³y osoby bezkompromisowe, jak ks. Pasjonowicz
z jednej strony i stary Tanazy
– z drugiej. Pierwszy zawsze
jest w roli zawziêtego i nieustêpliwego polemisty, obroñcy
„prawdy wiary”, drugi – to niby
wieczny „prowokator” i niemal¿e
bluŸnierca, wykorzystuj¹cy
ka¿d¹ okazjê, by sprowokowaæ
jakikolwiek spór z kap³anami,
dotycz¹cy niemal¿e podstaw
dogmatycznych wiary. S¹ jednak wœród nich tacy, jak ks.
Buraczyñski – doœwiadczony
duszpasterz, kanonik, znawca
pobo¿noœci huculskiej i zapalczywoœci w sprzeczkach. Zawsze wkracza do polemiki
wówczas, kiedy polemiœci
rozeszli siê ju¿ w ró¿ne strony
i zajêli zupe³nie przeciwstawne
stanowiska. Ksi¹dz kanonik
kompromisowo rozwi¹zuje
konflikt, dobrze rozumiej¹c,
o co w³aœciwie chodzi jednemu
z nich – Tanazemu.
Staj¹c w obronie Tanazego,
którego ks. Pasjonowicz uwa¿a
za heretyka, ks. Buraczyñski
mówi: „trzeba poznaæ ich jêzyk.
U mnie w parafii s¹ dobrzy
chrzeœcijanie.” I dalej: „Jeœli
chodzi o Tanazego – ma on swe
wady, kto ich nie ma, ale któ¿
nie wyzna, ¿e to cz³owiek otwarty, szczery, na pewno, z molfarami siê nie jednoczy...”
„Tanazy jest wzorcowy, na
cerkiew chêtnie daje, dzieci

tym, adresat powinien przepisaæ taki list w iloœci 10-20
egzemplarzy i rozdaæ (rozes³aæ)
miêdzy innymi ludŸmi ku przestrodze.
Otó¿, to swego rodzaju folklor religijny, który powstaje
wœród ludu z duchem czasu
i mo¿e, z punktu widzenia
dogmatów Koœcio³a, byæ niekiedy heretyzuj¹cy. Dlatego

Iwan Hreczko
„klubu dyskusyjnego” w chacie Foki, gdzie okazyjnie
zbieraj¹ siê ludzie ró¿nych
stanów, ró¿nych narodowoœci,
œwiatopogl¹dów i upodobañ.
Ich rozmowy jaskrawo ilustruj¹
atmosferê dyskusji i sprzeczek
religijnych wœród obecnych.
Obraz jest namalowany tak
bardzo artystycznie, ¿e ma siê
wra¿enie, niby to pisarz tak¿e
jest wœród dyskutantów i chocia¿ g³osu w rozmowach nie
zabiera³, jednak rzetelnie je
zanotowa³. Interesuj¹ca w tej
wolnomyœlicielskiej dyskusji
jest reakcja m³odego wikariusza rzymskokatolickiego ze
wsi Pistynia ko³o Kosowa. Ks.
Trembicki niedawno przyby³ z
Rzymu. Przys³uchuj¹c siê
uwa¿nie wszystkim rozmowom
i sprzeczkom, powiedzia³ z
rozczarowaniem: „Podziwiam
was, bracia kap³ani, podziwiam,
ale nie zazdroszczê. Zas³uga
ogromna! Co by na to powiedzieli w Rzymie? Ostatecznie,
z pogan najlepsi chrzeœcijanie, z heretyków – tak¿e, ale
wasza cierpliwoœæ jest anielska.” („Listy z nieba”, s. 72).
Warto zwróciæ uwagê tak¿e
na tak¹ rzecz. Wszystkie nazwy geograficzne okolicznych

Mamy wspaniale przedstawiony przez
autora obraz, powiedzia³bym „klubu
dyskusyjnego” w chacie Foki, gdzie
okazyjnie zbieraj¹ siê ludzie ró¿nych
stanów, ró¿nych narodowoœci,
œwiatopogl¹dów i upodobañ.
te¿ Koœció³ w osobie kap³anów
potêpia³ przejawy tego niekanonicznego wolnomyœlicielstwa jego wiernych. Jedynie
dobroduszny kanonik ks.
Buraczyñski o listach z nieba
mówi tak: „...Listy z nieba to
dobrze, mój diak wam czyta,
ja wiem, nie broniê mu – ale
pamiêtajcie, najstarszy list z
nieba – to krzy¿ œwiêty...”
Ksiêdza kanonika popiera
dziedzic-kolator, mówi¹c:
„Tak, tak, kumie, o krzy¿u
œwiêtym koniecznie trzeba
pamiêtaæ, a szczególnie dzisiaj...!” Jednak, w tetralogii nie
znajdujemy takiego miejsca,
gdzie autor potêpia³by pojawienie siê takich „Listów z
nieba.”
W tym aspekcie mamy
wspaniale przedstawiony przez
autora obraz, powiedzia³bym,

gór, toponimy, wsie i przysió³ki
zosta³y nazwane w tetralogii
swymi w³asnymi imionami. To
samo mo¿na powiedzieæ o nazwiskach poszczególnych postaci w utworze. Wspominani
s¹ Belmehowie, Wasylukowie,
P³ytkowie, Ferkalukowie i in.
To autentyczne nazwiska,
które do dziœ spotykane s¹ w
Krzyworówni, G³owach, Krasnojole, Zamogórze, Jasienowie
i innych wsiach podpo³oniñskich i przysió³kach Wielkiego ¯abiego. Autentyczne
s¹ tak¿e imiona i nazwiska
hrabiego Stanis³awa i hrabiny
Otylii Przyby³owskich.
Jednak, dla naszej sytuacji prawdopodobnie najbardziej interesuj¹cy mo¿e byæ
ten fakt, ¿e i kap³ani, o których
na kartach tetralogii mówi siê
tak wiele – to autentyczne

osoby, które duszpasterzowa³y
na HuculszczyŸnie w drugiej
po³owie XIX w. W utworze „Na
wysokiej po³oninie” oni tak¿e
wystêpuj¹ pod w³asnymi imionami. Otó¿, jak podaje „Schematyzm ca³ego kleru diecezji
greckokatolickiej w Stanis³awowie” za rok 1887, ks. Józef
Buraczyñski, ur. w 1838 roku,
wyœwiêcony w 1862 r. by³ mianowany proboszczem Krzyworówni w 1871 r. Patronami
(kolatorami) cerkwi Narodzenia
Najœwiêtszej Marii Panny
(odpust 21.09) byli hrabia
Stanis³aw i hrabina Otylia
Przyby³owscy – dziadek i babcia Stanis³awa Vincenza. Z
tego samego schematyzmu
dowiadujemy siê, ¿e ks. W³adys³aw Pasjonowicz, ur. w
1839 roku, wyœwiêcony w
1863 r., by³ mianowany proboszczem cerkwi œw. Trójcy w
1881 r. w ¯abiemIlcach. W
1911 r. ks. W³adys³aw nadal
by³ proboszczem cerkwi w
Ilcach, maj¹c pomocnika,
poniewa¿ sporo czasu zabiera³a mu praca dziekana dekanatu Kosów i komisarza ordynariatu szkolnego dla szkó³

szczególne postacie zwracaj¹
siê do siebie po imieniu. Na
przyk³ad, bardzo rozmowna
pani Maria, ¿ona ksiêdza
Pasjonowicza, zwraca siê do
niego „S³awcio”, a w³aœnie tak
w okolicznoœciach towarzyskich i rodzinnych wymawia siê
imiê W³adys³aw. Wychodz¹c
z tego, mo¿na przypuszczaæ, ¿e
nazwisko m³odego wikarego
z Pistyni, ks. Trêbickiego,
równie¿ jest autentyczne.
Otó¿, wniosek nasuwa siê sam
z siebie – w tetralogii „Na
wysokiej po³oninie” nie ma za
wiele tego, co zwykliœmy
nazywaæ fikcj¹ literack¹ lub
wymys³em autorskim. Jest tu
tyle faktów dokumentalnych,
¿e ten utwór, ta Huculiada
poetycka ma, rzec mo¿na, charakter encyklopedyczny. Ot,
dla przyk³adu, praca w butyniu lub zemsta zranionej przyrody za krzywdy, uczynione im
przez ludzi – ca³oœciowe
wyr¹banie pralasu (ekologia!).
Praca butyniarzy i osuwanie
siê gruntu ze straszliwym
hukiem lawiny œniegu zosta³y
zobrazowane przez autora z
tak¹ si³¹ i tak obrazowo, ¿e

Ta, jak dziœ siê mówi, dzia³alnoœæ
sponsorska dziedzica, czyni³a z niego
„swego pana” wœród parafian, dlatego
te¿ ¿adne wesele, chrzciny b¹dŸ inne
wydarzenia z ¿ycia parafialnego nie
mog³y siê odbyæ bez jego udzia³u.
okrêgu ¯abie. Wtem, gdzieœ
siê gubi po 1902 r. ks. kanonik
Buraczyñski, ale ju¿ nie w
dekanacie Kosów, a w dekanacie Pistyna, bli¿ej Ko³omyi,
we wsi Knia¿dwór.
Dlaczego tak szczegó³owo
opowiadam o tych dwu duchownych? Dlatego, ¿e oni obaj
„dzia³aj¹” – gdzieœ mniej,
gdzieœ wiêcej, ale niemal¿e we
wszystkich „pasmach” „Na
wysokiej po³oninie.” Poza tym,
s¹ te¿ osoby, które autor zna³
osobiœcie i nie ma w tym ¿adnej w¹tpliwoœci. Kap³ani byli
duszpasterzami na w³oœciach
hrabiego Przyby³owskiego,
który, jak mówi schematyzm,
by³ kolatorem cerkwi w Krzyworówni. Jego œwiêtym obowi¹zkiem by³o interesowanie
siê jej potrzebami i przy ka¿dej
okazji wspieranie jej materialnie. Ta, jak dziœ siê mówi,
dzia³alnoœæ sponsorska dziedzica, czyni³a z niego „swego
pana” wœród parafian, dlatego
te¿ ¿adne wesele, chrzciny b¹dŸ
inne wydarzenia z ¿ycia parafialnego nie mog³y siê odbyæ
bez jego udzia³u. O tym dok³adnie i z przekonaniem autor
pisze, zw³aszcza, w „Listach
z nieba”, poniewa¿ czêsto,
przebywaj¹c na podwórku
dziadka, bywa³ albo uczestnikiem, albo œwiadkiem tych
wydarzeñ.
Wygl¹da na to, ¿e Vincenz
nigdzie nie pomija prawdy
dokumentalnej, poniewa¿ po-

mog¹ pos³u¿yæ za gotowy
scenariusz do wspania³ych
seriali. Albo zajrzyjmy do
rozdzia³u „Stare wino”. Czy¿ to
nie „Uczta” Platona, przeniesiona na grunt huculski? Nasuwa siê taki wniosek –
g³êbokie badania i studia nad
tetralogi¹ S. Vincenza pod
k¹tem jej charakteru dokumentalnego i prawdomównoœci
w³aœnie siê rozpoczynaj¹.
Spodziewamy siê, ¿e takie
konferencje otworz¹ przed
nami i kolejnymi pokoleniami
jeszcze wiele arcyciekawych
kart huculskiej „prawdy starowieku”.
Powinienem te¿ naœwietliæ,
jak to wynika z tytu³u tekstu,
miejsce duchowieñstwa greckokatolickiego w ¿yciu pisarza,
w zmienionych ju¿ warunkach
emigracyjnych. Kontakty S.
Vincenza z duchowieñstwem
greckokatolickim wysokiej
rangi by³y czêste i trwa³e.
Zrozumia³e jest, ¿e z wiadomych powodów temat ten
dopiero wkracza w obrêb zainteresowañ badaczy ukraiñskich
twórczoœci Vincenza i na razie
nie mamy za wiele danych
dokumentalnych, ¿eby w
zupe³noœci naœwietliæ ten
temat. Z tej przyczyny ograniczymy siê tu jedynie do niektórych danych statystycznych,
które œwiadcz¹ o tym, ¿e
istniej¹ odpowiednie dokumenty, bêd¹ce dziœ na terenie
Polski i mog¹ byæ dostêpne
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ewentualnym badaczom.
Chodzi g³ównie o korespondencjê pisarza z arcybiskupem tu³aczy, J. E. Iwanem
Buczkiem, ks. dr. Miros³awem
Marusynem, bliskim wspó³pracownikiem arcybiskupa,
a póŸniej – w Watykanie –
Sekretarzem Kongregacji
Koœcio³ów Wschodnich z tytu³em arcybiskupa. Chodzi
tak¿e o listy do ks. dr. Iwana
Chomy, rektora Ukraiñskiego
Uniwersytetu Katolickiego im.

polity Andrzeja Szeptyckiego.
Jednak, z bli¿ej niewiadomych
powodów, musia³ siê zrzec
swych dobrych zamiarów.
Otó¿, wszystkie te sprawy
oczekuj¹ na swych dok³adnych badaczy, którzy, ufamy,
nied³ugo siê pojawi¹.
Na zakoñczenie, dla ilustracji stosunków, istniej¹cych
miêdzy S. Vincenzem i duchowieñstwem greckokatolickim,
podajemy tu fragment listu
arcybiskupa Miros³awa Maru-

œw. Klemensa papie¿a. Zreszt¹,
wszyscy trzej adresaci w trakcie prowadzenia korespondencji mieszkali i pracowali w
Wiecznym Mieœcie.
Nale¿y tu wspomnieæ, ¿e po
œmierci arcybiskupa Iwana
Buczka jego archiwum pozosta³o w Rzymie i na razie
dostêp do niego nie jest mo¿liwy. Ale z tego, co w razie
potrzeby mog³oby siê znaleŸæ
w ewidencji zainteresowanych, mamy tu 33 listy J. E.
Iwana Buczka do S. Vincenza
z lat 1955-1971 i 23 kopie
listów autora tetralogii do
arcybiskupa, 32 listy ks. dr.
Miros³awa Marusyna do S.
Vincenza z lat 1955-1970,

syna z dnia 6 marca 1995 roku
do ni¿ej podpisanego:
„Na Pañskie pytanie odnoœnie mego obcowania ze œp.
Stanis³awem Vincenzem odpowiadam z wielk¹ radoœci¹,
nie bez ukrywania uczucia
szacunku i przywi¹zania do
tego Wielkiego Cz³owieka.
S³awnego Piewcê Wysokich
Po³onin, wybitnego pisarza,
wielkiego myœliciela i twórcê
s³owa pozna³em w czasie jego
pobytu u œp. Arcypasterza Tu³aczy J. E. Iwana Buczka w Rzymie, w latach 50. By³em z nim
blisko zwi¹zany a¿ do jego
œmierci, poniewa¿ w ramach
moich wizyt duszpasterskich
wiernych Ukraiñców w Szwaj-

Epistologia ukrainistyczna pisarza
jest obszerna, wymaga dalszych badañ
i specjalnego opracowania naukowego.
a tak¿e kopie listów pisarza do
abpa Miros³awa z lat 19551967 (jest ich 9) i wreszcie 5
listów ks. rektora Iwana Chomy
do St. Vincenza z lat 19551960. Jest te¿ korespondencja
pisarki i dzia³aczki spo³ecznej
Olgi Duczymiñskiej z Iren¹
i Stanis³awem Vincenzami po
ich powrocie z wiêzieñ sowieckich, chocia¿, te materia³y
wykraczaj¹ poza obrêb naszego
tematu. Oczywiœcie, one zas³uguj¹ na odrêbne badanie.
Przy okazji powiemy tylko, ¿e
tych listów jest 18, zosta³y wys³ane do Vincenzów w latach
1960-1969 i mamy te¿ 5 kopii
listów Vincenzów do niej, z lat
1966-1967. Otó¿, epistologia
ukrainistyczna pisarza jest
obszerna, wymaga dalszych
badañ i specjalnego opracowania naukowego. W tym
miejscu tylko j¹ sygnalizujemy.
Wygl¹da na to, ¿e poœrednikiem w nawi¹zaniu znajomoœci S. Vincenza z ukraiñskimi
osobami duchownymi w Rzymie by³ ks. archimandryta (...)
Krewza, który w swoim czasie
stara³ siê o rozpoczêcie procesu beatyfikacyjnego Metro-

carii przynajmniej dwa razy do
roku by³em w Lozannie, ¿eby
odwiedziæ Vincenzów. W czasie
ostatnich takich odwiedzin
odprawi³em w ich domu Mszê
œw. i udzieli³em umieraj¹cemu
Stasiowi Komunii œw. Dowiedziawszy siê o œmierci Stanis³awa, pojecha³em do Lozanny
na pogrzeb równie¿ w imieniu
arcybiskupa Iwana. W archiwum Wizytatora Apostolskiego
w Rzymie pozosta³a korespondencja z rodzin¹ Vincenzów.
Jednak, archiwum to pozostaje jeszcze przez pewien czas
zamkniête, odpowiednio do
norm, które tu w Rzymie obowi¹zuj¹...”
Opisuj¹c nabo¿eñstwo
¿a³obne za S. Vincenza, Roœcis³aw Jendyk pisze: „...Monsignore Miros³aw Marusyn
odprawi³ 1 lutego 1971 r.
(dzieñ pogrzebu S. Vincenza –
I. H.) Mszê œw. pogrzebow¹ w
naszym obrz¹dku i wyg³osi³
przemówienie po¿egnalne –
krótsze w jêzyku polskim i
d³u¿sze – w ukraiñskim...”
(Roœcis³aw Jendyk „Stanis³aw
Vincenz – piewca Huculszczyzny”).

Dodatek specjalny
LWOWSCY KOSMOPOLICI
STANIS£AW VINCENZ
…Zna³em takich i przyjaŸni³em siê z dwoma takimi
kosmopolitami, którzy mimo
wszystko byli najbardziej
autentycznymi lwowianami.
Mam na myœli profesorów
Stanis³awa Pilata i Jakuba
Parnasa.
Profesor Pilat, chemik naftowy i szef Instytutu, by³
spokrewniony z jedn¹ z tych
rodzin polskich, które mimo
senatorskie pochodzenie odmówi³y przyjêcia tytu³ów
arystokratycznych od rz¹dów
zaborczych. Jego dziadek, œp.
Matczyñski, nale¿a³ do tych
Polaków patriotów i kosmopolitów jednoczeœnie, którzy
walczyli wszêdzie za Polskê
i za wolnoœæ równoczeœnie,
gdzie do tego by³a okazja i a¿
do koñca. By³ towarzyszem
genera³a Bema, z nim schroni³
siê do Turcji i dopiero po latach
wróci³ do kraju, aby gospodarowaæ jako rolnik, to jest jako
dzier¿awca, bo sam maj¹tku
ju¿ nie mia³. Jego córka Kazimiera by³a ostatni¹ z rodu,
odda³a ca³¹ sw¹ pracê i co jej
pozosta³o z maj¹tku do za³o¿enia bursy rzemieœlniczej i
ochronki dla dzieci, a pracowa³a
wspólnie z pani¹ Antonin¹
Hulesow¹, która ze swej strony,
przemierzaj¹c miasto swymi
maleñkimi krokami, wyszukiwa³a wszelk¹ biedotê ¿ydowsk¹, aby j¹ ratowaæ. Kazimiera
Matczyñska na szczêœcie nie
do¿y³a kainowych czasów, a
pani Hu³esowa w osiemdziesi¹tym trzecim roku ¿ycia
zosta³a wywieziona przez
Niemców wraz z prawnuczk¹
do Be³¿ca.
Profesor Pilat odziedziczy³
ca³y ten spadek „pañsko”ludzki przyjaŸni i pomocy. By³
niegdyœ obok Bartla jednym z
najm³odszych profesorów uniwersytetu. On to w okresie
wielkiej produkcji Borys³awia
zbudowa³ najwiêksz¹ w swoim
czasie na kontynencie rafineriê
nafty w Drohobyczu z ramienia
rz¹du wiedeñskiego. PrzyjaŸni³
siê z o wiele starszym od siebie
globtroterom i pionierem naftowym Mac Garvejem i by³
czêstym goœciem rodziny
wiedeñskiej, która wyda³a tak
wszechstronnie zdolnego póŸniejszego wynalazcê bomby
atomowej, którego zna³ w ch³opiêctwie. Mówi³ p³ynnie wieloma jêzykami, podró¿ do
Stanów Zjednoczonych czy do
Japonii nie by³a dla niego
niczym trudnym, a iloœæ kilometrów w samolocie przebytych
przez niego przekracza³a
wszystko, co kiedykolwiek
s³ysza³em w ko³ach mych
znajomych. Pierwsza ¿ona jego
by³a rzeŸbiark¹ i mo¿e w
zwi¹zku z tym mia³ wiele
zainteresowañ w dziedzinie
sztuki. Przez przypadek pozna³em jego artyku³ o pobycie w
Japonii, bo prosi³ mnie o

Fragment
umieszczenie go w którymœ
z dzienników warszawskich.
Profesor Pilat s³yn¹³ z licznych
patentów przemys³owych w
ró¿nych krajach, ostatnio tu¿
przed wojn¹ w Anglii, z zakresu
radykalnego ulepszenia rafinacji ropy naftowej. Wed³ug
znanego czasopisma „Nature”
by³ to jeden z najwybitniejszych wynalazków w owym
okresie. Opatentowa³ te¿ wynalazek z zakresu piany do
gaszenia po¿aru w Japonii.
JeŸdzi³ tam i zyska³ przyjació³
wœród tamtejszych uczonych.
Przez poœrednictwo wspomnianego artyku³u pozna³em
jeszcze lepiej rozpiêtoœæ wra¿liwoœci i zainteresowañ Pilata.
Opowiada³ on tam o uczonym
chemiku japoñskim, który co
jakiœ czas na pó³ roku udawa³
siê do klasztoru buddyjskiego,
aby odzyskaæ zdolnoœæ kontemplacji i praktykê koncentracji. By³o to coœ zupe³nie
obcego dla prof. Pilata, bo u
nas duchowe zainteresowania
i praktyki s¹ zupe³nie oddzielone od pracy i myœlenia naukowego. A jednak, potrafi³
doceniæ ten zastanawiaj¹cy
aspekt obcej i odleg³ej kultury
duchowej, bo dostrzega³ jego
skutecznoœæ. W artykule tym
opowiada³ dalej, jak jesieni¹,
kiedy lasy liœciaste w pewnej
okolicy nie opodal Tokio zmieniaj¹ barwy, ca³e poci¹gi pe³ne
wyznawców sekty buddyjskiej
Zen (w tym niemia³o robotników)
udaj¹ siê w tê okolicê. Ci osobliwi pielgrzymi siadaj¹ na
³awkach tam przygotowanych
i ogl¹daj¹ przez ca³y dzieñ tê
swoist¹ jesienn¹ szatê œwiata,
która ma œwiadczyæ, ¿e „jest
klejnot we wszechœwiecie”.
Pilat opisywa³, jakim wydarzeniem w Tokio bywaj¹ wystawy
malarskie, w których bior¹
udzia³ wielkie rzesze widzów,
czego nie widzia³ w ¿adnym z
miast s³yn¹cych z bujnego
rozwoju sztuki malarskiej i
s³ynnych wystaw. By³o ewidentne, ¿e sekta ta, której
medytacja ma cechy malarza
odgaduj¹cego krajobraz i
zatopionego w nim, wp³ywa
jakoœ t¹ ¿ywio³ow¹ popularnoœæ sztuki.
Z tym wszystkim prof. Pilat
by³ przywi¹zany do Lwowa i do
swego Instytutu, który promieniowa³ st¹d daleko, i nie opuœci³
Lwowa podczas wojny, za co
zap³aci³ ¿yciem, zamordowany
przez hitlerowców.
Innym, a przecie pokrewnym
typem kosmopolity by³ prof.
Jakub Parnas. I on, niegdyœ
profesor w Strasburgu (w
okresie pierwszej wojny),
odrzuci³ propozycjê profesury
w Bostonie, bo marzy³ o za³o¿eniu Instytutu Biochemicznego we Lwowie, co urzeczywistni³, zdaje siê z pomoc¹
prezydenta Moœcickiego. Instytut ten póŸniej sta³ siê chlub¹

kraju i miasta. Profesora Parnasa cechowa³a wprost niesamowita pamiêæ. Chwyta³ on
i zatrzymywa³ w tym olbrzymim
magazynie wszystko, co
kiedykolwiek uchwyci³. Nie by³
wprawdzie filologiem klasycznym z wykszta³cenia, ale
czytywa³ liczne teksty, zw³aszcza greckie, z ³atwoœci¹ i niektóre zna³ dobrze, wzbudzaj¹c
uznanie filologów. Rzecz w tym,
¿e niektóre z nich, jak Homera
i Herodota, czytywa³ z zami³owaniem i czêsto. Interesowa³
siê równie¿ przek³adami i jeœli
siê nie mylê, by³ obok Stempowskiego jednym z pierwszych
mych znajomych, który zna³
pracê Bérarda o Odyssei (i b¹dŸ
co b¹dŸ jedyny w swoim rodzaju przek³ad jego wœród francuskich przek³adów). Trzeba
powiedzieæ, ¿e Parnas posiad³
rzadko ju¿ dzisiaj spotykan¹,
poza ko³ami filologów, œwiadomoœæ jedynej i niezast¹pionej
wartoœci klasycznej kultury i
literatury, i to by³o miernikiem
jego wartoœciowania.
Ciekawoœæ jego umys³owa
ogarnia³a zreszt¹ tak¿e inne
dziedziny, jego muzykê, i stosownie do tego orientowa³ siê
w produkcji p³yt muzykalnych.
To by³a zreszt¹ jedna z licznych jego pasji i hobbies.
Pamiêta³ te¿ widziane w wielu
galeriach Europy obrazy i rzeŸby
nieraz, zdawa³oby siê, niepozorne. Prócz tego mia³ pewn¹
zapalnoœæ pamiêci, pochodz¹c¹ po prostu z ciekawoœci, i
zdolnoœæ zachowania w pamiêci
ca³ych tekstów, dla których
nie mia³ w³aœciwie sympatii ani
zainteresowania, a pamiêta³ je
jako curiosa. Jako syn tradycjonalnej z pochodzenia, ale
religijnie wolnomyœlnej rodziny,
chadza³ w gimnazjum na
lekcje religii ¿ydowskiej. Pamiêtam, jak mi raz recytowa³
teksty z Talmudu co najmniej
pó³ godziny, traktuj¹c je raczej
jako zabawne sofizmaty. Nawet w kulinarnych sprawach
jego pamiêæ nie zawodzi³a,
raczej b³yszcza³a. Opowiada³ o
jakichœ szczególnych grzankach, które podawano na którejœ ze stacji kolejowych pod
Neapolem. Gdyby ktoœ by³ notowa³ to wszystko, móg³by i z
tego z³o¿yæ ma³¹ encyklopediê
podró¿y europejskich profesora.
Tym, którzy nie mieli dla tego
zrozumienia, albo takim, co w
ogóle nie wiedz¹, co jedz¹,
wirowa³o wprost w g³owie od
pokazów jego pamiêci. Nale¿y
spodziewaæ siê, ¿e znajd¹ siê
jeszcze uczniowie Parnasa, do
których tak zreszt¹ by³ przywi¹zany jak do swoich duchowych dzieci, którzy w obszerniejszych i bardziej kompetentnych wspomnieniach przeka¿¹ pamiêæ Parnasa nie tylko
jako wielkiego uczonego, ale
tak¿e jako jedynego w swoim
rodzaju specymenu Europejczyka i lwowiaka.
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