5. Великі витвицькі просвітителі
та подвижники початку 20-го століття.
Наприкінці 19-го – на початку 20-го століття Витвиця одержала два
подарунки долі. Можливо, ці подарунки Небес наші предки чимось заслужили.
В усякому разі без них останні 100 років історії Витвиці та всього басейну
Лужанки були би не такими.
Першим таким подарунком долі була поява у селі Микола Дерлиці, другим
– Фелікса Сельського.

Микола Дерлиця – священник,
просвітянин, письменник та громадський діяч
Національно-культурний
розвиток
Витвиці
наприкінці 19-го та початку 20-го століття неможливо
уявити без постаті священика Миколи Дерлиці.
Довідкові видання, зокрема найдоступніше
сьогодні з них – Вікіпедія, інформують, що Микола
Дердиця народився 1866 році у селі Застав’є за 20 км
від Тернополя.
Сьогодні мала батьківщина отця ввійшла до
складу села Баворів [1].
Вищу богословську майбутній отець освіту
здобув у Львівській духовній семінарії. На священика висвячений у грудні 1892
року. Після свячень /1892-1896 р.р./ працював у селах на Львівщині /Заболотці
біля Олеська та Ходовичі на Стрийщині/.
З 1896 по 1921 рік був священиком витвицької парафії, з 1921 по 1934 рік –
парох села Тростянець на Долинщині.
Помер і похований у селі Тростянець.
Микола Дерлиця на фоні епохи.
Як видно з біографічної довідки отець Дерлиця з’явився у нашому селі у
1896 році.
То
був
непростий
час.
Українці
Галичини,
скориставшись
конституційними свободами, які давала цісарська Австрія, активно домагалися
своїх національних та громадянських прав, стверджували свою національну
окремішність, або як тепер кажуть – ідентичність. На їх провідників чигали
великі спокуси і небезпеки.
І хоч Галичина у цей час перебувала у складі цісарської Австрії – ці
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[1] Матеріал із Вікіпедії.

небезпеки йшли від наших традиційних ворогів-сусідів – від поляків і москалів.
Російський уряд через свою агентуру створив у Галичині товариства так
званих москвофілів. На їх утримання він висилав із-за кордону великі гроші і
щедро оплачував їх роботу. Москофіли за російські гроші переконували галичан,
що нема ніякої України, що українці є частиною російського народу. Аби бути
подібними до росіян ці московські агенти навіть придумали штучну книжну
мову, яку вони вважали російською. Молодий Франко уїдливо назвав її “язичієм”.
На цьому язичії вони видавали газети, журнали.
На таку проросійську пропаганду, а також на московські гроші,
“повелося” чимало нібито освічених людей, і серед них, на жаль, і частина
священиків. Для прикладу – таким був Венедикт Площанський, відомий
церковний і громадський Галичини, діяч родом із сусіднього Тяпче.
З другого боку – поляки, польське панство. Тоді польська громада у
Галичині була набагато чисельнішою ніж зараз. Поляки становили БІЛЬШІСТЬ
у Львові, нашому Станіславові, Тернополі і всіх великих містах Галичини.
Існувала також частина сіл, які були повністю або майже повністю польськими.
Значними були польські громади і в звичайних українських селах. Хоч і
невелика, але була польська громада і у Витвиці.
Щоправда, у цей час поляки, як і українці, також не мали власної держави.
Але вони вибрали Галичину як плацдарм для її відродження. Економічно і
культурно у цей час поляки у всьому переважали українців. До того ж, попри
прихильне ставлення австріяків до українців, поляки мали великий вплив у владі.
Поляки, як і москофіли, також казали, що нема ніякої України. Казали,
що це навіть смішно творити у Галичині якусь окрему українську націю, якусь
українську культуру, що галичани це просто трохи зіпсуті поляки.
Немало освічених українців також “повелося” на їхню пропаганду, а ще
більше на польські гроші. Таких людей пізніше витвичани називали хрунями.
Совістю і провідниками галичан на шляху до свого національного
самоусвідомлення стали священики УГКЦ та дуже тонкий прошарок української
інтелігенції, що народжувалася. Духовними їх батьками були великий Франко та
митрополит Шептицький.
До таких переконаних щирих українських патріотів, високоосвічених,
всебічно розвинутих інтелігентів відносився і Микола Дерлиця.
Просвітницька праця та політична діяльність.
Прийнявши витвицьку парафію, Микола Дерлиця, крім священичої праці,
зразу взявся до просвітницької роботи.
Сьогодні це може виглядати дивним і неймовірним, але до появи у селі
отця Миколи наші предки не знали хорового співу. Він вперше заснував
церковний хор на кілька голосів і уже за рік-два у хорі було біля 40 чоловіків.
Через де-який час хор став мішаний, у хорі стали співати і жінки.

Та найважливішою справою отця Дерлиці стало заснування осередку
“Просвіти". Цю організацію справедливо називають матір’ю всіх українських
товариств і партій. Ідея “Просвіти" як суспільно-культурного товариства
українців виявилася найвдалішим українським проектом за останні півтора
століття, який продовжує жити і досі.
На жаль, ми не знаємо точної дати виникнення нашого сільського
осередку. Найімовірніше, що це було десь 1898-1900 року.
Згуртовані у просвітянський осередок витвичани за якийсь час створили
БІБЛІОТЕКУ (!!!), яка за тодішньою традицією називалася красивим
українським словом – читальня. Створили з нічого, без жодної допомоги влади.
У читальню стали виписувати також тодішні українські газети та журнали (!!!).
При читальні отець Дерлиця заснував товариство “Відродження”. Члени
того товариства брали зобов’язання не пити горілку та не курити. Священник
заохочував урочисту публічну церковну присягу членів товариства
дотримуватися цих вимог.
Ініціатор спорудження Громадського дому
Отець Дерлиця був також ініціатором найбільшого громадськогосподарського проекту витвичан у часи перед Першою світовою війною –
будівництва Народного дому, який у Витвиці називався Громадським домом.
Про цю велику справу розказувалося у попередньому розділі. Напевно
дуже нелегко було переконати селян, що треба певний час відривати помітну
частину від скромних селянських прибутків, аби побувати школу, читальню,
приміщення для сільського самоврядування. До цього часу українці так
будували тільки церкви. Тому за своїм значенням спорудження у Витвиці у 1911
році Громадського дому співрозмірне з будовою церкви 87 літ перед тим /1824
р./.
Наш витвицький Народний дім був першим серед усіх восьми сіл, що
лежать на Лужанці та її притоках. Таким чином, значення його будівництва
виходить за рамки просто Витвиці.
Спорудження Громадського дому внесло нову потужну хвилю у
можливості культурницької та просвітницької праці.
Недільними та святковими днями, отець збирав наших дідів та прадідів у
читальні, ділився своїми знаннями, розповідав про історичні події та події у
сучасному світі, читав вірші українських поетів та свої твори.
Щоби не робив отець Дерлиця - все так чи інакше зводилося до двох начал
– Бог і Україна.
Отець не тільки займався великою культурницькою, просвітницькою і
організаційною діяльністю. За спогадами сучасників, перед виборами до органів
влади він не соромився і не лінувався вести безпосередню агітаційну діяльність
за українських кандидатів.

Відомо, що за австрійських часів у найвищому крайовому органі влади Галицькому сеймі, що засідав у Львові, реально були представлені три політиконаціональні блоки – блок
польських партій, блок українських партій і
проросійська партія москофілів. Саме між ними точилася запекла боротьба на
виборах. Авторитетний і популярний священик був би знахідкою для польських
та москвофільських кандидатів.
Вибори тоді не були прямими. Громада делегувала до повітової виборчої
комісії у Долині одного або кількох виборців, які голосували відкрито.
Достеменно відомо, що у часи Дерлиці – виборщики від Витвиці завжди
голосувала за УКРАЇНСЬКИХ кандидатів.
Під час Першої світової війни та за часів Західено-Української Народної
Республіки /ЗУНР/ отець Микола Дерлиця був комісаром у справах вдів і сиріт
Болехівського деканату і допоміг не одній родині, яка втратила годувальника на
фронтах.
Біля джерел економічного піднесення села.
Тодішні українські провідники, а серед них і отець Микола, розуміли, що
без економічної основи, без українського капіталу є неможливим відродження
українства, а в майбутньому – побудова української держави.
Тому з часом при “Просвіті” стали створюватися і ставали самостійними
українські господарські та торгові товариства – “Маслосоюз”, “Сільський
господар”, товариство українських пасічників, торгові кооперативи і т.д.
Добра слава дійшла до наших днів про українське товариство виробників
молокопродуктів “Маслосоюз”. До створення його сільської філії також
приклався сільський отець Дерлиця. Товариство знайшло прихисток у
Громадському будинку. Селяни, які хотіли збути молоко уже не потребували
везти його у Болехів чи Долину на базар.
Не менш важливо також, що товариство стало джерелом накопичення
капіталу, частина якого йшла на громадські справи села. У крайовому масштабі
“Маслосоюз” вивів продукцію наших селян на європейські ринки.
Але не тільки через господарчі товариства та кооперативи допомагав
людям отець Микола. Тодішня богословська освіта Української грекокатолицької церкви справедливо прирівнювалася до освіти європейських
університетів. Завдяки цьому священик був добре обізнаний у галузі агрономії,
тваринництва, медицини, культури, економіки і, звичайно, політики. Тож він
часто допомагав хворим селянам і, особливо, їхнім дітям, давав поради і вимагав
дотримуватися санітарії та гігієни у помешканнях.
У ті часи церква володіла немалою кількістю землі – то ж садиба
священика була ще й великим господарством.
Отець був зразковим господарем, він запроваджував передові технології
обробітку землі і привчав до цього селян.

Витвицькі селяни - активісти сільського осередку “Просвіти”.
У першому ряду у центрі – отець Микола Дерлиця
Фото з приватного архіву Теодори Витвицької /Дорки/.

За переказами, саме отець Дерлиця переконав наших предків строго
дотримуватися сівозміни, учив правильно доглядати худобу та птицю.
Українізація церковно-державної документації.
Творець витвицьких прізвищ.
На доброму рахунку отця Дерлиці – ще одна важлива справа, яка сто років
тому уже утверджувала українську мову ЯК ДЕРЖАВНУ.
Як відомо, австрійська влада доручила священникам різних конфесій
ведення реєстру громадян. Іншими словами, церкві були передані сучасні
функції відділів РАГС /реєстрація актів громадянського стану/. Це було дуже
мудро, бо освічених людей було небагато. При церкві велася “Книга народжень”,
“Книга усопших” та “Книга вінчань”. Ці книги мали статус державних
реєстраційних документів.
Зараз витвицькі “церковні книги” зберігаються в Івано-Франківському
обласному архіві. З них видно, що до приходу на парафію отця Миколи книги
велися виключно латинською мовою. Отець зламав цю середньовічну традицію і
почав робити записи українською мовою. Ця норма збереглася до середини 20тих років, коли поляки заборонили вести “церковні книги” українською мовою і
записи знову стали латиномовними. Такими вони були аж до розвалу Польщі у
1939 році.

Сторінка з “церковної” книги Витвиці часів Миколи Дерлиці.

Книга вінчань. 1919 рік.

Отець Дерлиця навів порядок у написанні частини витвицьких прізвищ,
зокрема унормував, відповідно до природи української мови, написання прізвищ,
які закінчуються на “-cький” та “цький”. До того часу існували різні форми
написання таких прізвищ, наприклад “Янишівський” і “Янішевський,
“Красовський” і “Красівський”, “Тишківський”і “Тішковський”. На думку отця
Миколи природі української мови більше відповідають закінчення на “-івський”.
Запропоновані форми прижилися. Тож сьогодні ми пишемо - Янишівські,
Красівські, Тишківські тощо.
Письменницька праця
Однак, Дерлиця не обмежувався священичою та просвітницькою роботою.
Був він не лише священиком, просвітителем і громадським діячем, але й
письменником !!!
Писати художні твори Микола Дерлиця почав ще навчаючись у Львівській
духовній семінарії. Писав про те, що знав найкраще – про життя тодішнього
суспільства і в першу чергу - селян.
Саме їх стосується і перший опублікований твір – етнографічний нарис
“Селянські діти”. Це сталося у 1898 році, коли отець уже був парохом Витвиці.
Легко здогадатися, що змальовані у нарисі діти є нашими прапрабабусями і
прапрадідусями.
Твори публікував переважно у вигляді окремих оповідань, новел, повістей
у редагованому Іваном Франком журналі "Літературно-науковий вісник" та в
найбільшій тодішній україномовній газеті "Діло".
Появу Дерлиці в українській літературі відразу зауважив та привітав сам
Франко, він всіляко підтримував публікації його творів. Великий Каменяр
відзначав високий художній рівень творів нашого отця. Він писав, що "Микола
Дерлиця у своїх оповіданнях та нарисах органічно поєднює неквапливу
об’єктивну розповідь з несподіваною новелістичною кінцівкою"[2].
Отець був добре знайомим з найвідомішими українцями того часу,
письменниками, істориками, священниками, переписувався з ними. Це здається
неймовірним – але у наше село приходили листи від Івана Франка, Леся
Мартовича, Володимира Гнатюка ! Приходили вони до отця Дерлиці…
Високу оцінку творчості нашого отця-письменника дав також інший
хрестоматійний літератор, творчість якого вивчають у школі – Лесь Мартович.
Він присвятив Дерлиці рецензію на книжку “Композитор і інші оповідання”,
надруковану у газеті “Діло” в 1904 році. Великий новеліст писав, що Дерлиця
оповідає гладко і складно водночас та має ту дуже добру прикмету, що
досконало знає мову. Мартович назвав священика Дерлицю “одним із
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Іван Франко. Повне зібрання творів у 50-ти томах. Том 41 с.159.

непослідніх талантів” української літератури Галичини.[3]
Крім публікацій у журналах за своє життя отець-письменник опублікував
також 4 окремо виданих книжок. Зокрема [4]:
1. Збірка оповідань “Композитор і інші оповідання”. Вийшла у 1904 році у
Львові.
2. Повість “Марта”. Надрукована у Коломиї в 1928 році,
3. Книга “Воєнний дідич. Образок із світової війни”. 1928 рік, Коломия.
4. Повість “В Млаках”. 1930 рік. Коломия.
Як видно з переліку – першу окрему книжку отець опублікував у
витвицький період свого життя.
Збірник творів новелістів кінця 19-го та початку 20-го ст. “Образки з життя”

Обкладинка збірника та перша сторінка добірки творів Миколи Дерлиці.

Радянська влада, звичайно, не могла пропагувати творчість Дерлиці –
українського патріота, та до того ж ще й греко-католицького священника. Аж в
останні роки перед розвалом СРСР – у 1989 році – у Львові вийшла добірка
його новел та оповідань. Вона поміщена у збірнику творів новелістів кінця 19-го
- початку 20-го століття “Образки з життя” [5]. Однак і за часи самостійної
України твори Дерлиці не видавалися.
[3] Баб’як П. «…Один із не послідніх талантів на Галицькій Русі» /
П. Баб’як // Свіча. – 1991. – 1 черв.
4 [4] Дерлиця Микола. Українська літературна енциклопедія. – К., 1990. – Том 2.
5 [5] Образки з життя. Оповідання, новели, нариси. Львів, Каменяр, 1989., с. 21-55.
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Вважається, що багато творчих рукописів та книг о. Дерлиці згоріли під
час другої світової війни. Частина їх зберігається у відділі рукописів Львівської
Наукової бібліотеки Національної академії наук України ім.В.Стефаника.
Загалом творча спадщина нашого знаменитого отця досліджена ще мало.
Було би гарно, якби хтось із наших витвичан, хто буде навчатися за
спеціальністю “українська філологія” взяли темою своєї дипломної роботи
дослідження творчості отця-письменника Миколи Дерлиці.
Сім’я отця Дерлиці
Просвітянами та патріотами були і члени сім’ї Миколи Дерлиці – дружина
та сини.
Дружину священика звали Теодора. Вони одружилися перед висвяченням
отця у 1892 році. За витвицькою та й узагалі, галицькою, традицією її називали
“їмость”.
Теодора походила із священичої родини Долинських. Батько Теодори –
отець Іван Долинський, висвячений 1846 року, працював на парафіях у
Великому Ключеві, Корничі, Губині, Брустурах, Підмихайлі.
За спогадами Волковецького Михайла Федоровича /1886-1973 р.р./, який
був дідусем упорядника цього другого видання, Теодора брала активну участь у
житті села.
Їмость згуртувала жінок у жіноче товариство, проводила з ними різну
просвітницьку роботу у галузі виховання дітей та сімейного життя, гігієни та
санітарії. Вона учила витвичанок також секретів випікання солодкого печива,
навчила їх чимало нових узорів для вишивання, які до того у нашому селі не
використовувалися.
Селяни щиро шанували їмость. Як і її чоловік вона була для селян великим
зразком і авторитетом.
Нажаль, їмость померла молодою. У літературних джерелах немає ні дати
її народження, ні дати її смерті. Відомо тільки, що вона померла до 1914 року.
Розрахунки показують, що вона, ймовірно, народилася біля 1873 року, а на час
смерті їй було біля 40 років. Очевидно, що вона похована у Витвиці, але її
могила не збереглася.
У подружжя народилося 4 синів. Через ранню смерть дружини їх
виховував в основному сам отець. [6]
Син – Роман Дерлиця, (1893 – 1962) – збройно захищав молоду ЗахідноУкраїнську Народну республіку /ЗУНР/, воював в рядах Української Галицької
Армії /УГА/. Після поразки ЗУНР емігрував у Чехословаччину. У 1946 р. був
заарештований у Празі радянським окупаційним режимом, засуджений на 10
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[6] Духівник і просвітитель. Сайт Долинської центральної районної бібліотеки.

років радянських концтаборів. Після відбуття ув’язнення повернувся в
Чехословаччину, де й помер.
Син – Ярослав Дерлиця (1895 – 1975) – як і його брат Роман також
захищав Західно-Українську Народну республіку, пройшов шляхами визвольних
змагань в рядах УГА. Після поразки ЗУНР пішов дорогою батька – вивчився та
висвятився на священика. Останні роки працював парохом с. Олеша
Тлумацького району.
Третій син отця Дерлиці – інженер Остап Дерлиця був активним
культурно-просвітнім та політичним діячем, членом Організації Українських
Націоналістів. У 1945 році замордований поляками. Місце поховання невідоме.
Ще один син – Теофіл Дерлиця помер малою дитиною у 1911 році і
похований у Витвиці.
Неугодний окупантам та колаборантам
Активна проукраїнська позиція отця Дерлиці завжди була кісткою у горлі
для поляків та москофілів. На отця не раз писалися доноси, нібито закликає до
бунтів, що на виставах у “Просвіті” прославляють страшних гайдамаків-різунів і
т.д. Однак, за Австрії місцева влада так і не змогла вижити священика-патріота
із села.
Ситуація змінилася після поразки ЗУНР і встановлення у 1919 році
польської влади. Проукраїнський священик, що став найбільшим авторитетом та
прикладом для всіх сіл округи, страшенно заважав новій владі, що взяла курс на
ополячення галичан.
До того ж польська держава ніяк не могла пробачити Дерлиці, що два його
сини – Роман та Ярослав – збройно боролися проти неї у рядах Української
Галицької Армії. В очах витвицьких парафіян вони були героями-стрільцями.
До будинку отця Миколи стала раз у раз приходити польська поліція,
проводилися обшуки, перевірки, кількаденні арешти перед національними
святами. За спогадами сучасників, кілька раз спроби арешту закінчувалися
нічим, бо збігалися селяни з вилами та кілками.
До кінця не відомо яким чином, але новій владі таки вдалося позбавитися
незручно священика. Цікаво, що автор цих рядків /Мирослав Янишівський/
навіть через півстоліття, на початку 70-тих років, був свідком дебатів
витвицьких старожилів на цю тему. Говорили різне. Що польська влада
натиснула на керівництво єпархії у Станіславові. Що нібито “тайняки”
підкинули священику якісь папери, котрі на другий день знайшла поліція, і за які
йому загрожував тривалий кримінал. Що підкуплені “витвицькі хруні” самі
написали листа у єпархію, щоби отця забрати із села, нібито, задля спокою в
околиці. Що на цьому наполягала і дуже добивалася нечисленна польська
громада села.

Якби там не було – у 1921 році отця Дерлицю перевели з Витвиці у село
Тростянець, що за 15 кілометрів за Долиною.
У Тростянці
На той час у Тростянці була велика польська громада. Позиції українців
були слабими, тож польська влада надіялася, що невгамовний священик-патріот
нарешті заспокоїться. Про те вона прорахувалися.
Новоприбулий отець згуртував навколо себе українську частину села. Крім
священичої праці розгорнув просвітницьку та культурну діяльність, організував
господарські та кооперативні товариства і все знову пішло як у Витвиці…
Помер великий священик-просвітитель 14 березня 1934 у Тростянці, де
похований.
Витвичани пам’ятають
Сорок два роки отець Микола Дерлиця служив Богу та Україні. Служив як
священик УГКЦ, просвітянин, письменник, організатор громадського,
господарського та культурного життя.
Двадцять п’ять найпродуктивніших, найкращих років він віддав нашій
Витвиці. Тут пізнав велику радість служіння, жертовної праці і перемог.
У Витвиці назавжди залишилася його кохана дружина Теодора,
наймолодший син малолітній Теофіл /Фільцьо/ Дерлиця, який помер у дитячому
віці у 1911 році.

Могила Теофіла /Фільця/
Дерлиці на витвицькому
цвинтарі

Могила Теофіла, увінчана пам’ятником із білого тесаного каменю –
недалеко від храму. Вона знаходиться під липами, на своєрідному некрополі
духовних осіб, де поховані священики, дяки, члени їхніх сімей, достойні
громадяни минулих епох. Напис на надгробному пам’ятнику Теофіла свідчить,
що тут же похована і його бабуся – мама їмості – Павлина Долинська з
Нагорянських /1830-1909 р.р./.
І тільки чомусь жодного спогаду про могилу самої їмості – Теодори
Дерлиці з Долинських. Малоймовірно, що вона могла бути похована не поруч з
ними, але, на жаль, уже немає кого запитати…
На жаль – це єдина матеріалізована згадка про великого священика у
нашому селі.
У селі Тростянці пам’ять про
отця Миколу Дерлицю матеріалізована більше.
На Будинку культури відкрита
меморіальна дошка на його честь, на
старому цвинтарі збережена та
відновлена могила отця.

Автор біля могили
отця Миколи Дерлиці
на цвинтарі у селі
Тростянці

Однак, ім’я отця Миколи Дерлиці реально живе у народній пам’яті. Вже
відійшли у вічність останні, хрещені ним витвичани. Та серед імен усіх
священників, що послужили у нашому храмі за майже 200 років його існування,
жоден інший священик не згадується у переказах витвичан так часто, як отець
Дерлиця.
Можна ще чимало доброго сказати про найбільшого і найвідомішого зі
священників нашої парафії. Але, найкраще і найкрасивіше про отця Дерлицю
вже сказала відома журналістка з Долини Оксана Ровенчак: - цього осяйного
чоловіка поважав Франко [7].

Фелікс /Щасний/ Сельський – визначний лікар,
просвітянин, меценат та громадський діяч
Другим подарунком долі для Витвиці на початку 20-го століття була поява
у селі – Фелікса Сельського. Своє ім’я – Фелікс , яке сприймалося як польське,
він перекладав як Щасний. Тож він відомий у літературі під цими двома
іменами.
Фелікс Сельський - визначний лікар і громадський
діяч у Галичині кінця 19-го – початку 20-го століття.
Дійсний член Наукового Товариства імені Шевченка
/НТШ/ у Львові.
Один з творців української наукової медичної
термінології. Близький товариш і соратник Івана
Франка.
Член Найвищої Ради Здоров’я Австро-Угорщини
/колегії Міністерства охорони здоров’я/. Голова
Товариства “Народна торгівля”. Кавалер найвищого
ордена Австро-Угорської імперії. [ 8]
Це ім’я добре відоме майже для всіх поколінь витвичан. Однак, ті хто
навчалися у школі у радянські часи знали його лише як власника маєтку на
Вигодівці. За радянсько-комуністичними канонами про класову боротьбу він,
звичайно, мав уявлятися молодим витвичанам недобрим жорстоким поміщиком,
який нещадно експлуатував бідних витвицьких селян.
Однак, кожного разу, коли мова про Сельського заходила дома, у
присутності дідусів-бабусів, то вони чули виключно хороші спогади.
[7] Ровенчак О. Цього осяйного чоловіка поважав Франко / Оксана Ровенчак //
Галичина. – 1996. – 18 трав.
8 [8] Сельський-Щасний Фелікс //Енциклопедія українознавства. – Львів, 1998. – том 7.
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Поява Сельського у Витвиці
Як уже було сказано в попередньому розділі, наприкінці 19-го на початку
20-го століття поміщицький маєток на Вигодівці належав відомим
лісопромисловцям на прізвище Райф.
Перед початком Першої світової війни маєток та частину лісу Райфи
продали. Новим, і як виявилося – останнім власником маєтку у межиріччі Свічі
та Лужанки став невідомий досі витвичанам Сельський Фелікс Станіславович.
У появі незнайомця у ролі власника маєтку не було нічого дивного. Між
маєтком на Вигодівці і витвичанами завжди існувала певна стіна відособленості.
Тут доречно ще раз нагадати спогад витвицького старожила Слабіни про те, що
витвицька шляхта ніякого відношення до маєтку на Вигодівці ніколи не мала.
Незабаром на території маєтку було збудовано новий будинок. Він
виявився не просто великою спорудою, яка містила багато покоїв для панів та
кімнат для працівників. Споруда була архітектурним шедевром.
За спогадами витвичан, це був дуже красивий будинок. Автором проекту
був не хто-небудь, а тодішній живий класик української архітектори Іван
Левинський, родом з Долини.
Однак, “пан Сельський”, а саме під таким словосполученням його досі
пам’ятають у Витвиці, виявився не просто новим черговим власником маєтку.
Цим новим господарем став відомий український громадський діяч Галичини,
славетний лікар-гінеколог, визначний учений, друг і соратник Івана Франка.
Шлях до визнання та достатку
Народився майбутній лікар та вчений в 1852 р. в с. Колодниці біля Стрия в
родині збіднілого управителя панського маєтку Станіслава Сельського. Середню
освіту здобував у Дрогобицькій і Львівській гімназіях. Навчаючись у Дрогобичі
заприятелював з Іваном Франком.
У 1872 році вступив на медичний факультет Віденського університету. У
Відні тоді навчалося чимало українських студентів. Частина патріотично
налаштованих студентів навіть створила окреме товариство українських
студентів і назвала його “Січ”. У 1875 р., на третьому році навчання Сельського
обрали головою товариства.
За зв’язки з Іваном Франком та Михайлом Павликом у 1877 році Фелікс
був заарештований. Його під вартою доправили з Відня до Львова. Ув’язнення
відбували в одній камері. Привід був надуманий – нібито поширення
соціалістичних ідей.
У 1880 р. закінчив навчання. Юнак виявився дуже здібним до лікарської
справи. Одержавши звання доктора медицини, почав працювати в кращих
акушерсько-гінекологічних клініках Відня.
Через три роки переїжджає до Львова. Натхненна і невтомна праця дає свої
плоди. За кілька років Фелікс стає одним з найвідоміших і найпопулярнішим

львівським гінеколом. Його призначають на високу і дуже відповідальну посаду
– керівника відділу жіночих недуг у Львівській міській лікарні.
Очевидно, що він був лікарем дуже високого класу. Про це можна судити з
того, що його праця добре оплачувалася. Адже саме з цієї праці він зумів
назбирати грошей, аби купити на Вигодівці цілий маєток і частину лісу. Тож
разом з визнанням як лікаря та популярністю приходить і достаток.
Фелікс-Щасний продовжує дбати про нові знання та методи лікування.
Працюючи, уважно вивчав і науково обґрунтовував свої лікарські спостереження
і вже з 1887 року у науково-медичних журналах друкуються його власні наукові
праці.
Попри плідну та результативну лікарську діяльність не пориває зв’язки з
патріотичним проукраїнським середовищем, друзями студентських часів,
працює у громадських організаціях. Був одним із засновників та керівником
крайового господарського товариства українців “Народна торгівля”.
У 1892 році у Львові було організовано Наукове товариство імені
Шевченка /НТШ/. В умовах бездержавності НТШ швидко перетворилося
фактично в багатопрофільну українську академію наук. Товариство мало три
секції: історико-філософську, філологічну та математично-природознавчолікарську. У роботу НТШ майже зразу включився і Фелікс.
У 1897 році “наш” майбутній витвичанин Сельський обіймає посаду
заступника голови математично-природничо-лікарської секції, де очолює власне
лікарську частину секції – лікарську комісію. Іншими словами стає керівником
тодішньої української медичної науки [9]
Крім науково-практичної діяльності, Ф. Сельський відомий як
громадський діяч, літератор. Будучи доволі заможньою людиною Сельський
фінансово допомагав у виданні заснованих І. Франком, М. Павликом журналів
“Друг” та “Громадський друг”.
Свідченням визнання заслуг Сельського як лікаря стало включення його в
1913 році до Найвищої Ради здоров’я Австро-Угорщини та нагородження його
високим австрійським орденом Франца-Йосифа. Є відомості, що цісар
пропонував тоді нашому Сельському посаду міністра охорони здоров’я, однак
той відмовився через поважний вік.
Творець української медичної термінології
Ця людина має багато заслуг перед Україною, але є серед них одна особлива
і неповторна.

[9] Сельський (Щасний) Фелікс // Пундій П. Українські лікарі : біобібліогр. довід. /
Павло Пундій. – Львів; Чикаго, 1994. – Кн. 1 : Естафета поколінь національного
відродження. – С. 211 – 212.
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Саме Фелікс Сельський започаткував сучасну українську медичну наукову
термінологію. В 1897 він опублікував першу наукову медичну статтю
українською мовою !!!
Керована ним Лікарська комісія Наукового товариства імені Шевченка
започаткувала та видавала перший і впродовж двох десятиліть єдиний у світі
україномовний медичний науковий журнал – “Лікарський вісник НТШ”.
Сельський в інформаційному просторі
За часів Незалежності життя і творчість Фелікса Сельського досить добре
вивчені. Йому присвячені десятки публікації в наукових і популярних виданнях.
Найвідоміший інформаційний засіб – пошукова система Google видає по
запиту “Сельський – Щасний” більше десяти посилань.
Тож бажаючих ближче познайомитися з життям і здобутками цього
великого українця, що знайшов вічний спочинок під невідомою смерекою на
Вигодівці, відсилаю до пропонованих пошуковою системою статей.
Серед публікацій про Сельського окремо варто згадати нарис “Cадиба на
околиці” Дмитра Юсипа, письменника родом з Лужок [10].
Сестра Дмитра – Софія – вийшла заміж до Витвиці. Її чоловік –
Витвицький Михайло Степанович /син Штефана Нанишиного/. Сім’я проживає
на Путні.
Великий меценат і доброчинець.
Для читачів “Історії Витвиці” найбільший інтерес становить та частина
життя і діяльності Сельського, що стосується саме Витвиці.
Незважаючи на поважний вік, а на час появи у Витвиці у 1914 році йому
було 62 роки – пан Сельський був дуже активним у громадському житті, усіляко
підтримував і заохочував роботу “Просвіти”, “Маслосоюзу”, церковного
братства та інших організації. Він подарував читальні частину книжок зі своєї
бібліотеки.
В 1918 році, після проголошення Західно-Української Народної
Республіки, у свої 66 років пан Сельський активно включився у державне
будівництво. Фелікс-Щасний прийняв пропозицію української влади очолити
медичну служби Долинського повіту. Можна тільки здогадуватися, якою
важкою була ця праця у зруйнованій війною околиці. Цю участь в українському
державному апараті ніколи не могли пробачити Сельському поляки.
Фелікс Сельський був активним парафіянином і опікуном нашого храму.
Офіри /пожертви/ родини Сельських на витвицький храм були нечувано
багатими.
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[10] Юсип Д. Садиба на околиці / Дмитро Юсип // Юсип Д. Вогонь

Світлодара : нариси-есе. – К., 1993. – С. 25 – 39.

Завдяки Сельському у ті роки був здійснений своєрідний ривок, прорив, у
оздобленні нашого храму. Для цього Сельський запросив зі Львова найкращих
тодішніх художників і оплатив їх роботу. Сьогоднішні розписи нашого храму –
це власне заслуга Сельських. Жодне село басейну Лужанки, та й, взагалі, ніякий
інший дерев’яний храм цілої Болехівщини не може зрівнятися з нашою церквою
за красою та витонченістю настінних розписів.
На щастя, автори розписів залишили свої непомітні підписи-автографи під
роботами. Пані Люба Витвицька-Бабенчук – наша землячка-художниця, дочка
Витвицької Теодори /Дорки/ більше десяти років тому детально дослідила
найбільші розписи нашої церкви і встановила де-яких авторів. Ними дійсно
виявилася відомі львівські художники, котрі творили на початку століття.
Немалою заслугою Сельського і його дружини було недопущення
будівництва у Витвиці римо-католицького костьолу. Костьол мав бути там, де
тепер знаходяться пошта та колишній промтоварний магазин. Але це було поле
Сельського. Влада тиснула на Сельського та дружину, аби вони продали поле під
це будівництво. Тиск особливо посилився після смерті Фелікса. Тоді, аби
закрити це питання, пані Євгенія – вдова Сельського – ПОДАРУВАЛА поле
нашій церкві.
За активної участі Сельського після програної в 1919 році українськопольської війни у Витвиці відроджувалася школа, “Просвіта”, “Маслосоюз” та
інші організації. У цій роботі опирався в першу чергу на вчорашніх фронтовиків
– учасників “австрійської” та “української” війни. За спогадами сучасників
відомо, що він кілька разів запрошував фронтовиків та активних просвітян до
себе у маєток. Там великий громадянин і лікар радився з ними як відродити та
активізувати громадське життя в селі.
Польська влада, що прийшла до Витвиці у травні 1919 року, не любила
Сельського з першого дня своєї появи. Не любила як недавнього чиновника
української держави, як українського патріота. Та й він не приховував своєї
давньої антипатії до окупантів. Попри те відомо, що польські урядовці Долини,
Болехова, Стрия та околиці нераз приховано зверталися до Сельського за
медичною допомогою. Відкрито звертатися до українського лікаря їм не
дозволяв гонор…
Пан Сельський у переказах витвичан
Варто зауважити, що Сельський залишив по собі у Витвиці виключно гарні
спомини. Вони уже на ціле століття пережила самого Сельського!
Ця пам’ять досі присутня у сільських переказах, вона присутня уже у
“спогадах про спогади”, стала невід’ємною частиною того особливого
інтелектуально-духовного мікросвіту, що відомий під терміном “культурна
Витвиця”. Разом з тим, кількість активних, безпосередніх носіїв “спогадів про
спогади” про пана Сельського зменшується.

Зі спогадів Витвицької з Волковецьких Теодори Василівни
“Був ще на Вигадівці дідич Сельський. Він був лікар-акушер. Хоч був
великим паном, не гордився, при потребі допомагав породіллям. Моїй бабі
Титусці дав книжку акушерську. Одного разу баба навіть були присутні, як він
приймав пологи.
Дідич Сельський, як і отець Дерлиця багато прислужилися нашому селу і
нашій церкві, давали великі пожертви. Я пам`ятаю, як уже Сельська дала до
церкви гроші, а за них вишили великі хоругви і синьо-жовті ленти до них”.
Ім’я цього великого українця і водночас витвичанина часто згадувалося у
розмовах друзів і ровесників мого діда Волковецького Михайла Федоровича. Це
були, як правило учасники Першої світової та українсько-польської війни, котрі
безпосередньо пам’ятали пана Сельського.
Часто згадувалося, що пан Сельський був дуже заможною людиною,
принаймі, на витвицькі масштаби. Навіть найсильніші витвицькі газди –
“Хмиз”, “Шпрідеян” і “Дебернюк” не йшли у ніяке порівняння із Сельським.
Нібито, крім витвицького маєтку /Луги та частина лісу/ він володів
“кам’яницею” у центрі Львова на вул. Академічній. Нібито йому належала
також жіноча лікарня у Львові та /?/ кінотеатр.
Я вже не можу згадати чому, але ставши студентом я ідентифікував, що це
теперішній кінотеатр імені Івана Франка в самому центрі міста.
Згадувалося, що нібито сам цісар вручав йому найвищу нагороду Австрії, а
“за України” /в 1918-1919 р.р./ він був “начальником над усіма лікарями в
районі”. Зате поляки пізніше його дуже не любили і всіляко шкодили.
Найбільшим предметом захоплень у цих спогадах була допомога пана
Сельського витвицьким породіллям. Більше того, свою допомогу він часто
надавав всупереч породіллі та її родині.
В ті часи на рівні сільської суспільної свідомості вважалося
непристойною присутність чужого мужчини при пологах. Єдиною допомогою
могла бути баба-повитуха. Попри те, не раз, коли життя породіллі було на
волосинці, родина ставала вище таких пересудів і в останній надії кликала пана
Сельського. Підкреслювалося, що Сельський ніколи не брав жодної плати за
такі послуги.
Говорилося, що у свята і неділі пан Сельський приїжджав бричкою на
Службу Божу у витвицьку церкву. Зрідка, переважно на Спаса, пан замість
нашої церкви їздив у монастир на Ясну гору у Гошеві.

Помер Фелікс Сельський 20 травня 1922 р. у своїй садибі. Йому тоді було
70 років. Смерть Сельського сколихнула не лише Витвицю, але і всі навколишні
села, Болехів, Долину і навіть Львів.
“З покійним сходить в могилу оден з визначних наших діячів з 80-их і 90их років” – писала у некролозі про смерть Фелікса-Щасного Сельського
найповажніша українська газета Галичини “Діло” [11]
Не раз згадувалося про дуже багатолюдний, величезний похорон
Сельського, про присутність на ньому “великих панів” навіть зі Станіславова та
Львова.
Доля могили пана Сельського.
Первісно вчений був похований на витвицькому цвинтарі. За словами
Витвицької Олесі /Павлової/ його могила була приблизно там, де могила
лісопромисловців Райфів, але зліва від початку стежки, що веде через цвинтар
під Ділок.
Через де-який час пані Євгенія /Сельська/ збудувала на території садиби
гробовець і перезахоронила там прах чоловіка. Відношення витвичан до цього
факту в особі людей, які пам’ятали Сельського було однозначно негативним. На
їхню думку, саме це було першопричиною руйнування могили і наруги над його
прахом.
В другій половині 40-их років, підчас боротьби Української Повстанської
Армії за самостійну Україну в маєтку розмістився військовий гарнізон
окупантів. Радянські вояки, або як їх просто називали у селі – москалі – зразу
зауважили недалеко від будинку гробницю. Найімовірніше, в пошуках
коштовностей, москалі розбили гробовець. Нібито в покійного були /?/ золотий
перстень, золоті зуби та цісарський коштовний орден.
Домовину було витягнуто з гробниці і розбито. Прах було викинуто з
домовини і пограбовано. Зрозуміло, що доступ селян до гарнізону був
обмежений, тож пройшло немало часу, коли селяни виявили викинутий прах.
Одна з колишніх працівниць /служниць/ маєтку селянка Курудз із
Вигодівки зібрала його частини і таємно перезахоронила /закопала/ під
смереками край лісу. Вона не могла допустити, щоб частини людського праху, а
тим більше щиро шанованої нею людини “тягали пси”.
На жаль, сім’я Курудзів за участь у національно-визвольній боротьбі 40-их
років була вивезена на Сибір. Після повернення на Україну тих дерев, які були
орієнтиром третьої “могили” пана Сельського вже не було.
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[11] Щасний Сельський. Некролог. Газета “Діло”. Львів. 3 червня 1922 року.

Цікаве уточнення з приводу наруги над могилою цієї заслуженої людини
розказував пан Євген Рижан з Малиновища, відомий у пам’яті односельчан як
Геньо Рижанів.
Нібито пані Курудз вдалося зібрати і перезахоронити не всі частини
праху. За його словами, “москалі” поставили череп на дах гробниці і
використовували його як мішень для тренування у стрільбі. Якимсь чином цей
череп пізніше попав у кабінет біології нашої школи. Як аргумент на користь
цього твердження він наводив наступне. Нібито “шкільний череп” який,
демонстрували учням у його у шкільні роки на уроках анатомії, мав численні
кульові отвори.
В останні роки радянської влади, наприкінці 80-тих років була спроба
відновити гробницю пана Сельського. Однак, вона виявилася невдалою.
Гробниця – знову розбита і лякає прохожих своїм страшним чорним отвором.
Залишки гробниці Фелікса-Щасного Сельського
на території санаторію “Перлина Карпат”.

Вигляд збоку

Вигляд спереду.

Доля маєтку і будинку.
Після смерті пана Сельського маєток перейшов до його дружини Євгенії. У
витвицькому фольклорі вона відома як “пані Сельська”. Треба віддати належне,
що пані була достойна свого славетного чоловіка, спогади про неї є виключно
позитивими. Церковні документи за 1935 рік називають її опікуном витвицького
храму.
В 1939 році, після приходу радянської влади, землю та ліс Сельських
націоналізували. Ліс став державним, а землю у Лугах розподілили між
біднішими газдами. Пані Сельська виїхала до Львова.
За спогадами Янишівського Ярослава, в часи німецької окупації, під час
навчання групи молодих витвичан у Львові у гімназії та інших закладах, вони
гостювали у пані Сельської.
На жаль про дальшу долю пані Євгенії та долю можливих їхніх дітей
нічого не відомо.
Будинок Сельських також не
зберігся, він згорів.
Як уже було сказано вище, в другій
половині 40-их років у будинку
Сельського розміщувався радянський
гарнізон.
За однією з версій – будинок
загорівся підчас сутички з повстанцями.
За іншою – це був просто підпал, метою
якого було залишити “облавників” такої
зручної локації. Залишився тільки
фундамент.
У 60-тих роках минулого століття
на фундаменті “будинку Сельського”
збудували
санаторій-профілакторій
Болехівського
лісокомбінату.
Потім
з’явилися інші корпуси.
Наприкінці радянських часів на будинку санаторію на Вигодівці Феліксу
Сельському відкрито меморіальну дошку. Комуністична влада шукала
виправдання своєму пануванню і хотіла використати для цього пам’ять про
великого українця.
Тут якраз пригодилася дружба Сельського з Іваном Франком та їхнє
спільне ув’язнення у 1877 році, нібито за поширення соціалістичних ідей. При
цьому влада “закрила” очі на той факт, що він був власником великого маєтку, а
значить, з точки зору комуністичних ідеологів, – найлютішим ворогом трудящих
та українського народу.

Про відкриття пам’ятної дошки писала тодішня районна газета “Червона
Долина”, яка у номері за 1987 рік помістила статтю “У пам’ять для
нащадків”.[12]
Дошка інформує що “У Вигодівці жив і працював громадський діяч та
щирий друг і сподвижник великого Каменяра, відомий вчений, лікар Щасний
Сельський. 1852-1922”.
Тоді ж була і невдала спроба відновити гробницю Сельського.
Меморіальна дошка досі на бічній стороні будинку збереглася досі. Гробниця –
знову розбита і лякає прохожих своїм страшним чорним отвором.
* * *
Сказаним, звичайно не вичерпується добрі сліди пана Сельського на
нашій малій батьківщині.
Можна із впевненістю сказати, що поява цього великого українця у
нашому селі була певною ”історичною удачею” Витвиці. А може і не зовсім
простою удачею.
Серед близьких знайомих пана Сельського був чималий гурт інтелігентів з
Болехова, зокрема письменниця Кобринська, скульптор Гаврилко, витвицький
священник і письменник Дерлиця. Та й сам Франко був частим гостем Болехова і
добре знав нашу околицю. Очевидно, вони переконали Фелікса-Щасного
Сельського, що це село варте того, аби віддати йому частину свого життя,
праці, інтелекту і любові.

ЩАСНИЙ СЕЛЬСЬКИЙ
Некролог із газети “Діло”. Львів. 3 червня 1922 року.
Доктор Щасний Сельський, визначний лікар-ґінекольог, дійсний член
Наукового Товариства імени Шевченка у Львову бувший довголітний президент
Ради управляючої „Народньої Торговлі” у Львові, визначний член майже всіх
українських інституцій, — помер нагло дня 20 мая ц. р. в Витвици коло Болехова
в 70 році життя.
З покійним сходить в могилу оден з визначних наших діячів з 80-их і 90-их
років.
Покійний по скінченню гімназії в Дрогобичи в році 1872 записався на
медичний виділ у Biдни, де скоро вибився поміж нашою там гуртуючоюся
молодіжю і був головою віденської „Січи”. Коли у Львові в році 1877 почалася
нагінка на соціалістів то поліція при ревізії у покійного Івана Франка знайшла
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лист з підписом „Бойчук” (таким придомком обдаровували покійного
Сельського товариші). Арештовано на поручення львівської поліції покійного
Сельського у Відни і спроваджено під багнетами до Львова, де по довшій слідчій
в’язници разом з покійним Франком, Павликом, Остапом Терлецьким,
засуджено і його за приналежність до „тайних товариств” на 1 місяць тюрми.
Але се покійного не зломило – по скінченню медичного факультету у
Відни, спеціалізувався в гінекольогії і по довшій практиці у Відни осів в 1882 p.
y Львові, де в коротці вибився на одного з перших спецїялїстїв і яко такий мав
широку практику, не тілько у своїх, але і у чужих, бо крім великого знання був
се філантроп щирий, безінтересовний для всіх і найбіднійшому не відмовив
помочи.
Він майже оден з тодішніх віденських січовиків вкоротці став
матерїяльно независимим і яко такий не забував про давних своїх товаришів,
спомагаючи щедрою рукою Франка, Павлика, Остапа Терлецького і других.
Покійний брав участь майже у всіх народніх інституціях, був членомоснователем товариства “Дністер” і членом 1-шої Ради Надзірної того ж, а відтак
довголітним президентом Ради Управляючої „Народної Торговлі”, для котрої
розвою положив великі заслуги.
Був також радним міста Львова. Крім того був діяльний як научний
публіцист. Поміщував в німецьких фахових часописах розправи з области
гінекольогії, на котрі не раз покликувалися другі автори.
Був радником Найвисшої Ради санітарної у Відни і зістав відзначений
великим ордером Франц-Йосифа.
Від кільканайцяти літ покійний мешкав в своїм маєтку коло Витвици коло
Болехова, але не усувався від народньої праці, а в 1919 р. в часі української
влади приняв, хоч старший віком, обов’язки повітового лікаря.
Війна, а особливо послідні лихоліття принесли і Йому багато прикростей,
котрі підірвали його кріпке здоровля.
Вічна пам’ять.
Р.С.

Стаття з газети “Червона Долина” з 1987 року про
відкриття Меморіальної дошки Феліксу-Щасному Сельському.

