
4. Витвиця за часів австрійського панування. 

1772- 1918 р.р. 

 

Перехід під владу Австрії.   

Легітимація витвицької шляхти. 
 

У 1772-му році, приблизно у червні, австрійські війська під 

командуванням генерала Естергазі перейшли з Мадярщини через карпатські 

перевали і зайняли всю Галичину, в тому числі й Долинщину.  

З новоприєднаних земель був створений новий суб’єкт австрійської 

федерації – коронний край, який одержав назву “Королівство Галичини і 

Володимирії” зі столицею у Львові. Королем новоствореного королівства-краю 

вважався австрійський цісар. 

В тому ж році було затверджено посаду ревізорів, які мали провести опис 

інвентаря Долинської і Болехівської окруцги. До Болехівської округи входили 

Болехів Руський, Волоське Село, Розтока, Довжка, села Бряза, Поляниця, 

Церківна, Тисів, Бубнище, Лисовичі, Човгани, Белеїв, Гошів з Горинню, 

Витвиця, Станківці, Розточки, Липа. 

Проводячи ревізію, австрійська влада була здивована великою кількістю у 

новому краї вільних селян – дрібної шляхти, чисельність якої в деяких селах  

становила 80%-100%.  

Як і в усьому іншому, австріяки вирішили навести порядок у цій справі. 

Імператорським патентом від 3 липня 1775 року шляхта була поділена на дві 

групи: до першої були віднесені князі, графи та великі землевласники, до другої 

– нижчі верстви шляхетського стану, в тому числі і дрібна шляхта.  Однак, при 

цьому австрійський уряд постановив, що галицька шляхта незалежно від 

національного походження та матеріального стану повинна  підтвердити своє 

шляхетство.  

Для розгляду документів про шляхетство цісар створив спеціальний орган 

– Комісію магнатів. В 1782 році функції комісії передано судам, а з 1788 року – 

так званому Становому відділу Галицького сейму. 

Щоб підтвердити належність до привілейованого стану, шляхтичам треба 

було представити документи про надання шляхетства їхнім предкам польськими 

королями.  

Процес підтвердження шляхетства називався легітимацією. За 

результатами цього процесу видавалися нові документи, які називалися 

легітимаційними грамотами або просто легітимаціями. Проте дрібній шляхті не 

завжди вдалося це легко зробити, часто цей процес затягувався на роки.  
  



Зразок легітимаційної  грамоти 

 витвицької шляхти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Легітимаційна грамота родини Янишівських.  

Оригінал 1784 року 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Спроба реконструкції. 2015 рік. 

  



Таким чином, замість старих, нобілітаційних документів польських, а може 

ще й галицьких королів видавалися нові.  Найімовірніше, що при цьому старі 

документи вилучалися.  

Переважна кількість легітимацій припала на 80-ті роки 18 століття, 

найбільша на 1782 рік. Виглядає, що витвичанам вдалося легко пройти цю 

процедуру. Авторка згаданої вище  монографії про галицьку шляхту називає 

Витвицю, за результатами легітимації, одним з найбільших шляхетських 

осередків Галичини.   

За даними Л. Сливки легітимацію тоді пройшли майже 80 родин корінних 

витвичан. 

У багатьох родинах витвичан ще й досі зберігаються ці легіматиційні 

грамоти. Зокрема, одна така грамота колись була представлена у сільському 

музеї.  

Ще одна така грамота зберігається у родині Янишівських [1].  

Це документ написаний латинською мовою, на пергаменті, на диво 

високоякісним чорнилом, що не вицвіло навіть  через два століття. Вона є 

цінною родинною реліквією. 

У 2015 році за допомогою спеціалістів обласного архіву вдалося 

розшифрувати легітимаційну грамоту родини Янишівських. У ній ідеться про те, 

що львівський суд 26 вересня 1782 року  розглянув шляхетські документи 

Степана Янишівського. На основі рішення суду Канцелярія Королівства 

Галичини і Володимирії видала 28 липня 1784 року відповідний декрет.  

Декретом визнається, що Степан Янишівський, із роду Сас, і його родина  здавна 

відносяться до шляхетського стану.   

Підтверджується їхній дозвіл, як і раніше користуватися родовим знаком 

/гербом/. Їх визнається безсумніву гідними шляхетськими мешканцями 

Станіславського округу. 
 

Будівництво та освячення церкви. 

1824 рік. 
 

1824-го року в селі освячено новозбудовану церкву, яка є й донині.  

Як розповідають старожили, до 1824-го року церква  була на горі Ділок. 

Інші твердять, що церква була на Старині, що більш ймовірно. 

Витвицький храм має значну цінність як пам’ятка дерев’яної архітектури. 

Особливо гарно прикрашені сценами з релігійного життя стіни храму.  

Церкву будували всією громадою, працювали як шляхтичі так і кріпаки.   

 

[1] Примітка 2020 року. Детальніше про цю родинну реліквію можна прочитати за 

посиланням  http://yanyshivskyy.org.ua/encyclopedia/shlyahetska-hramota/ 

 

http://yanyshivskyy.org.ua/encyclopedia/shlyahetska-hramota/


Звичайно, більше  жертвували на будівництво заможні вільні селяни-

шляхтичі. На них ліг основний тягар фінансування цієї величезної справи. Вони 

надавали також транспорт – фіри, коней, волів, якими звозили дерево, каміння.  

Однак вносили свою лепту й бідніші витвичани, родини закріпачених 

селян. Зокрема, бідніша частина селян поставила  полотно для облицювання стін 

та малювання картин.  

Зі спогадів Волковецького Михайла Федоровича, 1886 р.н. народження, 

яким він поділився з упорядником цього видання /Мирославом/ у  1967 році… 

Його бабуся – Софія Волковецька підлітком була свідком будівництва сільської 

святині.  
 

Усі родини хотіли взяти участь у будівництві церкви. Однак не всі 

були спроможні це робити,  вносити якісь серйозні  внески.  

Найбільше пожертвувала багатша шляхта, особливо та, яка мала 

власний ліс. Лісу треба було багато і гарного. Середні газди надавали 

фіри, волів, коней, годували майстрів. Найбідніші давали полотно, яйця для 

фарб.  

Одна кривецька родина Г. була така бідна, що зовсім не мала що 

“поофірувати”. Громада запевнювала цю сім’ю, що обійдеться будова і 

без них, однак ці селяни дуже хотіли, аби у церковній будові була і їхня 

лепта. То ж сім’я Г. пожертвувала на цю всенародну будову  дві останні  

курки, що були на їхньому господарстві [2].  
 

Таким чином, можна достеменно стверджувати, що наш храм є 

результатом спільних пожертв і спільної праці усіх без винятку родин Витвиці. 

Біля церкви була збудована також дзвіниця, яка творила  з нею єдиний, 

дуже гармонійний ансамбль. Добре, що будуючи у 90-тих роках нову простору 

дзвіницю, витвичани не допустили її руйнування. Дзвіниця була перенесена на 

заднє подвір’я церкви, де зберігається і досі. 

Напис над входом у храм інформує, що церква була посвячена 29 липня 

1824 року. Так що скоро будемо відзначати 200-річчя рідного храму.  

Церква має два храмові свята. Первісно вона була посвячена на честь Івано 

Богослова, свято якого відзначається 21 травня. Це майже закінчення весни, 

гарячий період весняно-польових робіт та важкий час переднівку, коли старий 

урожай уже закінчився, а нового ще нема.  
  

 

[2] Примітка  2020  року. Рік або два тому на Кривці була освячена  сучасна велика 

красива  каплиця. Її самостійно збудувала одна заможна родина. Цікаво,  що ця сім’я  

має таке саме прізвище, як згадані у цьому спогаді бідняки. Я не впевнений, що це 

якраз  прямі нащадки, але прізвище і місце – співпадають.  Господь щедро винагородив 

цю маленьку, але надзвичайно ширу пожертву… 



Церква та дзвіниця села Витвиця 
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Сучасний вигляд храму. Фото 2020 р. 
  



За переказами старожилів, витвичани звернулися до церковної влади і їм 

було дозволено перенести храмове свято на день Трьох святих, що випадає на 12 

лютого. Ця новація наскільки прижилася, що і зараз вважається головним 

храмовим празником, хоч святкове Богослужіння проводиться і на Івана 

Богослова. 

На пам’ять про головних фундаторів і жертводавців їхні прізвища 

назавжди внесені у церковні розписи: Волковецький-Заліскович, Лаврович, 

Сабан та Ільницький. Під час Служби Божої священник завжди згадує 

фундаторів храму.  

З точки зору архітектури наш храм відповідає формам не бойківського, а 

гуцульського дерев’яного зодчества. За переказами його будували не місцеві 

майстри, а гурт будівельників з Гуцульщини. Через те, він не подібний на  храми 

у жодному із сусідніх сіл, що лежать на Лужанці або її притоках.  Їхні дерев’яні 

храми відповідають бойківському стилі будівництва  дерев’яних храмів.  

Первісно церква була покрита драницями та гонтою. Це доволі дорогий, 

дуже трудомісткий  покрівельний матеріал, особливо гонта. Вертикальні стіни 

храму пізніше були обшальовані дошками.  

Збереглися фото нашої церкви та дзвіниці з 1937 року. Сьогоднішній 

вигляд нашої красуні зовні мало нагадує ці фото. Їхні порівняння свідчать, що 

громада береже і плекає свою святиню. 

З часом церква стала помітним землевласником. Її володіння  зростали за 

рахунок дарування землі віруючими. Землю, яка належала церкві найчастіше 

називали латинським словом “рекція”. 
 

Ліквідація панщини, 1848 рік. 
 

Як відомо, декретом австрійського цісаря у 1848 році в Галичині була 

скасована панщина. Цю новину радісно зустріли селяни краю, які були у 

кріпосницькій залежності. Однак варто зауважити, що декретами і попередніх 

монархів панщина у Австро-Угорській була уже дуже обмежена. Вона була 

значно легшою, ніж у Російській імперії, під владою якої перебували східні 

українські землі.  

На пам’ять про скасування панщини майже повсюдно у наших краях 

ставили пам’ятні хрести. На жаль, у 80-тих роках 20-го століття вони були 

знищені радянською комуністичною окупаційною владою. 

Що стосується самої Витвиці, то ліквідація панщини зрівняла у правах 

обидві частини громади: вільних селян /дрібна шляхта/ і закріпачених селян 

/хлопів/.  Колишні кріпаки, звичайно, раділи відміні їхніх повинностей, хоч вони 

і надалі залишилися біднішою частиною. Ліквідація панщини дала лише 

особисту свободу, але не дала достатньо землі.  

Дрібна шляхта /вільні селяни/, які не мали кріпаків,  нічого не здобули, хоч 



і нічого не втратили від цієї реформи у галузі економічній.  

Проте шляхта  вважала себе ображеною морально – відтепер вона уже не 

мала ніякої переваги, навіть уявної вищості над колишніми закріпаченими 

селянами /хлопами/. А тому ці дві громади одного села ще довгий час зберігали 

деяку осібність і відмінності у матеріальній і духовній культурі. Ці відмінності 

остаточно нівелювалися аж через сто років – у середині 20-го століття.  

Пам’ятного хреста на честь ліквідації панщини у Витвиці не 

встановлювали. Громада колишніх кріпаків /хлопів/ була нечисленною і не 

спромоглася це зробити.   
 

Холера 1858 року 
 

У 1858-му році нашими краями прокотилася холера. Не минула вона і 

Витвиці.  

Померлих від холери не можна було хоронити на загальному цвинтарі. 

Тому для їх поховання влада наказала виділити окремі місця. Витвичани 

пам’ятають з переказів, що для Долішнього кінця  холерний цвинтар був 

виділений в урочищі Млачки, що навпроти Потока, а для решти села – в урочищі 

Заобічу, що коло лісу Камінчик. На Млачках ще в кінці 50-х років стояв 

закопаний хрест, але на початку 60-х років місця обох холерних цвинтарів були 

засаджені лісом. 

В хатах та навіть на дорогах було повно померлих від холери людей. Для 

їх поховання війтом були найняті окремі гробарі. Їх називали холерниками. 

Однак і вони не завжди встигали вчасно хоронити померлих .  

Гробарям, які ховали померлих від холери, наказували спалювати всі їхні 

речі і навіть хати. Самі гробарі носили насмолене вбрання, намазані дьогтем і 

ропою халати, обличчя прикривали пов’язками Пошесть наробила страшного 

спустошення: у селі вимерло близько половини людей. 
 

Господарсько-економічне життя  
 

Господарське життя Витвиці і околиць на початок приходу Австрії 

характеризується пануванням натурального господарства. Майже усе з того, що 

потрібно для життя, вироблялося в господарствах селян або у межах села.  

Звичайно, основою господарського життя Витвиці було сільське 

господарство, зокрема дві його основні галузі – землеробство і тваринництво.  

Землеробство. Основним напрямком землеробства було вирощування 

продуктів харчування - картоплі,  зернових та городини. Із зернових переважали 

жито та овес. Пшениця майже не вирощувалася. Угідь для її посівів було дуже 

мало. Вони знаходилися переважно у Лугах і належали поміщику на Вигодівці. 

Другим за важливістю напрямком рослинництва була заготівля сіна та 

вирощування кормів для домашніх тварин. Для цього вирощувалися  конюшина, 



бруква, ріпа, буряки. 

Ще одним напрямком рослинництва було вирощування сировини для 

виготовлення тканини - льону конопель.  

Тваринництво. Найважливішою і найбільш трудомісткою галуззю 

тваринництва було розведення великої рогатої худоби.  Корови давали молоко, 

воли допомагали у важкій праці. Літературні джерела вказують, що в той період 

саме воли  були “силовою”  основою селянського господарства. 

Другим за важливістю було конярство та вівчарство. Коні, як і воли, 

допомагали у селянській праці. Вівці давали вовну, м'ясо та шкіру.  

Третім напрямком тваринництва було розведення домашньої птиці. 

Наявність трьох рік та численних потоків були сприятливими для розведення 

качок та гусей. 

Ткацтво. Виготовлення одягу. Невід’ємним елементом натурального 

господарства було виготовлення тканин. Їх виготовляли переважно  з льону,  

конопель та з овечої вовни.  

Цей процес має два етапи – виробництво пряжі /нитки/ та виготовлення з 

ниток тканин. Виготовлення ниток технологічне нескладне – воно легко 

здійснювалося у кожнім господарстві. Цим довгими зимовими вечорами 

займалися жінки – з допомогою примітивної прядки та мотовила клоччя 

перетворювалося у нитки.  

Виготовлення із готових ниток тканин було складнішим процесом. Для 

цього вже необхідний був спеціальний верстат. Хоч технічно це установка не 

дуже складна, вона була не в кожному господарстві. У де-яких господарствах ці 

ткацькі верстати пережили австрійську і польську епоху, і навіть дійшли до 

післявоєнних років [3]. 

Подібним було виготовлення пряжі та тканини з вовни, однак воно 

потребувало більше праці і терпіння, особливо при підготовці вовни. З вовняної 

тканини /шерсті/ шили  зовнішній одяг -  “вуяші”, куртки і навіть штани. 

Крім м'яса та вовни вівці давали ще й шкіри, з яких шили кожухи. Однак 

для пошиття кожуха шкіра мала пройти спеціальний технологічний процес 

“виправлення” /вичинки/. Його робили тільки окремі ремісники /чинбарі/. Про 

складність і вартість цього процесу нагадує популярна у Витвиці приказка:  “Не 

варта шкіра за виправу”. 

З готової тканини шили одяг. Спочатку цим займалися самі господині, але 

під кінець 19 століття це вже стало справою окремих майстрів – кравців.  

 
3 [3] Примітка упорядника 2020 р. У молодших класах, десь 1967-1969 р. учитель 

початкових класів – Витвицький Михайло Іванович – водив наш клас на екскурсію на 

обійстя Якиміва Григорія /біля лавки на Солотвині/. Головним об’єктом екскурсії був  

домашній ткацький верстат. 
 



Святковий одяг витвичан того періоду був красивим. У цьому можна 

переконатися з великої ікони у нашій церкві на котрій Мати Божа з Небес 

благословляє селян рушником-покровою. За переказами з часів будівництва 

храму, про які уже згадувалося, натурщиками-моделями для художників були 

наші витвичани. 

Інші народні промисли. У селі або в околицях завжди було кілька  родин 

ковалів, боднарів, мельників, чинбарів /виправлення шкір/, кравців одягу, 

майстрів взуття, теслів, стельмахів /виготовлення коліс/, дрібних виробів з 

дерева… 

Проте, яким би досконалим не було замкнуте коло натурального 

господарства села, воно не могло задовольнити всі потреби його жителів. 

Частина виготовленої продукції мусила йти на продаж, щоб придбати товари, 

котрі у селі не вироблялися. Необхідні були також кошти для сплати податків, 

оплати різних послуг. Це викликало потребу у торгівлі. 
 

Торгівля.  Найбільш ліквідним товаром тих часів у витвицьких селян 

була худоба. Вирощування худоби було основним способом накопичення 

грошей. Особливо цінилися молоденькі бички. Ґазди купували маленьких 

бичків, годували кілька років і продавали.  

Продаж-купівля худоби відбувалася, як правило, на ярмарках. З 

літературних джерел відомо, що в цей час у Долинському повіті регулярно 

відбувались ярмарки – в Болехові і Долині. У другій половині 19-го століття  

болехівські ярмарки стали щотижневими.  

Раз на рік проводилися великі  щорічні ярмарки. Переважно такий ярмарок 

був навесні, на Юрія, 6 травня. На таких ярмарках торгували усім 

різноманіттям – продуктами рослинництва, кіньми, коровами, свинями, 

вівцями, виробами домашніх промислів, продуктами збиральництва. 

У період між ярмарками збути або придбати товар можна було торговцям-

купцям. Такими торговцями були переважно жиди. Їх ще називали гендлярами. 

Вони скуповували худобу як на ярмарку, так і вдома у селян.  

У селі було також кілька специфічних закладів, що мали відношення до  

торгівлі. Це були корчми – які торгували на розлив спиртним, закуповували в 

селян де-які продукти.  
 

Виробництво паперу. 

Окремою частиною історії Витвиці є історія поміщицького маєтку на 

Вигодівці. Уже згадувалося, що про обставини, появи поміщицького маєтку на 

Вигодівці знаємо дуже мало. Вважається, що витвицька шляхта відношення до 

маєтку на Вигодівці немає. Його власниками завжди були чужі, не витвицькі 

люди. Як і коли там з’явився дідич, хто й коли подарував ці найкращі землі між 

Лужанкою і Свічею дідичу не знаємо.  
  



Маєток часто переходив із рук у руки.  На початку 19-го століття маєток 

був власністю родини Мазаракі.  

Довідкові видання інформують, що Мазаракі -  відомий український рід 

грецького походження. Засновник роду - грецький купець Христофор Мазаракі, 

який в кінці 1500-тих років переселився до Львова, де й помер 1641 року. З роду 

Мазаракі вийшло чимало відомих діячів української історії як у Галичині, так і 

на Великій Україні. Серед них – найбагатший львівський купець підчас облоги 

Львова Хмельницьким у 1648 році, дипломат польського короля Яна Собеського, 

козацькі старшини високого рангу в адміністрації українських гетьманів, відомі 

промисловці 18-19 століття, видатний археолог 19-го століття, нині діючий 

ректор одного з українських університетів.[ 4] 

Ставши власником маєтку на Вигодівці Мазаракі розбудував тут цілий 

промисловий вузол, який включав цегельню, гуральню, тартак та папірню. Про 

роботу цього промислового вузла, за винятком папірні,  сьогодні мало відомо.  

 

Витвицький папір з філігранню. 1809 рік 

 

Витвицьку папірню та її продукцію досліджував український учений Орест 

Мацюк зі Львова. Він є найвідомішим ученим у галузі історії паперового 

виробництва у нашій країні [5].  

За його словами цей промисловий вузол знаходився в урочищі Папірня. На 

жаль, невідомо, чи зараз побутує на Вигодівці така назва одного з урочищ, проте  
  

 
4 [4] Матеріал із Вікіпедії 
5 [5] Мацюк О.Я. Папір та філіграні на українських землях (16-поч. 20 ст). Вид-во 

“Наукова думка”, Київ, 1974 р. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2


у 60-тих роках двадцятого століття  жителі цього кутка водили туди цього 

видатного вченого.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Витвицький папір з філігранню. 1824 рік 
 

Учений віднайшов також зразки паперу витвицького виробництва. Вони 

мали свій “фірмовий” знак, який у виробників паперу називають філігранями. 
 

Завдяки тому, що на філігранях стоїть дата, можна приблизно встановити 

період роботи витвицького паперового виробництва. Одна філігрань датована 

1809 роком, інша  - 1824 роком. Філігрань 1824 року містить  також  латинські 

літери “SS”. За словами дослідника – розшифрувати їх не вдалося.  
 

Початок витвицької нафти /1893 рік/ 
 

На період австрійського панування припадає і початок витвицької нафти. 

Як уже згадувалося вище, на території села, особливо у Долішньому кінці, у 

Чорному потоці на поверхню проступає нафта.  

Селяни викопували кринички, черпали з них нафту й світили по хатах. 

Під час Другої світової війни автор /Ярослав Янишівський/ сам ходив і біля 

садиби Михайла Волковецького, колишнього вчителя,  черпав нафту. 

У наших краях таку нафту, що виступала на поверхню землі називали 

ропою.  

Від цього слова походить назва кількох населених пунктів та різних 

урочищ, зокрема села Ріпне у Рожнятівському районі та нашого витвицького  

урочища Ропишне. У творах Івана Франка перших бориславських нафтовиків 

також називають ріпниками.  

Бориславське нафтове економічне чудо спонукало промисловців шукати 

нафти і в інших частинах Карпатського підгір’я.  
  



Увагу промисловців у першу чергу притягували якраз такі місця, де нафти 

сама виходить на поверхню у вигляді ропи. Таким чином у їх поле зору попала і 

Витвиця.  

Перша свердловина була закладена у Чорному потоці на березі Лужанки. 

Найімовірніше, її власником була нафтова кампанія “Карпатія”, що пізніше 

працювала і в інших місцях Долинщини.  Це сталося приблизно 1891-92 роках. 

Саме тоді відбувся перехід від добування нафти шляхом копанням криниць 

/шахтний спосіб/ до буріння свердловин.  

Тодішні свердловини були неглибокі – 750-800 м.  Буріння тривало рік-

два. У 1893 році витвицька свердловина дала нафту і почався її видобуток [6]  

Видобута нафта у бочках вивозилася до залізниці у Болехів, а далі попадала на 

переробку у Борислав. На жаль, невідомо скільки років ця свердловина давала 

нафту.  
 

 

Чорний потік. Залишки першої нафтової свердловини. 1893 р. 
 

Витвицька нафта часто згадується у літературі з історії нафтопромислів 

Галичини. Бетонні блоки фундаменту цієї першої, ще австрійської свердловини 

збереглися до наших днів. Вони знаходяться  на зарінку коло впадіння Чорного 

потоку у Лужанку.  

  
 

[6] Нафта і газ Прикарпаття: нариси історії. Науково-популярне видання / За ред. 

О.Калашникової та Р.Рейхерта. – Краків-Київ: Інститут нафти і газу; Наукова 

думка, 2004.– 572 с. 

 



У 1960-61 році, через майже 70 років після буріння першої австрійської 

свердловини, уже в радянські часи,  біля неї була пробурена нова свердловина, 

значно глибша. Про це свідчить законсервована обсадна колона на усті 

свердловини 
 

 

 

Чорний потік. Виходи на поверхню нафти  

біля свердловин 1893 року та 1961 року.  
 

Із початком витвицької нафти пов’язана поява у Витвиці родини 

Карповичів. За свідченням старожилів, на будівництво свердловини наїхало 

багато робітників з поза меж Витвиці. Серед них був і поляк Карпович. Він 

уподобав собі витвицьку дівчину, одружився з нею і залишився у Витвиці. 

Родина Карповичів швидко українізувалася, тим більше, що і прізвище нового 

жителя на диво природно вписалося серед традиційних витвицьких прізвищ. 
 

Райфи – перші витвицькі  

лісопромисловці та деревообробники  
 

З маєтком на Вигодівці пов’язаний також початок промислової 

деревообробки та ціла революція у цій галузі у Витвиці та у всьому басейні 

Лужанки.  

Обробкою деревини витвичани займалися ще з часів перших поселенців. 

Існували цілі династії прекрасних теслів, майстрів, що будували житло та різні 

господарські приміщення. Так само були здібні стельмахи, боднарі, що 

виготовляли бочки та інший дерев’яний посуд.  

Проте, деревообробка у Витвиці та й у всьому краї в доавстрійський період 

мала суттєвий недолік. На той час наші предки не знали технології 

промислового повздовжного розпилювання деревини. Наша деревообробка 

грунтувалася на обтісуванні деревини. Не без того, звичайно, що для дрібних 

дерев’яних виробів вручну розпилювалася певна кількість деревини, проте 

руками багато дощок  не напиляєш.  

У середині або в другій половині 19-го століття власником маєтку на 

Вигодівці та величезних лісових масивів в околицях Витвиці  стала родина  чи то  
  



німця чи то австріяка на прізвище Райф. Не виключено, що Райфи прийшли на 

зміну безпосередьо родині Мазаракі, а можливо між ними був ще якийсь 

власник. У побуті витвичан цю родину називали часом також Райси. 

Саме Райфи принесли у Витвицю та села, що лежать на Лужанці і її 

притоках технологію повздовжнього розпилювання деревини за рахунок енергії 

води та теплової пари. Вони побудували на наших ріках перші водяні лісопилки, 

які у нас досі називають тартаками. Перший тартак, заснований Райфом на ріці 

Путна в урочищі “під Кальною” працював ще донедавна.    

Це вже були справжні підприємства первинної обробки деревини. Вони 

виробляли дошки різної товщини, бруси, інші пиломатеріали. Зайве й казати, що 

продуктивність тартаків були нечувано більшою ніж при ручному повздовжному 

розпилюванні.  

Продукція наших тартаків користувалася великим попитом. За спогадами  

старожилів вона ішла аж до Львова і Відня.  

Важливим був і соціальний аспект. На тартаках та на заготівлі лісу 

працювало десятки найманих робітників. З’явилася категорія людей, які засоби 

для життя здобували жили не з сільського господарства і не з домашніх 

промислів. 

Це був перший прошарок найнятих робітників у Витвиці.  Дійшли 

перекази, що працівники цих перших тартаків добре заробляли. Де-які сім’ї 

таких робітників навіть відмовлялися від тримання корови. Вони могли легко і в 

достатній кількості купляти молоко та інші продукти тваринництва в інших 

селян.  
 

Зі спогадів жителя Витвиці Даниліва Матвія. “Перед першою 

світовою війною місячна зарплата кваліфікованого пилоправа на тартаці  

була мало що менша  за вартість річного теляти”. 
 

На жаль, прізвище Райфів несправедливо забуто. Разом з тим якраз саме ця 

родина – Райфи – поклала початок деревообробній промисловості у наших 

краях.  

На витвицькому цвинтарі збереглася могили двох представників  родини 

Райфів. Вони розташовані біля початку стежки, що веде через цвинтар під Ділок.  

На сьогодні це найбільші надгробні пам’ятки на 

витвицькому цвинтарі. Вони виготовлені з тесаного 

каменю, з обох упали хрести, які вінчали пам’ятник. З 

одного випала також вмурована табличка. Збережена 

табличка на іншому інформує, що тут похований 

Флоріан Райф, 1820-1889 р.р. 

Було б гарно, якби сучасні власники витвицьких 

деревообробних підприємств впорядкували їх. 



 

Могили  представників  родини Райфів на витвицькому цвинтарі 
 

Освіта та культура.  
 

Перед окупацією Галичини Австрією освіта тут була на дуже низькому 

рівні.  Давню королівську Польщу питання освіти українців зовсім не турбувало, 

скоріше навпаки. Тож Австрія застала край, де взагалі не було освітньої системи 

для різних прошарків населення.  

Нова держава поставилась до освіти народу більш відповідально. 

Розпорядженням цісаревої Марії-Терезії та цісаря Йосифа-II у 1781 році для 

Галичини була запроваджена австрійська освітня система. Вона передбачала 

обов'язкове загальне початкове навчання у державних школах всюди, де було 

понад 90-100 дітей у шкільному віці. Такі школи називалися тривіальними або 

народними.  Навчання велося українською /руською мово/. 

На жаль у Витвиці такої кількості дітей не було. То ж минуло довгих 90 

років поки до Витвиці дійшла державна обов’язкова початкова освіта. Це 

сталося аж у 1870 році. [7]. Саме цей рік вважається початком систематичної 

витвицької освіти і є дуже важливим в історії села. 

 
7 [7] Однак, крім державних тривіальних /народних/  шкіл могли існувати школи 

парафіяльні, де грамоти навчали місцеві дяки, які одержували плату від громади. 

Сама така школа була у біографії нашого великого Шевченка. Дуже ймовірного, що у 

Витвиці також була така форма освіти, однак документального підтвердження 

цього немає.  
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_II


Спочатку школа працювала в одній орендованій кімнаті жидівської хати 

Мордка.  Вона  знаходилася у центрі села, зараз там розташоване обійстя Січків 

/Славка Рафкового/  – перша садиба  за мостом, зліва, по дорозі на Болехів. 1904 

року громада вже орендувала для школи цілу  хату. 

Починалася школа як двокласна. З часом кількість років навчання зросла 

до чотирьох. Заняття проходило у дві зміни. Мовою навчання була українська. 

Вивчалася також як предмет польська мова. Перед Першою світовою війною 

уже вивчали також історію України. Навчальний рік починався після завершення 

осінньо-польових робіт /приблизно після Покрови/ та закінчувався перед 

початком весняних /на Юрія/.  

Із учителів австрійського періоду достеменно відомо прізвище Євгена 

Ковалика та Василя Лабенського.  
 

Євген Ковалик. Один з перших витвицьких учителів та 

просвітителів. Був не тільки учителем, але й активним учасником 

громадського життя. Ковалик організував  перший у витвицькій історії 

драматичний та співочий гурток. Керував їх роботою до самого початку 

першої світової війни. Кілька років очолював осередок товариства 

“Просвіта”. Загинув на першій світовій війні, за іншими даними – на 

українсько-польській війні 1918-19 р.р.  
 

Василь Лабенський учителював та очолював школу за Австрії, за України 

/ЗУНР/, за Польщі – однак з комуністами  працювати не зміг.  
 

Будівництво Народного дому, 1911 р. 

Заснування товариства “Просвіта”. 
 

На початку 20-століття у Галичині розгорнувся масштабний рух із 

будівництва Народних домів. Вони ставали осередками громадського життя, 

національного і культурного відродження. Витвиця не стояла осторонь цього 

руху.  

У нашому селі такий будинок було завершено  у 1911 році.  Це був 

найперший такий будинок серед усіх сіл, що лежать на Лужанці та й на 

Болехівщині загалом.  

Натхненником і організатором  будівництва був отець Микола Дерлиця. 

Його будівництво стало великою  подією у житті Витвиці. Це був як на ті часи 

шикарний, красивий та унікальний будинок, який дістав назву Громадського 

дому. Зводився будинок коштом селян 

Він знаходився у самому центрі села, там де зараз торговий центр 

“Карпати”. Таким гарним розташуванням свого культурного центру громада 

завдячувала дідичу Феліксу Сельському. Раніше там було його поле і він 

відпустив цю найпрестижнішу його частину  громаді для Громадського дому. 



Це була багатофункціональна споруда. За спогадами Витвицької Теодори 

/Дорки/, що опубліковані у цій книжці 
 

”То був довгий будинок на три частини, кожна з яких мала окремий 

вхід - ґанок. У першій частині від ріки Путни були дві кімнати – одна 

урядова кімната, а друга – для школярів. У середній  частині містилася 

читальня “Просвіти” і гардеробна. У лівій крайній частині була молочарня 

“Маслосозу” – тут з того молока, що приносили люди виробляли сир та 

масло”. 
 

На сьогодні невідома точна дата, коли у Витвиці було створено товариство 

“Просвіта”. Вважається, що це сталося в останні роки 19-го або на самому 

початку 20-го століття. Таке припущення ґрунтується на тому, що організатором 

просвітянського осередку був також отець Дерлиця, який почав свою працю у 

Витвиці у 1896 році.  

Справжнього розквіту робота товариства дістала після будівництва 

Громадського дому. Просвітянське товариство зайняло у ньому третю частину 

будинку. Там була бібліотека, яку називали читальнею. Сюди вечорами 

сходилася молодь. Тут відбувалися сільські урочистості, ставили п’єси, концерти 

на відзначення національних та релігійних свят. Функціонально – це був 

будинок культури, що утримувався товариством. 

Громадський дім пережив дві світові війни, Австрію, Україну /ЗУНР/, 

Польщу, німецьку окупацію і дожив до радянської влади. За радянської влади у 

середній частині, саме там,  де півстоліття перед тим просвітяни боролися проти 

пияцтва, відкрили так звану чайну, а насправді забігайлівку. Тепер тут витвицькі 

чоловіки пропивали тяжко зароблені гроші. 

У 60-тих роках Громадський дім розібрали і збудували там торговий центр 

“Карпати”, де продовжилася ця недобра справа споювання витвичан.  

Взагалі, знищення витвицького Громадського дому виглядає як підступ 

Долинського райкому Комуністичної партії. Наш Громадський дім був для 

витвичан другою за важливістю, після церкви, пам’яткою власної сільської 

історії та культури. 
 

 


