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Elżbieta DUTKA 

Idee i możliwości — literatura kresowa 
na lekcjach języka polskiego w liceum  

(na przykładzie fragmentu epopei huculskiej 
Stanisława Vincenza) 

przed rokiem 1989 literatura kresowa należała do kręgu tematów raczej „źle 
obecnych” w szkole, prezentowanych jedynie w sposób bardzo ograniczony. od 
początku lat dziewięćdziesiątych ten niezwykle ważny i ciekawy obszar kultury 
polskiej jest „odzyskiwany” także przez polonistykę szkolną. stosunkowo szyb‑
ko zostały przypomniane najwybitniejsze utwory, pojawiły się publikacje na ten 
temat o charakterze metodycznym1. 

jedną z pierwszych propozycji szkolnego opracowania zagadnień literatury 
kresowej zawierał podręcznik dla klas maturalnych Literatura współczesna autor‑
stwa Bożeny chrząstowskiej, ewy Wiegandtowej i seweryny Wysłouch2. W po‑
radniku metodycznym dla nauczycieli autorki zaprezentowały dodatkowo cztery 
programy — propozycje skoncentrowania procesu nauczania wokół wybranych za‑
gadnień3. program, zatytułowany Literatura wobec kultur ginących, został zogni‑
skowany wokół nurtów w literaturze polskiej: żydowskiego, wiejskiego i właśnie 
kresowego. W ten sposób zarysowano ciekawy kontekst dla interpretacji utworów 
kresowych. zestawiając wymienione nurty, autorki podręcznika zwracają uwagę 
na obszary dla nich wspólne, które pozwalają je łączyć w ramach „literatury oj‑
czyzn prywatnych” (zarówno kresowych, jak i wiejskich oraz żydowskich) — jed‑
nego z najważniejszych zjawisk w literaturze XX wieku. celem programu było 
zapoznanie uczniów z pojęciami „małej” i „dużej” ojczyzny, z historyczną i so‑

1 zob. m.in.: e. Wiegandt: Literatura ojczyzn prywatnych po 1989 roku. W: Konteksty polo-
nistycznej edukacji. red. M. kwiatkowska ‑ratajczak, s. Wysłouch. poznań 1998, s. 308—
314. W całości literaturze kresowej został poświecony numer „polonistyki” 1997, nr 4 (tu m.in. 
następujące artykuły: e. nowicka: Kresy romantyków, s. 201—206; e. Wiegandt: Literackie 
formy świadomości kresowej, s. 196—201).

2 B. chrząstowska, e. Wiegandtowa, s. Wysłouch: Literatura współczesna. Podręcznik 
dla klas maturalnych. poznań 1992.

3 B. chrząstowska, e. Wiegandtowa, s. Wysłouch: W klasie maturalnej. Książka nau- 
czyciela -polonisty. poznań 1999, s. 31—110.
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cjologiczną genezą omawianych nurtów oraz charakterystyczną dla nich proble‑
matyką moralną (wykorzenienie, problem tożsamości, obcości i asymilacji) i zja‑
wiskami artystycznymi (mityzacja, symbolika, idealizacja przeszłości). analiza 
i interpretacja wybranych utworów z kręgu „literatury kultur ginących” pozwala 
nie tylko przybliżyć uczniom najważniejsze teksty literatury współczesnej (dzieła 
czesława Miłosza, Włodzimierza odojewskiego i innych), kształcić umiejętno‑
ści lekturowe, ale umożliwia również realizację ważnych celów wychowawczych. 
przede wszystkim tematyka kresów, pogranicza, zagłady uwrażliwia uczniów na 
obecność i cierpienie innych (empatia), służy wprowadzaniu na lekcjach idei tole‑
rancji wobec odrębności, potępieniu ksenofobii, budowaniu postaw otwartych, tak 
bardzo potrzebnych w „nowej” europie. We wprowadzeniu do uwag na temat nurtu 
kresowego ewa Wiegandtowa zwraca uwagę na skomplikowane dzieje kresów, 
kształtowanie się zakresu i znaczenia tego pojęcia oraz mitu z nim związanego. au‑
torka podkreśla, że decydującą rolę w tym procesie odegrała poezja romantyczna 
(twórczość Mickiewicza, słowackiego, goszczyńskiego i innych), która nie tylko 
przyczyniła się do utrwalenia dwóch skrzydeł mitu kresowego (litewskiego, domo‑
wego, sielskiego i ukraińskiego, rycerskiego, apokaliptycznego), ale także stanowi 
ważną tradycję dla utworów współczesnych. W podręczniku dla uczniów i porad‑
niku dla nauczycieli przywołane zostały utwory czesława Miłosza (Dolina Issy, 
Rodzinna Europa), tadeusza konwickiego (Bohiń), ale także józefa Mackiewicza 
(Droga do nikąd, Nie trzeba głośno mówić). drugie oblicze kresów reprezentuje 
pisarstwo andrzeja kuśniewicza, Włodzimierza odojewskiego oraz juliana stryj‑
kowskiego i stanisława Vincenza. autorki są przekonane, że wprowadzanie nurtu 
kresowego na lekcjach języka polskiego może być ciekawą propozycją dla uczniów 
także dlatego, iż niezbędne w tym przypadku jest wykorzystanie rozmaitych kon‑
tekstów pozaliterackich (malarskich, np. twórczości chagalla, związanych ze sztu‑
ką sakralną, architekturą, folklorem, filmem). W podręczniku pojawia się propozy‑
cja przywołania jako kontekstu filozoficznego fragmentu rozprawy simone Weil, 
a także sugestia, by zestawić literaturę polską z literaturą niemiecką (günter grass 
Blaszany bębenek) oraz tekst literacki z filmem (ekranizacja Austerii). Ważne jest 
także uświadomienie uczniom faktu, że nurt kresowy stanowi najbliższą tradycję 
dla niezwykle popularnego i ważnego w latach dziewięćdziesiątych nurtu małych 
ojczyzn4 — w podręczniku reprezentowanego przez Hanemanna stefana chwina. 

4 na temat nurtu „małych ojczyzn” zob. m.in.: „polonistyka” 1998, nr 5 (temat numeru Małe 
ojczyzny); p. czapl iński: Mapa córka nostalgii. W: idem: Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie 
lat dziewięćdziesiątych. kraków 2001, s. 105—128; g. Matuszek: Kilka luźnych myśli o „małej 
ojczyźnie”. „dekada literacka” 2002, nr 7—8, s. 37—40; r. ostaszewski: Lokalni hodowcy „ko-
rzeni”. „dekada literacka” 2002, nr 7—8, s. 41—47; r.k. przybylski: Polska małych ojczyzn. 
W: idem: Wszystko inne. Szkice o literaturze i kulturze współczesnej. poznań 1994, s. 174—183; 
k. Uniłowski: Do czego liberałom potrzebne „małe ojczyzny”. „Fa ‑art” 2003, nr 3—4, s. 132—139; 
idem: „Małe ojczyzny” i co dalej? Krytyka, rewizje i nawiązania do nurtu lat dziewięćdziesiątych. 
W: Kresy — dekonstrukcja. red. k. trybuś, j. kałążny, r. okulicz ‑kozaryna. poznań 2007, 
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autorki piszą także, że literatura kresowa na lekcjach polskiego może stać 
się zachętą, motywacją do refleksji na temat najbliższego regionu i jego historii, 
proponują zatem, by połączyć kształcenie literackie z edukacją regionalną:

należałoby tu wykorzystać samodzielną pracę uczniów, których można 
zaciekawić problemami własnego regionu i skłonić do poszukiwania śla‑
dów osadnictwa niemieckiego i żydowskiego. Uczeń przestaje być biernym 
obiektem działań nauczyciela, przemienia się w badacza5.

sądzę, że szczególnie warto zwrócić uwagę na taką możliwość integracji 
kształcenia literackiego z edukacją regionalną, tym bardziej że w literaturze „ma‑
łych ojczyzn” kresami, pograniczem stał się nie tylko gdańsk (pisarstwo wspo‑
minanego już stefana chwina, pawła Huellego, zbigniewa żakiewicza), ale także 
Śląsk (w utworach Henryka Wańka, Feliksa netza) oraz zagłębie dąbrowskie 
(szczególnie ciekawe są opublikowane niedawno książki dawnych mieszkańców 
tego regionu — żydów: Pamiętnik rutki laskier z Będzina, Gęsi puch Henrỳ ego 
neugebauera z sosnowca6). 

także w jednym z nowszych podręczników — Przeszłość to dziś, autorstwa 
jacka kopcińskiego w interesujący sposób jest zaprezentowana literatura kreso‑
wa7. W rozdziale Literatura utraconych ojczyzn, obok krótkiego wprowadzenia 
historycznego8, zarysowania podstawowych „zagadnień kresowych” (mit lwowa 
i Wilna, „prawda zakazana”, „zagłada tożsamości”) oraz informacji o „domo‑
wych ojczyznach pisarzy” (Mickiewicza, chciuka, Vincenza, Miłosza, konwic‑
kiego, Wańkowicza), zamieszczone zostały fragmenty: Na wysokiej połoninie, 
Doliny Issy, Atlantydy. Opowieści o Wielkim Księstwie Bałaku i innych utworów. 
zaletą tego podręcznika jest wielość i różnorodność przywoływanych tekstów 
i pisarzy, a także propozycja problematyzacji zagadnienia (np. przez zestawienie 

s. 55—67; e. Wiegandt: Temat „małych ojczyzn” a mityzacja powieści. W: Wariacje na temat. 
Studia literackie. red. j. abramowska, a. czyżak, z. kopeć. poznań 2003, s. 311—321. 

5 B. chrząstowska, e. Wiegandtowa, s. Wysłouch: W klasie maturalnej…, s. 67 [podkr. 
— autorki podręcznika].

6 r. laskier: Pamiętnik. Będzin 2006; H. neugebauer: Gęsi puch. toronto 2007. zob. 
M. pułym: Od zakorzenienia do wyobcowania. Obraz Sosnowca w „Gęsim puchu” Henry’ego 
Neugebauera. W: Czytanie Śląska i Zagłębia. Materiały i studenckiej konferencji koła naukowego 
polonistów. red. e. dutka przy współudziale i. Mikrut  i a. szczepanek. katowice 2009, 
s. 135—142; a. szczepanek: Przeszłość niedokonana. Będzin w „Pamiętniku” Rutki Laskier 
i wspomnieniach Eugenii Prawer. W: Czytanie Śląska i zagłębia…, s. 143—151. 

7 j. kopciński: Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura. III klasa liceum i technikum. 
Warszawa 2004, s. 157—175.

8 szczególnie na uwagę zasługuje mapa przedstawiająca w bardzo obrazowy i przejrzysty spo‑
sób ogrom powojennych „wędrówek ludów”. na tle przedwojennych i współczesnych konturów 
polski zostały na niej zarysowane kierunki przesiedleń polaków z dawnych kresów Wschodnich, 
niemców z ziem zachodnich, pomorza i Śląska, ale także Ukraińców przesiedlanych w ramach tzw. 
akcji „Wisła”. ibidem, s. 157.
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nostalgii z postawą demitologizującą gombrowicza, utworów już „klasycznych” 
z „nowymi” — opowiadaniami pawła Huellego, tekstów literackich z filmami — 
Dolina Issy w reżyserii tadeusza konwickiego, Kronika wypadków miłosnych 
zekranizowana przez andrzeja Wajdę, Austeria jerzego kawalerowicza). jacek 
kopciński, podobnie jak autorki przedstawianego wcześniej podręcznika, ukazu‑
je możliwość integracji kształcenia literackiego z edukacją regionalną, formułu‑
jąc następujące zadanie dla uczniów:

spróbuj zakreślić granice własnej małej ojczyzny. scharakteryzuj jej pejzaż, 
opisz wygląd domów, w których mieszkają twoi sąsiedzi. czy w twoim oto‑
czeniu mieszkają ludzie różnych narodowości, religii czy języków (dialek‑
tów)? skąd pochodzą twoi sąsiedzi, jak długo żyją w twojej okolicy? jeżeli 
mieszkasz w dużym mieście, zastanów się nad małą ojczyzną obejmującą 
jakąś jego część (np. dzielnicę)9.

W podręczniku zarysowano zatem bardzo szeroką panoramę literatury kre‑
sowej, oczywiste jest, że trzeba tu dokonać wyboru i zaproponować uczniom 
pogłębioną refleksję nad wybranym utworem i zagadnieniem. 

na przykładzie dwóch przywołanych podręczników można stwierdzić, że 
literatura kresowa daje nauczycielom możliwości ciekawej realizacji celów po‑
znawczych, kształcących i wychowawczych, pokazywania (zgodnie z Podstawą 
programową): „dziedzictwa kultury polskiej w perspektywie kultury europej‑
skiej i światowej”, ale także „dziedzictwa kultury w regionie”, sprzyjaniu roz‑
wojowi ucznia i przygotowaniu go „do życia w społeczności lokalnej i w pań‑
stwie”. 

W obu wspominanych podręcznikach wśród twórców kresowych wymienia‑
ny jest stanisław Vincenz. W książce Bożeny chrząstowskiej, ewy Wiegandto‑
wej i seweryny Wysłouch uczeń znajdzie zwięzłą informację na temat huculskiej 
epopei, w której „pisarz i zarazem filozof przeciwstawia dwudziestowiecznemu 
kryzysowi wartości humanistycznych świat, w którym żyją one w stanie nienaru‑
szonym, ponieważ ich rękojmią jest pierwotna pasterska kultura huculska”, oraz 
wyjaśnienie pojęcia „bliższej ojczyzny”10. natomiast jacek kopciński zamiesz‑
cza krótki fragment z Prawdy starowieku, obudowując go informacjami na temat 
pochwały kultury tradycyjnej w dziele Vincenza, idei regionalizmu, dialogu kul‑
tur i dyskusji na temat europy Środkowo ‑Wschodniej11.

poniżej pragnę przedstawić propozycję zajęć poświęconych lekturze fragmentu 
Na wysokiej połoninie zatytułowanego Chata, zamieszczonego w paśmie i: Prawda 

 9 ibidem, s. 175.
10 B. chrząstowska, e. Wiegandtowa, s. Wysłouch: Literatura współczesna…, s. 64—

65.
11 j. kopciński: Przeszłość to dziś…, s. 161—162.
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starowieku12, które można „wpisać” w cykl lekcji poświęconych literaturze kreso‑
wej lub związanych z motywem domu13. proponowany fragment jest stosunkowo 
krótki (liczy zaledwie dziesięć stron), a stanowi autonomiczną całość o wyrazi‑
stej kompozycji. szczególnie ważny wydaje mi się fakt, że ten rozdział pozwala 
wprowadzić uczniów w kulturę huculską, której w całości jest poświęcone dzieło 
Vincenza (może być zatem zachętą do dalszej, własnej lektury), ale także poru‑
szona w nim problematyka (dom, bezdomność) należy do najważniejszych za‑
gadnień we współczesnej refleksji humanistycznej14 i jest kluczowa dla literatury 
kresowej15. sądzę, że wybrany fragment może zainteresować uczniów, posiada 
bowiem ciekawą formę literacką (połączenie eseju etnograficznego z przypo‑
wieścią filozoficzno ‑poetycką o życiu), jest barwny i urozmaicony (fragmenty 
kolędy, zdania o charakterze aforyzmów, sentencji, opisy zwyczajów znanych 
do dziś w wielu regionach, np. wieńczenie dachu nowego domu tzw. „wiechą”), 
ukazuje chatę zarówno jako element kultury materialnej, jak i symbol. Fragment 

12 s. Vincenz: Chata. W: idem: Na wysokiej połoninie. pasmo i: Prawda starowieku. Ob-
razy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej [dalej ps]. sejny 2002, s. 43—52. Wszystkie cytaty 
zamieszczone w artykule pochodzą z tego wydania. 

13 na przykład w podręczniku M. jędrychowskiej, z.a. kłakówny, p. kołodzieja, 
e. szudek, j. Waligóry: To lubię! Kształcenie kulturowo -literackie. Klasa I liceum ogólnokształ-
cące, liceum profilowane, technikum (kraków 2002) część druga, zatytułowana „Trzeba wiedzieć, 
z czego się wyrasta”, jest w całości poświęcona tematyce domu rodzinnego i domu, „który się nosi 
w sobie” (s. 83—136). 

14 zdaniem nietzschego człowiek tworząc kulturę (która jest jego jedyną i ostateczną rzeczy‑
wistością), buduje dla siebie dom. zob. z. kuderowicz: Od historii jako procesu do historii jako 
czynu. Refleksja historiozoficzna we wczesnej twórczości Nietzschego. W: U progu współczesności. 
Z dziejów doktryn antypozytywistycznych. red. B. skarga. Wrocław 1978, s. 54. Heidegger pisze, 
że zamieszkiwanie jest sposobem, w jaki my, ludzie, jesteśmy na ziemi. M. Heidegger: Budować, 
mieszkać, myśleć. przeł. k. Michalski. W: M. Heidegger: Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wy-
brane. Wybrał i oprac. k. Michalski. Warszawa 1977, s. 318. simone Weil pisze o zakorzenieniu 
— „najważniejszej potrzebie duszy ludzkiej”, które może być rozumiane szerzej niż zadomowienie, 
ma aspekt aksjologiczny. s. Weil: Zakorzenienie. W: eadem: Wybór pism. przeł. c. Miłosz. 
Warszawa 1983, s. 247. autor Całości i nieskończoności uważa, że „W świecie na pierwszy rzut oka 
innym, ja jest jednak autochtonem, który oswaja, usuwa tę inność”, znajdując sobie miejsce i dom. 
e. lèvinas: Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. przeł. M. kowalska. Wstępem po‑
przedziła B. skarga, przekład przejrzał j. Migasiński. Warszawa 2002, s. 23—24. o znaczeniu 
refleksji związanej z domem i zamieszkiwaniem w kulturze współczesnej świadczą także uwagi 
Bachelarda o domu onirycznym. zob. g. Bachelard: Dom rodzinny i dom oniryczny. W: idem: 
Wyobraźnia poetycka. Wybór pism. Wyboru dokonał H. chudak, przeł. H. chudak, a. tatarkie‑
wicz, przedm. j. Błoński. Warszawa 1975, s. 303—321.

15 literatura kresowa jest tworzona przez wygnańców (nie tylko w sensie dosłownym, ale 
znacznie bardziej symbolicznym) — mit ojczyzn prywatnych budują „ludzie, którzy mają poczu‑
cie  wykorzenienia z tradycyjnych wartości i dla których stanowi ono problem”. Exodus sprawia, 
że szczególnego znaczenia nabiera dom, który staje się swego rodzaju centrum na kresach/kresach/
pograniczach. zob.: k. Uniłowski: „Małe ojczyzny” i co dalej? Krytyka, rewizje i nawiązania 
do nurtu z lat dziewięćdziesiątych…, s. 56; e. Wiegandt: Literatura ojczyzn prywatnych po 1989 
roku…, s. 308. 
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wymaga jednak bardzo dokładnej lektury, pozwoli zatem kształcić umiejętność 
czytania ze zrozumieniem oraz analizy i interpretacji tekstu literackiego, odczy‑
tywania sensów dosłownych i symbolicznych. W klasach humanistycznych (za‑
kres rozszerzony nauczania) można zaproponować dodatkowo konteksty filozo‑
ficzne: fragment eseju Heideggera Budować, mieszkać, myśleć16, uwagi o domu 
z Filozofii dramatu józefa tischnera17. zajęcia można wzbogacić także zdjęciami 
z Huculszczyzny, pochodzącymi z albumu autorstwa andrzeja polca (niektóre 
z fotografii zostały tu opatrzone cytatami z dzieła Vincenza)18. analizę proponuję 
skoncentrować na następujących zagadnieniach:

rekonstrukcja procesu budowy chaty huculskiej (kolejne etapy i ich znacze‑ —
nie, symbolika);
idea domu i zamieszkiwania (dom trwały, namiastki domów, funkcje domu,  —
dom ‑ciało,  dom ‑drzewo);
literacka forma analizowanego fragmentu (esej etnograficzny, przypowieść  —
poetycka, filozoficzna);
dialektyka otwartości i zamkniętości, samotności i bycia z innymi w odnie‑ —
sieniu do kultury huculskiej (gazdowie — górscy pasterze, chata — warownia 
i miejsce spotkania z innymi), do problematyki kresowej (kresy czy pogra‑
nicze), a także do refleksji filozoficznej na temat sposobu bycia człowieka 
w świecie (z ludźmi, wobec innych, wśród innych, „ja” i inni).
epopeja huculska stanisława Vincenza pod wieloma względami może być 

uznana za esencję prozy kresowej, choć jednocześnie jest dziełem tak oryginal‑
nym, że trudno je porównywać z innymi utworami. to opus magnum powstawało 
przez kilkadziesiąt lat, obejmuje parę tysięcy stron, jest konglomeratem gatun‑
ków (gawęda, duma, kolęda, epos, dialog, esej)19, dziełem kompozycyjnie i tre‑
ściowo szeroko rozbudowanym20. geneza dzieła, jak zapewnia syn pisarza, wiąże 
się ze wspomnieniem rodzinnego gniazda21. W utworze Vincenza nieustannie 

16 M. Heidegger: Budować, mieszkać, myśleć…
17 j. tischner: Filozofia dramatu. kraków 2006, s. 181—182. Fragment z książki tischnera 

został zamieszczony w podręczniku M. jędrychowskiej, z.a. kłakówny, p. kołodzieja, 
e. szudek, j. Waligóry: To lubię! Kształcenie kulturowo -literackie. Klasa I liceum ogólnokształ-
cące, liceum profilowane, technikum…, s. 88.

18 a. polec: Distant Glens and Moors. The Hutsuls today. Warszawa 1997.
19 pierwsze pasmo Na wysokiej połoninie ukazało się w 1936 roku. s. Vincenz: Na wysokiej 

połoninie. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. Warszawa 1936, natomiast ostatnie — 
Barwinkowy wianek, już po śmierci autora w 1979 roku. na huculską epopeję składają się jeszcze 
dwa tomy Zwada i Listy z nieba.

20 W. próchnicki: „Na wysokiej połoninie” Stanisława Vincenza — problemy gatunkowe. W: 
Lektury polonistyczne. Dwudziestolecie międzywojenne. II wojna światowa. t. 2. red. r. nycz. 
kraków 1999, s. 341.

21 a. Vincenz: Posłowie. W: s. Vincenz: Na wysokiej połoninie. pasmo iii: Barwinkowy 
wianek. Epilog. posłowie a. Vincenz. sejny 2005, s. 487, 490. o niezwykłej atmosferze panującej 
w gnieździe rodziny Vincenzów w słobodzie rungurskiej pisze jarosław iwaszkiewicz: „słoboda 
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pokazywana jest dialektyka zadomowienia, które reprezentują gazdowie, ludzie 
osiadli, rodzinni i wiecznego wędrowania, poszukiwania domu, tęsknoty za nim 
ludzi samotnych, górskich pasterzy, żydowskich bałagułów, wiecznych tułaczy, 
chasydów, opryszków:

dzieje wygnania w świat stare jak świat, a od wygnania zaczyna się szu‑
kanie schronu i budownictwo. niegdyś przed wiekami — lecz może nie 
dawniej jak przed pięciu wiekami — cała ludność Wierchowiny powstała 
ze zbiegów, tułaczy, wygnańców. od bezdomnego nikt lepiej nie pojmie, że 
całe życie trudzi się na wspinającej ścieżynie i szuka domu jak nagi czło‑
wiek okrycia, buduje dom jak dusza ciało. dzieje budownictwa starsze od 
człowieka. dlatego wygnaniec szuka postaci schronu, znajduje je, uczy się: 
oto dachy drzew, oto kopuły grzybów, wydrążone pnie, ślimacze skorupy.

(ps, s. 44)

Budowanie dla mieszkańców Wierchowiny Huculskiej jest szczególnym 
działaniem, które przekracza aspekt materialny, staje się także formą bycia, speł‑
niania swojej roli na ziemi, przypomina pod wieloma względami uwagi Martina 
Heideggera22.

rungurska była pierwszym miejscem w tzw. galicji, gdzie odkryto źródła naftowe, miała ona swój 
wspaniały okres prosperity, ale kiedy ją odwiedziłem, cała dolina zastawiona była niedziałającymi 
wieżami wiertniczymi, co pośród przepięknego huculskiego pejzażu stwarzało obraz nader osobli‑
wy. W środku tego wszystkiego sterczał dom stary Vincenzów, opuszczony i siłą rzeczy zaniedbany, 
ale po którym widać było, że miał lepszą przeszłość. zamarła kopalnia nafty miała swoją specyficz‑
ną poezję — a i dom Vincenzów ze znakomitym panem stanisławem i jego żoną, rosjanką z kry‑
mu, był tematem jak z Faulknera. stanisław Vincenz przez długie lata szukał kapitałów na urucho‑
mienie kopalni i przeprowadzenie dodatkowych wierceń i ta nadzieja na nowy okres pomyślności 
nie opuszczała mieszkańców osobliwego domku. Wszystko to stanowiło bardzo dziwną atmosferę, 
która utkwiła mi w pamięci do dziś dnia”. j. iwaszkiewicz: Książka moich wspomnień. Warszawa 
1975, s. 240—241.

22 autora huculskiej epopei z niemieckim filozofem łączy zamiłowanie do gór, które wybie‑
rali na miejsce swego osiedlenia, przywiązanie do pasterskiej kultury (filozof niemiecki nazywał 
człowieka „pasterzem bycia”) oraz przekonanie o kluczowej roli domu w życiu człowieka. andrzej 
Vincenz, zastanawiając się nad genezą pisarstwa swego ojca, pisze o roli domu rodzinnego i naj‑
bliższych: krewnych, piastunki — Hucułki pałahny (pisarz poświęcił jej ciepłe słowa w Epilogu), 
„genialnego brechuna” petra kuzyka, którego opowiadań słuchał w dzieciństwie, i innych. a. Vin ‑
cenz: Posłowie…, s. 487. natomiast o domu jako inspiracji dla myśli Heideggera pisze tischner: 
„Myślenie nigdy nie może przekroczyć granic pewnego krajobrazu, który nosi człowiek pod po‑
wiekami. zawdzięcza go człowiek domowi, z którego wyrosła jego dusza, oraz przeszłości, która 
podsuwała mu obrazy bohaterów. człowiek buduje dom i wybiera sobie bohaterów. W ten sposób 
kształtuje siebie. już po drugiej wojnie światowej Heidegger napisze na temat domu tak: „Myślenie 
pracuje przy budowie domu bycia… dom ten to mieszkanie w prawdzie bycia… »jako wyrobnik, 
niemniej poetycko mieszka człowiek na tej ziemi« (Hölderlin)… Mówienie o domostwie bycia nie 
jest żadnym przeniesieniem obrazu domu na bycie. to raczej dzięki odpowiednio pomyślanej istocie 
bycia będziemy w stanie myśleć któregoś dnia, czym jest »dom« i co znaczy »mieszkać«. sprawa 



45elżbieta dutka: Idee i możliwości — literatura kresowa…

Fragment zatytułowany Chata przedstawia szczegółowy, etnograficzny opis 
budowy domu. zdaniem danuty Benedyktowicz jest to „najpiękniejszy, a zara‑
zem najbardziej przenikliwy i oparty na głębokiej znajomości ludowej tradycji 
opis budowania chaty”23. zgodnie z tą tradycją, budowa domu łączy się z począt‑
kiem świata, jest powtórzeniem Boskiego gestu stworzenia. W kulturze hucul‑
skiej jednak obok nawiązań do Starego Testamentu, pojawiają się również remi‑
niscencje nowotestamentowe. rozdział otwiera kolęda o trzech gazdach, którzy 
„ten świat i tamten urządzili”, o świętych: Mikołaju i jurijku, a także o samym 
jezusie. tematem pieśni jest ich praca i pomoc udzielana ludziom, trudy i cier‑
pienie zbawiciela. trzej gazdowie niebiescy ustanowili pierwsze zwyczaje, ob‑
rzędy, ustalili porządek:

pieśń daje nabożną pochwałę pracy i trudowi. potwierdza śmiało, że tam, 
gdzie któryś z nas narażał głowę pod piorunu, pod lawinę, pod powódź 
i przeciw zwierzowi dzikiemu, gdzie trapił się, trudził i mozolił, zmagając 
się z puszczą, tam w istocie przed wiekami już wyprzedził go syn człowie‑
czy, kroplę potu uronił, i naznaczył miejsce na chatę i dla budowania.

(ps, s. 44)

kolęda, podkreślając sakralny charakter świata, który został urządzony przez 
gazdów niebieskich, ale oddany ludziom w użytkowanie, ukazuje znamienny rys 
kultury huculskiej — przekonanie, że wszystkie czynności i wydarzenia są za‑
korzenione w świętej przeszłości, stanowią naśladowanie wzorów. Budowa domu 
zatem staje się czynnością religijną, jest ponowieniem trudu syna człowieczego, 
buduje się na „śladach chrystusa”, tam, gdzie upadły krople jego potu24. nawią‑
zywanie do przeszłości, do tradycji podkreślają liczne obyczaje, wierzenia i ry‑
tuały związane z budową domu. Vincenz dużo uwagi poświęca „zwyczajom za‑

jest doniosła, dotyka metafizyki człowieka. Bo człowiek dzisiejszy nie umie mieć domu, nie potrafi 
»mieszkać«, jest oderwany od korzenia »prawdy bycia«. podstawowym problemem współczesnego 
myślenia winno stać się pytanie: jak przywrócić człowieka prawdzie jego bycia?” j. tischner: 
Martin Heidegger. W: idem: Myślenie według wartości. kraków 2002, s. 116—117. 

23 d. Benedyktowicz: Struktura symboliczna domu. W: Dom we współczesnej Polsce. Szki-
ce. red. p. łukasiewicz, a. siciński. Wrocław 1992, s. 27.

24 „tylko taki dom — budowany w kontakcie ze świętymi mocami i według reguł ustanowio‑
nych przez niebieskich gazdów — jest dla Hucuła obszarem uświęconym, a nie zwykłym miejscem 
do spania, jest swoistym mikrokosmosem i egzystencjalnym środkiem świata. […] jak więc widzi‑
my, Huculi — podobnie zresztą jak i inne ludy kultur niepiśmiennych — mają wyraźną tendencję do 
religijnej parcjalizacji przestrzeni, do wydzielania z niej miejsc świętych i świeckich. takim właśnie 
terytorium uprzywilejowanym, wywyższonym jest Wierzchowina, świat zamknięty, zdecydowanie 
oddzielony od strefy chaosu i bezładu, świat urządzony i uświęcony przez wysłańców niebieskich 
i wreszcie świat najbliższego kontaktu z niebem. tu bowiem znajduje się »pępek« ziemi w postaci 
góry umożliwiającej związek z rzeczywistością nadprzyrodzoną”. p. nowaczyński: O „Prawdzie 
starowieku”. Struktura — mit — idee. W: Vincenz i krytycy. Antologia tekstów. Wybór, wstęp i opra‑
cowanie p. nowaczyński. lublin 2003, s. 312—313.
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kładzinowym”. Budowa jest poprzedzona obserwacją przyrody, przygotowaniem 
terenu. najlepsze jest takie miejsce, które wskazuje natura, gdzie zakładają swoje 
gniazda zwierzęta:

o samym miejscu zdatnym, dobrym, błogosławionym i na budowę prze‑
znaczonym, zwierzęta domowe, krówki i gazdy ‑karzełki, mrówki pierwsze 
wiadomość mają. Więc trzeba pilnie patrzeć, w których miejscach bydło 
lubi odpoczywać lub gdzie się gnieżdżą mrowiska, bo to jest dobre miejsce 
na chatę. a wtedy jeszcze w tym miejscu niech sam gazda lub cieśla watrę 
rozpali i zaśnie przy niej: jeśli ma sny dobre, miłe i pogodne, zwłaszcza, 
jeśli mu się przyśni chudoba, jest to radosne potwierdzenie, że znaleziono 
miejsce przez święte moce wskazane.

(ps, s. 46)

z budową domu nie można się spieszyć, bo „co ma trwać długo, powstaje dłu‑
go” (ps, s. 46), dlatego nie buduje się od razu na miejscu powstałym po wykarczo‑
waniu lasu itp. istotne jest przekonanie, że dom ma być czymś trwałym, czymś „na 
długo”, czemu warto poświęcić czas, a nawet całe życie: „i długo — długo trwa 
zanim gazdowie postanowią, gdzie mają zakorzenić stałe domostwo dla rodziny 
i dla rodu” (ps, s. 45). prawdziwy dom jest zanurzony w przeszłości, w prawdach 
starowieku, ale jest także myślą o przyszłości. ludzie samotni, tułacze tworzą 
tylko namiastki domu, których podstawową funkcją jest schronienie, podobne do 
jaskini, legowiska, mają przede wszystkim zapewnić nocleg i dać poczucie bez‑
pieczeństwa. W epopei huculskiej odnajdziemy wyjątkowo dużo surogatów, które 
są „pół chatą, pół stajnią, pół składem siana” (ps, 45): koliby (szałasy pasterskie 
na połoninie), staje (chaty połonińskie bez pieca), zymarki (chaty z sianem, w któ‑
rej bydło spędza zimę), zimowniki (chaty na zimę), wesnarki (wiosenne chaty 
sianowe). W przeciwieństwie do nich „dom trwały” nie jest tylko schronieniem, 
lecz siedzibą, początkiem rodziny. danuta Benedyktowicz zauważa, że słowo 
„dom” w większości języków oznacza zarówno materialną budowlę, jak i rodzi‑
nę25. W Prawdzie starowieku pada stwierdzenie, że chata to „ciało i postać rodu”:

to podwalina i dach życia aż do grobu i poza grób pokolenia dla rodu. na 
pociechę nazywają u nas trumnę domowiną, a kto zbudował chatę na śla‑
dach jezusowych i żył tak jak potrzeba na tych śladach, ten ma nadzieję, że 
po śmierci nie tułactwo go czeka, nie wygnanie, lecz dom.

(ps, s. 46)

refleksja na temat domu w tym fragmencie Prawdy starowieku ma zatem 
dwa wymiary. z jednej strony dosłowny materialny, jest rodzajem etnograficzne‑

25„W języku hebrajskim analogia ta opiera się na fakcie, że ten sam rdzeń bana wyraża ideę bu‑
dowania domu i zakładania rodziny”. d. Benedyktowicz: Struktura symboliczna domu…, s. 31.
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go eseju, traktatu o budownictwie ludowym, określa kolejne czynności związa‑
ne z wyborem miejsca, doborem drzewa, kolejnością i sposobem budowania od 
podwalin po dach. przedmiotem opisu jest przede wszystkim dom jako obiekt 
kultury materialnej. z drugiej strony jednak równocześnie przywołane zostały 
symboliczne wyobrażenia związane z domem w tradycji i kulturze ludowej. re‑
lacja z budowy chaty huculskiej staje się poetycką przypowieścią o życiu ludz‑
kim jako stopniowym „zadomowieniu”, szukaniu miejsca, trwałych wartości, 
które wyznaczają ramy egzystencji. W tym właśnie punkcie budowanie w dzie‑
le Vincenza nabiera znaczenia podobnego do tego, o którym pisze Heidegger. 
niemiecki filozof przypomina zagubione znaczenia słowa „budować”, związane 
z pozostawaniem, przebywaniem, zamieszkiwaniem, byciem26. Heidegger pi‑
sze o czworokącie, który wyznacza zamieszkiwanie, a tworzą go odniesienia do 
ziemi, nieba, istot Boskich i Śmiertelnych. proces zamieszkiwania szczegóło‑
wo opisuje Vincenz. rozpoczyna go oznaczenie środka, staje się nim krzyż ze 
smereczyny, poświęcony i okadzany kadzidłem, który się zakopuje w miejscu 
wybranym na dom. zatem początek jest religijny, wiąże się z wyborem miejsca, 
ale także z wyborem postawy życiowej, trwałego fundamentu życia, którym jest 
krzyż, symbol ofiary i zwycięstwa nad śmiercią. następnie w cztery doły wkopu‑
je się cztery słupy kamienne, mocno tkwiące w ziemi, które mają być korzeniami 
chaty. zakorzenienie oznacza związek z ziemią i z określonym systemem warto‑
ści. dom‑drzewo jest zakorzeniony w ziemi, ale także w rzeczywistości nadprzy‑
rodzonej, świętej. podwaliny już stają się miejscem spotkania, po ich postawie‑
niu jest święto, ucztuje się i świętuje z rodziną, sąsiadami i pomocnikami, przy 
watrze płonącej, przy tańcach i śpiewach. chata jest tym, co ma spajać, jednać 
— „to wytyczna”: „każdy człon chaty to postęp jej myśli. na podwalinach stawia 
się naprzód odrzwia, bo chata nie ma być pudłem. Wejść i wyjść — oto skrót losu 
człowieczego” (ps, s. 48). chata rozrasta się wszerz zgodnie z ukształtowaniem 
terenu, ale także wzwyż: od podwalin do dachu. zawiera w sobie porządek hory‑
zontalny i wertykalny — łączy z ziemią i z niebem. jest sposobem bycia Śmier‑
telnych na ziemi, ale także myślą o przyszłości, tymczasowym pobytem.

zgodna z tradycją ludową jest także analogia dom — człowiek oraz antropo‑ 
morfizacja tej budowli27. W dziele Vincenza odnajdziemy antropomorficzne po‑

26 „sposób, w jaki ty jesteś i w jaki ja jestem (du bist und ich bin), sposób, w jaki my, ludzie, je‑
steśmy na ziemi, to buan, zamieszkiwanie. Być człowiekiem oznacza: być na ziemi jako Śmiertelny, 
oznacza: mieszkać. dawne słowo »bauen« (budować), które mówi, że człowiek jest, o ile mieszka, 
oznacza jednak zarazem: otaczać opieką, mianowicie uprawiać rolę (den acker bauen), hodować 
winną latorośl (reben bauen). Budowanie takie jedynie chroni, chroni mianowicie wzrastanie, które 
samo z siebie wydaje swoje owoce”. M. Heidegger: Budować, mieszkać, myśleć…, s. 318.

27 „antropomorfizacja domu w tradycji ludowej wyraża się także w tym, że dom nie tylko 
uczestniczy w narodzinach i śmierci człowieka, ale sam — niemal jak człowiek — »czuje«, »gada«: 
trzeszczy, skrzypi, szepcze, przeczuwa i wrzeszczy”. d. Benedyktowicz: Struktura symboliczna 
domu…, s. 32.
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równania, dom staje się tu obrazem człowieka, jest odwzorowaniem ciała ludz‑
kiego: 

chata naśladuje poprzeczny przekrój ciała człowieka. jej front i tył są o wie‑
le szersze od boków, ma przekrój prostokątny, nigdy kwadratowy. z przodu, 
czasem z boków są jej oczy ‑okna, tył jest bezwzględnie ciemny, nieraz dla 
ochrony zasłonięty od wiatru jakby ogonem, długim spadem dachu, nieraz 
aż do ziemi.

(ps, s. 50)

dom ‑ciało odsyła do tradycji biblijnej, potwierdza jego religijny wymiar — 
ciało to „nasz ziemski dom”28. zamieszkiwanie jest sposobem bycia człowieka, 
jego naturalną właściwością i potrzebą, zatem ten fragment Na wysokiej połoni-
nie, choć ma charakter etnograficzny, jest związany z kulturą materialną regionu, 
to równocześnie ma ambicje filozoficzne, ukazuje prawdy uniwersalne — dom, 
zamieszkiwanie jako swego rodzaju ideał, wzór życia, za którym tęsknią ludzie 
samotni.

28 „Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będzie‑
my mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie”. 2 kor 5, 1. 
Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych. opracował 
zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich. poznań—Warszawa 1980, s. 1309. 
„chwyt interioryzacji przestrzeni domu sąsiaduje niekiedy z figurą jego antropomorfizacji, znanej 
jednakże wcześniej w archaicznej lub biblijnej symbolice schronienia, zawierającej m.in. znacze‑
nie domu ‑ciała”. a. legeżyńska: Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej. Warszawa 
1996, s. 56.

Эльжбета Дутка

иДеи и возможности — литература восточных оКраин польши  
на уроКах польсКого ЯзыКа в лицее 

(на примере фрагмента гуцульсКой Эпопеи станислава винценза)

резюме 

на примере избранных учебников обращается внимание на присутствие литературы 
восточных окраин польши в полонистическом образовании на третьем этапе обучения 
в средней школе (после шестилетней школы и трехлетней гимназии). особенно подчер‑
кивается обоснованность интеграции этого положения с региональным образованием. Да‑
лее благодаря предложению интерпретировать фрагмент эпопеи На высоком горном лугу 
станислава винценза показаны идеи, связанные с течением польского пограничья, а также 
возможности реализации разных дидактических целей. 
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elżbieta dutka 

ideas and possiBilities — tHe Borderland literatUre 
in polisH lessons in secondary scHool 

(on tHe eXaMple oF tHe FragMent 
oF an epic poeM FroM HUcUlszczyzna By stanisłaW Vincenz)

su m mar y

the work, on the basis of selected textbooks, pays attention to the presence of borderland 
literature in polish education in secondary schools. What was particularly emphasized was the 
purposefulness of integrating the very issue with regional education. next, by means of the inter‑
pretation of the fragment of an epic poem Na wysokiej połoninie by stanisław Vincenz, the ideas 
connected with the borderland trend were presented, as well as the possibilities of realization of 
different didactic aims.

4 z teorii…


