
2. Виникнення села. 
Витвиця – поселення  вільних 

привілейованих родин. Витвицька  шляхта.

Достеменних  даних  про  обставини  заснування  Витвиці  та  перших  її
жителів досі немає. Зате існує кілька версій, кожна з яких має якесь раціональне
зерно.  

Легенда про князя Василька Романовича /1203-1269 р.р./

У найдавніші часи – середину 1200-тих років відводить нас легенда про
князя Василька.

Нібито,  до  заснування  Витвиці  може  мати  відношення  один  з
найвидатніших  українських  державників  –  Володимир-Волинський  князь
Василько, або як ще його називали – король Русі  /1203-1269 р.р./

Василько  був  молодшим  братом  прославленого  українського  короля
Данила Романовича. Вони правили могутньою Галицько-Волинською державою,
яка після коронації Данила стала королівством. 

Держава  була  дуалістичною  і  складалася  з  двох  частин  –  Волині  та
Галичини.  Столицею  Галичини  був  Галич,  столицею  Волині  –  Володимир.
Данило княжив у Галичі, Василько – у Володимирі. Брати, як на ті суворі часи,
жили на диво у мирі та злагоді. Василько, як молодший брат у всьому слухався
Данила. Після смерті Данила у 1264 році Василько  став єдиним правилем  цієї

найуспішнішої української держави на наших землях.[1] 

Відомо,  що  найбільше  відгалужень  родини  Витвицьких  має  придомок
/додаткове  прізвище/  –  Васильковичі.  Красива легенда,  яка  передається  через
десятки  поколінь  Витвицьких-Васильковичів,  твердить,  що  цей  придомок
походить від імені якраз князя Василька (!!!). Ніби-то один з нащадків короля
Василька /можливо нешлюбний/ був обдарований землями теперішньої Витвиці

та її околиць.[2]
Якщо  це  правда  –  то  всі  корінні  витвичани  можуть  вважати  себе

нащадками українських королів !!!
Легенду вперше опублікував і ввів у науковий обіг відомий краєзнавець і

дослідник  Болехівщини  Роман  Скворій. Однак  дослідник  розглядає  ще  одну
версію. На його думку засновником роду Васильковичів-Витвицьких міг бути
також князь  Василь із Теребовлі.

Попри усю неймовірність,  щось у цих легендах таки є.

1  [1] Матеріал із Вікіпедії
2  [2] Роман Скворій. Із родоводу Витвицьких// Газета “Свіча”, 27 липня 1994 р.



На користь першої версії  говорить той факт, що в теперішній південній
Білорусі, тобто  на землях, що належали колись князю Васильку /Волинському/ –
є двійник Витвиці – село Вітвіци Полєскі (!!!)

На  користь  другої  версії  говорить  наявність  великої  кількості  носіїв
прізвища  “Витвицький”  в  околицях  Теребовлі  –  районного  центру  на
Тернопільщині. Причому, за твердженням Скворія, вони з діді-прадіда вважають
себе автохтонами і не є нащадками переселенців з Витвиці на Болехівщині.

Легенда про заснування 
Витвиці синами боярина Волошина.

Майже на 150 років ближче да нас, у кінець 1300-тих років  переносить
нас легенда про заснування Витвиці синами боярина Волошина.

Цю  легенду  у  1865  році  спільно  з  відомим  українським  літераурно-
громадським діячем,  що  був  родом  з  села  Тяпче,  Венедиктом  Площанським
записав від витвичан парох села отець Спиридон Мартинків. 

Спиридон Марцінків був парохом Витвиці у 60-тих роках 19-го ст. [3] 
На витвицькому цвинтарі збереглася могила отця Мартинківа. Її вінчає дорого-

вартісний пам’ятник виконаний з тесаного каменю та литого металу [4].  
Могила отця орієнтована протилежно до могил селян.  Вважалося,  що і

після воскресіння із мертвих священник має бути обернений обличчям до своїх
воскреклих парафіян. До речі, у похованнях інших священників на витвицькому
цвинтарі цієї традиції уже не дотримано, однак вона і досі збережена в де-яких
місцевостях України, наприклад на Волині.

Нижче подаємо публікацію легенди за Літературним збірником, виданим
видавництвом “Галицько-Руська Матиця” 1870-го року у Львові, стор. 68-70. 

... Вітвиця — від вітки (лоза або шутка), якими перед заснуванням
села була заросла тутешня земля густо і непроходимо. 

Чверть милі від Вітвиці лежить при гостинці село Гошів. У тому
Гошеві знаходився в жителя з Вітвиці оригінал руським (українським —
Ред.)  письмом і на руській  мові складений, слідуючого змісту.

 “Ми, Владислав, милостію Божою король польський, великий князь
литовський і інше, даруємо село Гошів бояринові Михайлові Волошину за

3 [3] Cкворій Р. Відлуння середньовіччя /Роман Скворій. Червона Долина. 1989. – №58.
4 [4] Примітка 2020 року: Як виявилося пізніше, о. Спиридон Мартинків був батьком
видатного  українського  пасічника,  першого  голови  проводу  Організації  українських
пасічників,  репрезентанта українського бджільництва у  Європі  –  Івана  Марцінківа
/1858-1940 р.р./ Іван був народжений у Витвиці. У 2008 році з нагоди 150-річчя Івана
Марцинківа  сучасна організація пасічників України відкрила на будинку сільської ради
на  його  честь  меморіальну  дошку  та  впорядкувала  пам’ятник  на  могилі  –  отця
Спиридона Мартинківа.   



його вірну службу на вічну власність йому і його наслідникам, аби його
потомки нашим потомкам так вірно послужили і інше”.  

На жаль, оригінал цей десь запропастився, і лише жителі про нього
усно пригадують.

Потомки названого боярина по іменах Лавер, Мірка і Січка з часом
відправилися  в  південно-західну  сторону  Гошева,  шукаючи  пасовищ для
своїх  стад, і побачили за чверть милі зручне і багате на воду місце, але
густо заросле лозами (вітами). Потім почали лози знищувати і побудували
на потоці перший шалаш, звідки з часом і село, і назва Вітвиця виникло. 

Є і до сьогодні сім'ї, які походять з цих засновників — Лавра, Мірки і
Січки”.

А вітка лози стала одним із елементів гербу села.

Збільшене зображення
таблиці на пам’ятнику

отця Мартинківа

        
                Могила отця Спиридона Мартинківа
                       на витвицькому цвинтарі



                     Меморіальна  дошка на приміщенні сільради на честь 
                    Івана Марцінківа – сина отця  Спиридона Мартинківа

Витвицький слід великого польського короля Ягайла

Згаданий  у  легенді  Владислав  є  ніхто  інший,  як  найвідоміший  і
найзнаменитіший  польський  король  Ягайло.  Історичі  джерела  кажуть,  що
Ягайло народився 1362 року. Він був сином Ольгерда Гедиміновича – Великого
князя  Литовського  і  Руського.  У  15  років,  у  1377  році,  після  смерті  батька
Ягайло  отримав  великокнязівський  престол  і  став  правителем  могутньої

Литовсько-руської держави [5].
На нещастя українців, Литва у 1385 році об’єдналася з Польщею. Це стало

можливим через  те,  що польська знать  заставила 12-літню красуню-королеву
Ядвігу  вийти заміж за цього литовського князя Ягайла. Після цього під іменем
Владислав він став називатися Великим князем литовським, королем польським
і руським.  

На  той  час  держава  Владислава-Ягайла  –  Річ  Посполита  -  була
наймогутнішою  державою  у  Європі.  Вона  ще  не  була  власне  польською
державою,  а  реально  була  державою  чотирьох  народів  –  польського,
литовського,  білоруського  і  українського  /руського/.  А  тому  спадщина  цієї

держави належить також і українцям [6].
До речі, за однією одній з ліній родоводу Ягайло був правнуком Данила

Галицького.

5 [5] Ягайло. Матеріал із Вікіпедії.
6 [6] Ягайло // Юридична енциклопедія// Київ. Вид-во  Українська енциклопедія  
2004. Т.6.

http://leksika.com.ua/16790218/legal/yagaylo
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE


Ягайло-Владислав правив до самої смерті, що сталася 1434 року. Ця дата,
як  і  попередня,  1385  рік  –  перехід  Ягайла  у  статус  польського  короля,  є
важливою з точки зору першої письмової згадки про Витвицю, про яку піде мова
пізніше /1397 р./

Іменем  Ягайла  названий  найстаріший  та  найвідоміший  польський
університет у Кракові.

Перекази старожилів 
про найдавніші часи Витвиці

За  переказами  старожилів  села,  що  дійшли  до  наших  днів,  першими
поселенцями  були  Мирович,  Лаврович,  Січка,  П'єлик  та  Витвицький.  Це
збігається з легендою про заснування Витвиці.

Первісні прізвища звучали дещо інакше, а саме: Мирик, Лаврик, Січечка,
Плитка, Вітка. 

Село  зароджувалося  приблизно  з  теперішнього  центру.  Це  приблизно
територія обмежена ріками Лужанка, Путна, Солотвина та відрогами гори Ділок.

Досі  в  селян  зберігся  вислів  “Іду на  село”.  Тобто,  на  запитання  “Куди
йдете?” той, кого запитують, відповідає, що йде на село, тобто в центр села, де
знаходяться церква, школа, будинок культури, крамниця. З цього випливає, що
село розросталося саме з окресленої території.

Першою  заселялась  центральна  вулиця,  яка  тепер  носить  ім’я  Зеновія
Красівського.

Перші  поселенці,  як  свідчить  і  легенда  про заснування  села,  займалися
скотарством, випасаючи овець, кіз, корів, коней. Очевидно, що певну користь
приносило  також мисливство, адже ліси були повні всякого звіра. 

Рослинництво було представлено вирощуванням невибагливих зернових,
бо наші грунти не дуже придатні для землеробства. Це  переважно овес і жито. 

Досі  у  Витвиці  найчисленнішою  є  родина  Витвицьких.  Найбільш
поширеними  прізвища:  Витвицький,  Тишківський,  Лаврович,  Янишівський,
Мартин, Січка, Сабан, Креховецький, Красівський, Гошовський. 

Перша письмова згадка про Витвицю

Перша  письмова  згадка  про  Витвицю  датується  1397 роком.  Цю  дату
наводить відомий дослідник Прикарпаття Дмитро Сіреджук.

 У статті “Як і коли заселялось Прикарпаття”, що побачила світ в 1984 році

він пише [7]:  “Із різних письмових джерел, які дійшли до нас, дізнаємось, що на

Прикарпатті в XIV ст. існувало 95 населених пунктів.

7 [7] Сіреджук П. Коли і як заселялось Прикарпаття. – Журнал “Жовтень”, 1984 р.,
   № 2, с. 102 -108.



 Їх  розміщення  та  поява   на  землях  сучасних  районів  виглядає  таким
чином.:

У Долинському районі   — 8 сіл :
Болехів — 1371 р. 
Човгани (з 1946 р. — Міжріччя) — 1371 р. 
Гошів — 1393 р. 
Княжолука — 1394 р. 
Рахиня — 1393 р.
Витвиця — 1397 р.

Кропивник — 1399 р. 
Надіїв — 1399 р. 

Приведена дата – 1397 рік - є лише датою першої письмової згадки про
село в архівних документах.  Це зовсім не означає, що село не могло існувати і
значно раніше. 

Ця дата - 1397 рік гарно узгоджується із легендою про грамоту від короля
Владислава,  за   якою  він  подарував  рицарю  Волошину  село  Гошів.  Вона
записана і на пам’ятному знаку на відзначення 600-річчя першої згадки.

Пам’ятний знак на честь 600-річчя першої письмової згадки про Витвицю. 

Населені пункти краю у часи середньовіччя.
Вільне село Витвиця 

Села нашого краю краю в епоху середньовіччя були населеними пунктами
двох  типів.   Першу  групу  становили  села,  які  були  власністю  короля  -
королівські села.  До другої групи відносилися села, які були власністю великих

поміщиків – поміщицькі [8].

8 [8] Роман Скворій.  Відлуння середньовіччя. Газета “Червона Долина”, 1989р.. №40.



Проце свідчать матеріали загальної королівської ревізії краю 1515 року.  
За даними цієї ревізії до королівських сіл відносились Долина, Підбереж,

Мізунь, Надіїв, Гузіїв, Тяпчолука (нині Тяпче), Раків, Лоп’янка, Юріїв Кут.
До поміщицьких сіл відносилися - Болехів Руський, Болехів Волоський,

Тисів,  Підгірче (присілок між Тисовом і Болеховом). Всі вони були власністю
родини Ходоровських. Велдіж, Човгани – були власність родини Дідушицьких,
село Рахиня — власність Дубровського і Раска.

Поміщицькими  були також сусідні села, що розташовані на Лужанці та її
притоках - Кальна,  Розточки,  Царківна,  Станківці, Слобода, Липа.

Однак, крім королівських і поміщицьких сіл існувала ще одна  – особлива
група  населених  пунктів  -  поселення  вільних  людей.  Такі  поселення  ще
називали  гніздами.  Це  була  найменш  чисельна  група  сіл,  але  сам  факт  її
існування у нашій розповіді про Витвицю є дуже важливим..

Важливим, бо саме таким селом була наша Витвиця та сусідній Гошів. 
Появу  та  існування  таких  населених  пунктів  пояснила  історик  Любов

Сливка у книжці “Галицька дрібна шляхта в Австро-Угорщині, 1772-1914 р.”.
До речі, частину досліджень авторка проводила у Витвиці. Наше село згадується
у книжці біля десяти разів. 

Як випливає з дослідження, у часи давньої української держави галицькі
князі та королі, створили вздовж дуги Карпатських гір цілий пояс прикордонних
поселень  дружинників  та  бояр. Він  простягався  від  сучасного  кордону  з
Польщею  до  кордону  з  Румунією.  Витвиця  та  Гошів  були  якраз  такими

поселеннями  [9]

Витвицька шляхта

Документи  названої  вище  королівської  ревізії  1515  року  називають
Витвицю  та  Гошів  окремими  гніздами  привілейованих  родин  ще
староруського походження.

Всі її жителі були вільними людьми, які вважали себе нащадками бояр і

дружинників давніх галицьких князів та королів [10]. 

З цих документів випливає, що у цей час у Витвиці  ще не було родин, які
перебували у феодальній залежності, тобто кріпаків.
9 [9] Сливка Любомира. Галицька дрібна шляхта в Австро-Угорщині, 1772-1914 р.,  
 Івано-Франківськ, 2009 р. 
10 [10]  Після падіння  Галицького королівства у 1340 році наші землі потрапили під
владу Польщі. А далі, дослівно, за автором згаданою книги Любою Сливкою:  “Бояри зі
становища  дружинників  галицьких  князів  змушені  були  перейти до  рангу  воїнів  на
службі в польських королів”. 
У  польській  державі  тих  часів  лицарський  /військовий/  стан  власне  і  називався
шляхтою.  Подальша історія галицької і.  зокрема, витвицької шляхти свідчить, що
цей перехід був позірний. При кожній зручній історичній нагоді галицька шляхта не
пропускала спроби відновлення давньої галицької, а пізніше -  української державності.



Це були –  воїни,  особлива суспільна верста –  дрібна шляхта.  За  право
користуватися землею вони були зобов’язані  в разі  війни з’являтися до свого
короля або його представника “кінно й збройно”.

Ці шляхтичі власноручно корчували ліс, розчищували поля,  орали землю,
випасали худобу, вели сільське господарство. Проте, на відміну від звичайних
жителів  навколишніх  сіл,  вони  не  були  кріпаками,  вони  були  особисто
вільними, але в разі війни брали участь в обороні краю. 

Таких  сіл  вздовж  цілого  підгір’я  Карпат  було  чимало,  серед  них  і
знамениті  Кульчиці  –  батьківщина  Сагайдачного  біля  Самбора  і  Франкові
Нагуєвичі.

Нащадками дрібної шляхти є сучасні витвицькі  родини, прізвища яких
закінчуються на суфікси “-ський”, “-цький” “-ич”. 

Це  родини  Витвицьких,  Волковецьких,  Будинкевичів,  Гошовських,
Ільницьких, Красівських, Креховецьких, Карповичів, Ковалевичів, Лабенських,
Лавровичів,  Мировичів,  Монташевичів,  Могитичів,  Носовичів,  Сірковичів,
Тишківських, Халупінських, Шадурських, Янковських, Янишівських. 

Предки  де-яких  корінних  витвичан,  прізвища  яких  не  входять  у  цей
перелік,  колись також були їх  носіями,  зокрема  іменувалися  -  “витвицький”.
Однак,  у  зв’язку  з  великою  поширеністю  де-яких  прізвищ, до  різних
відгалужень  їх  носіїв  стали  дописувати  додаткові  ознаки,  які  називали
придомками.  Витвицькі  церковні  книги  19-го  століття  –  “Книги  народжень”,
“Книги  вінчань”,  “Книги  усопших” засвідчують  повсюдне  написання  двох
прізвищ  –  основного  і  придомка,  наприклад  Волковецький-Заліскович,
Витвицький-Січка,  Витвицький-П’єлик, Янишівський-Петровина,  Красівський-
Зух.  З  часом  основне  прізвище,  через  надмірну  поширеність  відпадало.
Достеменно відомо, що саме таке метаморфоза сталася з прівищами Січка та
П’єлик, предки яких мали прізвище “Витвицький”.

Враховуючи  столітні  процеси  одруження  між  представниками  різних
родин без перебільшення можна сказати, що нащадками дрібної шляхти є всі
корінні жителі сучасної Витвиці. Не даремно, ще й досі сусіди із навколишніх
сіл  жартівливо-іронічно  називають  усіх  без  розбору  витвичан  “витвицькою
шляхтою”. 

Перекази про втікачів з Поділля.

Однак, окрім основної версії про походження Витвиці як поселення бояр і

дружинників  Галицьких  королів  існують  ще  й  інші  варіанти.  Це  –  неясні

перекази про те, що перші поселенці на території Витвиці нібито були з Поділля.

Нібито, це могли бути втікачі від татарських набігів. Вони поселялися в гірських

місцевостях, де було безпечніше. Побутує думка, що і назва села походить від

прізвища першого поселенця Вітки-Вітвицького.

Зокрема,  серед  старожилів  важалося,  що  родина  Красівських,



Янишівських прийшла у Витвицю зі східних теренів України. 

За  розповіддю мого діда  Василя Янишівського,  його тато а  мій  прадід

Петро, ще в кінці 19-го століття їздив кіньми до своїх родичів на празник за

Збруч.

Таким чином, ще не всі загадки походження Витвиці розгадано. Є ще

чимало  роботи  для  наступних  поколінь  дослідників  цієї  найдавнішої

сторінки витвицької історії. 


