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До 50-их роковин від смерті Станіслава Вінценза  
 

«Кохай своє – шануй чуже» - ця фраза стала символом життя Станіслава Вінценза. Правда, 
що таке «своє», а що таке «чуже» для Вінценза, багатьом незрозуміло і досі, тому що людина, яка 
володіла вмінням любити, складно розділяє своє і чуже. Очевидно, він був великим польським 
письменником, але хороші слова про нього можуть сказати й українці, і євреї, і вірмени. 

Вінценз, як і Чеслав Мілош, був одним з ідеологів «родинної Європи». Його Європа – це 
були Карпати. І куди би потім не закидала його доля: чи опинявся він в Угорщині, чи в Німеччині, 
чи у Франції, чи в Швейцарії, він завжди жив Карпатами і Гуцульщиною.  

Чиїм письменником був Вінценз: польським, українським? Його твір «На високій 
полонині» написаний блискучою польською мовою, який став справді шедевром польської 
літератури, є одночасно найбільшим українським епосом, який розповідає про життя українців 
тією мовою, тими символами, яких навчила Вінценза його перша українська няня –  Палагна 
Сліпенчук-Рибенчук. Наше завдання – повернути Вінценза українцям і повернути Вінценза 
полякам. Цього духу гуманізму, цього духу любові найбільше не вистачає в сучасній Європі, а 
саме за ним майбутнє. Майбутнє, яке народили такі генії світової і польської літератури, як 
Станіслав Вінценз. 

Ми, згадуючи в роковини його смерті, творчість Станіслава, його погляди, його цінності, 
повинні зробити все, щоб вони стали відкритими для майбутніх поколінь. Тому не випадково 
цього року, згадуючи в 50-ті роковини смерті Станіслава Вінценза, цього великого письменника, 
філософа, гуманіста, ми відкриваємо у Львові, у місті, де Вінценз жив, у місті, яке він дуже любив, 
виставку, яка буде заснована на його бібліотеці. 
Уперше, його бібліотека, яка від родини сина Вінценза, від його невістки, завдяки їхнім старанням, 
приїхала, повернулася в Україну, уперше ця бібліотека буде представлена львів’янам і не лише 
львів’янам, а всім українцям.  

Вінценз повернеться не просто у Львів – він повернеться у центр міста, тому що на його 
бібліотеку зможуть подивитися люди прямо на площі Ринок, зайшовши в італійський дворик у 
будинку Корнякта, піднявшись на другий поверх у прекрасний величний зал, з вікон якого видно 
серце міста Лева. А згодом бібліотека Вінценза стане доступна для українських студентів і 
дослідників, і не лише українських, а для студентів і дослідників з цілого світу, тому що вона буде 
відкритою для огляду, для роботи, для опрацювання в найкращому українському вищому 
навчальному закладі – Українському католицькому університеті. 

Наше завдання в ці дні, коли ми згадуємо Станіслава Вінценза через 50 років після його 
смерті, зробити все, щоб він став справжнім великим відкриттям для українців, поляків, 
європейців, людей цілого світу, тому що людина такого масштабу особистості і такого масштабу 
любові народжується один раз. 
 
 Народний депутат України,  
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