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ВІТИК Семен Гнатович 

ВІТИК 
Семен Гнатович 
(21.02.1876–10.10.1937) – громад.- 

політ. і профспілковий діяч на Дро-
гобиччині, чл. УСДП. Н. у с. Верхні Гаї 
(нині Дрогобиц. р-ну Львів. обл.) у 
сім’ї робітника-залізничника. Здобув 
освіту в Перемишл. г-зії та Львів. ун-ті. 
1892 познайомився з І. Франком, був 
секретарем РУРП, належав до її “мо-
лодого” крила. Один із засновників 
(1899) і лідерів УСДП. Користувався 
авторитетом у міжнар. соціаліст. русі, 
виступав від імені УСДП на заг.-парт. 
з’їздах австр. соціал-демократії у Відні 
(1901, 1903 і 1905), представляв укр. 
соціал-демократів у складі австр. де-
легації на Штутгартському (1907) кон-
гресі II Інтернаціоналу. Посол до австр. 
рейхсрату двох скликань (1907–11, 
1911–18), входив до кер-ва інтернац. 
соціал-демократ. парламент. клубу, що 
складався з австрійців, чехів, поляків 
та ін. У гострій внутріпарт. б-бі в УСДП 
стояв на інтернаціоналістських позиці-
ях, обстоював потребу тісної співпраці 
з польс. соціал-демократами.

Як парламентський посол увійшов 
до УНРади ЗУНР. З 11.1918 очолював 
Дрогобицьку повітову раду, держ. наф- 
товий комісаріат. 4.01.1919 у Станисла-
вові обраний членом Виділу УНРади, 
одним з 4-х заступників Є. Петрушеви-
ча. Голова Трудового конгресу в Києві. 
Після проголошення злуки УНР і ЗУНР 
підтримував діяльність соціаліст. уря-
дів Директорії УНР. 4.07.1919 очолив 
Мін-во в справах ЗОУНР або Мін-во 
галиц. справ при уряді УНР у Кам’ян-
ці-Подільському.

У кін. 1919 емігрував до Відня, де 
підкреслював безперспективність політ. 
діяльності в еміграції Є. Петрушевича 
й С. Петлюри. Зайняв радянофільські 
позиції, видавав час. “Нова громада” 
(1923–25). 1925 виїхав до УСРР (до 
Харкова), став членом КП(б)У, редак-
тором ж. “Червоний клич”. Активно 
співпрацював у парт. виданнях “Біль-
шовик України”, “Вісті ВУЦВК” та ін., 
пропагуючи в них націонал-комуніс-
тичні погляди.

У 03.1933 ув’язнений, засуджений 
на 10 р. ВТТ. Після перегляду справи 

1937 репресований. Посмертно реабі-
літований 1958.
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ВІТОВСЬКИЙ 
Дмитро 
(08.11.1887–04.08.1919) – військ. і 

держ. діяч ЗУНР, поет. Н. у с. Медуха (нині 
Галиц. р-ну Івано-Франк. обл.). Здо-
був освіту в Станиславів. польс. г-зії, 
правн. ф-ті Львів. ун-ту. Чл. РУРП. Ор-
ганізатор мережі “Січей”, читалень 
“Просвіти”. За участь у б-бі за укр. ун-т,  

ВІТИК 
Семен Гнатович 


