Мостище намалював лікар Наполеона

У 1812 році лікар армії Наполеона Домінік де ля Фліз потрапив у полон під Смоленськом і був
відправлений до Ніжина. Він залишився жити в Україні. Його називали Дем’ян Петрович
Делафліз. З 1843 року він працював старшим лікарем у палаті державних маєтностей.
Делафліза залучили до роботи Комісії з опису Київського навчального округу, що відкрилася
в 1851 році при Київському університеті та Російському географічному товаристві. Лікаретнограф залишив по собі кілька альбомів з кольоровими малюнками і описом десятків
населених пунктів Київської губернії. Змалював він і село Мостище. Це пейзажний малюнок,
де видніється церква. Як занесла доля Делафліза в наші краї? Про це можна зробити
висновок з його біографії. Деякий час Делафліз мешкав на території Росії, а згодом
перебрався в Україну. Узяв шлюб із Софією Володимирівною Маркевич (тіткою Миколи
Андрійовича Маркевича), що була племінницею російського генерал-лейтенанта Василя
Васильовича Гудовича (1753—1819), в маєтності якого Делафліз оселився після полону.
Завдяки протекції родича генерала і власній освіті згодом отримав посаду лікаря Державних
маєтностей Київської губернії. З 10 березня 1831 до 10 вересня 1838 р. очолював Економічну
лікарню графині О. В. Браницької в Білій Церкві. До його обов'язків належало лікарське
обслуговування Білоцерківського, Ксаверівського і Рокитнянського ключів. Під
час епідеміїхолери лише в Білій Церкві з понад 300 хворих врятував життя 247 особам.

Впродовж семи років зробив щеплення від віспи над 10 тисячам селянських дітей. 7
серпня 1844 р. отримав наказ Департаменту державних маєтностей про призначення на
посаду лікаря при Сквирському окружному управлінні в Київській губернії. У 1845 році за
програмами Російського географічного товариства та Київського навчального округу
розпочав дослідження з «медичної географії» Київської губернії з метою з'ясування впливу

навколишнього середовища на здоров'я людини. Під час подорожей по селах і містечках
території сучасних Київської, Житомирської та Черкаської областей зібрав і узагальнив
чималий фактичний матеріал, на підставі якого склав комплексну характеристику життя
українського населення, до цієї комплексної характеристики, вочевидь потрапило й
Мостище.
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