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KONFERENCJE NAUKOWE

"2YCIE I TWÓRCZOŚĆ STANISŁAWA VINCENZA“

Wrocław, 17-19 X 1989

W dniach 17-19 października 1989 odbyła się we Wrocławiu mię

dzynarodowa konferencja naukowa "Życie i twórczość Stanisława Vin- 

cenza (l888-197l)*, zorganizowana przez Instytut Filologii Pol

skiej Uniwersytetu Wrocławskiego przy pomocy Centralnego Progreaiu 

Badań Podstawowych 08,05. Spotkanie zgromadziło znawców i przyja

ciół pisarza z różnych stron Europy, a także z Ameryki i Izraela. 

Wygłoszono ponad 30 referatów, podzielonych na bloki tematyczne.

W pierwszym dniu sesji dominował wętek biograficzny. A. Vin- 

cenz zadał parę pytań badaczom twórczości Vincenza; Th. Mackiw 

scharakteryzował stosunki ukraińsko-polskie w Galicji Wschodniej 

w latach 1900-1939; A,S. Kowalczyk przedstawił szkic do biogramu; 

P. Marbach wystąpił z ilustrowanym odczytem "Stanisław Vincenz, 

sein Dialog. Ein audiovisuelles Kaleidoskop der Erinnerungen“. 

Następnym problemem były szeroko rozumiane tradycje i odnieeienia 

kulturowe obecne w dziele Vincenza. I tak - D. Weinfeld zajęł się 

stosunkiem pisarza do chasydyzmu; R. Łużny omówił postawę Vincen

za wobec tradycji kulturowej chrześcijańskiego Wschodu słowiań

skiego, zaś tradycję klasycznę w twórczości Vincenza opisał Z. Ku

biak. Ten drugi temat kontynuowany był nazajutrz. W.F. Pohrebennyk 

porównywał epopeję Vincenza z ukraińskę literaturę przełomu wie

ków; S. Puszyk wskazywał na oddziaływanie Wysokiej Połoniny na
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współczesną prozę ukraińską; 3. Choroszy określał miejsce huculskiej 

tetralogii w polskiej tradycji literackiej; R. Okulicz-Kozaryn w 

kontekście mitu o Odysie rozważał "pytania i prawdy” Vincenza; ob

raz Austrii wyłaniający się z dzieła pisarza analizował A« Woldan.

Pojawiło się także zagadnienie poetyki utworów pisarza. A. Ma- 

dyda zajął się problematyką genologiczną "wysokiej połoniny” ; o 

narracji Vincenza mówiła K. 3akowska;3. Paszek skupił się na ana

lizie stylu pisąrza. Omówiono okres wojenny twórczości Vincenza 

(wystąpienia M* Inglota, G. Csisztay, 3. Snopka) oraz nowożytne kon

teksty literackie jego pisarstwa. I tak - bohaterem referatu M.Adam- 

ca był Vincenz-czytelnik; A. Litwornia scharakteryzował wpływ 

Dantego na współczesną literaturę polskiej emigracji; temat stosunku 

pisarza do nowożytnej literatury powszechnej podjął M. Cieński.

W trzecim dniu konferencji skupiono się na problemach czaso

przestrzeni tetralogii huculskiej - 3. Bukowski mówił o czasie w 

powieści; N. Taylor wpisywała Vincenza do tradycji kresowej;

3. Kolbuszewski rekonstruował kulturową geografię; 3. Ługowska 

analizowała charakterystyczny dla świata przedstawionego ład ży

cia. Próbowano także określić miejsce Vlncenza w polskiej litera

turze współczesnej (wypowiedzi R. Sulimy, 3. Łukasiewicza, M. Wy

ki). Obrady zamknął głos 3. Hersch "Stach Vincenz - sa presence**.

Sesja, urządzona w 100-lecie urodzin pisarza i w 10 lat po 

przywróceniu krajowemu czytelnikowi jego oryginalnej twórczości, 

miała za zadanie podsumowanie wiedzy o Vincenzie, pogłębienie jej, 

oraz wytyczenie nowych kierunków badań, prowadzonych zarówno w 

Polsce jak i w wielu ośrodkach zagranicznych. Przygotowane do dru

ku materiały sesji złożą się na swoistą monografię życia i twór

czości Stanisława Vincenza.


