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Передмова
Çåìëÿ óêðà¿íñüêà áàãàòà íà ïðèãîäè. À îñîáëèâî – 

âîëèíñüêà. 
Çíàéøëè â³äãîëîñêè öèõ ïðèãîä â³äîáðàæåííÿ â äî-

êóìåíòàõ. Îäíàê ÷àñòî âîíè ïðèòðóøåí³ é ïðèãëóøåí³ 
àðõ³âíèì ïèëîì. Ùîá îæèâèòè ¿õ – ïîòð³áí³ õóäîæíÿ ë³-
òåðàòóðà, ê³íî, òåàòð...

Íà æàëü, ìè öüîãî íå ìàºìî. Àáî ìàéæå íå ìàºìî.
Çâ³ñíî, ìîæíà ìàõíóòè ðóêîþ. Ñêàçàòè: à ÷è öå íàì 

ïîòð³áíî? Ëþäÿì, ìîâëÿâ, òðåáà âèæèâàòè, äóìàòè ïðî 
õë³á íàñóùíèé.

Àëå âèæèâàòè – öå íå æèòè. Öå æèâîò³òè.
Æèòòÿ ïîòðåáóº íå ëèøå ìàòåð³àëüíî¿, à é äóõîâíî¿ 

ïîæèâè. À ñïðàâæíÿ äóõîâíà ïîæèâà (íå ôàëüøèâà, 
íàêèíóòà «çãîðè», â³ä ÷óæèíö³â) – öå ïåðåäóñ³ì ïàì’ÿòü 
ïðî ñâî¿õ ïðåäê³â, ïðî ëþäåé, ÿê³ æèëè íà çåìë³, íà ÿê³é 
òè æèâåø. Çðåøòîþ, öå îñìèñëåííÿ é ïåðåîñìèñëåííÿ 
ö³º¿ ïàì’ÿò³ – áàæàíî ó ñâ³òîâîìó êîíòåêñò³.

Ó ïîâ³ñò³ «Äå ñêàðá òâ³é...», çäàºòüñÿ, öå âñå º – õàé 
íàâ³òü ó «ñêîðî÷åíîìó âàð³àíò³». Áî ÷è áàãàòî õòî 
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çíàº ïðî âîëèíñüêèé ð³ä Ëºäóõîâñüêèõ, ÿêèé «íàñë³äèâ» 
ó ³ñòîð³¿ ºâðîïåéñüêèõ íàðîä³â? À õòî çíàº ïðî ñåëî 
Ìàòâ³¿âö³ íà Øóìùèí³? ² êîìó â³äîìî, ÿê âîíè ì³æ 
ñîáîþ ïîâ’ÿçàí³? ² ÿêå çíà÷åííÿ ìàº äîñâ³ä Ëºäóõîâñüêèõ 
³ Ìàòâ³¿âåöü äëÿ íàñ ç âàìè – ëþäåé äâàäöÿòü ïåðøîãî 
ñòîë³òòÿ.

Çâ³ñíî, º ó ïîâ³ñò³ ³ êàðêîëîìí³ ïðèãîäè, ³ ïîøóê 
ñêàðá³â, ³ ëþáîâ, ³ ï³äñòóïí³ñòü... Òà ãîëîâíå ó í³é – öå 
â³äíîâëåííÿ «ðîäîâî¿ ïàì’ÿò³», áåç ÿêî¿ ëþäèíà º íå ãîñ-
ïîäàðåì íà ñâî¿é çåìë³, à ïåðåêîòèïîëåì.

Ïåòðî ÊÐÀËÞÊ, 
äîêòîð ô³ëîñîôñüêèõ íàóê, 
÷ëåí ÍÑÏÓ
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місць Вашингтона й околиць. А Ольгерд в якості за-
конного чоловіка і «обивацєля Жечі Посполітей» 
допоможе легалізувати все це в Європейському Союзі 
і легалізуватися там самій.

Та хіба нашій скромній вчительці прийде в голову, 
що стратегія і тактика – «два вірних є крила». Віршика 
знає, а як мужика в ліжко вкласти – не тямить. Ще 
й нервує, як бачить, що є на світі хитріші і вправніші. 
Не кажучи про те, що й гарніші.

В житті перемагає сильніший. Треба було вже 
зрозуміти і не дутись, як жаба на будяк. Шкода дивитись.

А що тут співчувати. Кожен сам повинен боротися 
за своє щастя. Євреї, як прийшли в Землю Обітовану, 
мусили знищити тих, хто її населяв. І не тільки для того, 
щоб розчистити життєвий простір. Для того, щоб не 
перейняти ті погляди на життя, що були у місцевих. 
Обраний і пересіяний за сорок років ходіння по пустелі, 
народ був вищий за всіх. То й ставлення до себе було 
і лишається особливим. І заповідь вірна. Раб не може 
бути господарем. 

Глава 23
Ольгерд першим складає стопкою тарілки, несе їх 

в літню кухню. Світлані залишаються тільки склянки. 
Поставивши тарілки на стіл, Ольгерд вже пригля-
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дається до великої алюмінієвої миски і теплої води 
у шестилітровій емальованій каструлі, але мама пе-
рехоплює той погляд:

– Я зараз буду мити наш посуд, то помию і цей. А ти, 
Світлано, проведи гостей по кімнатах. Розмісти.

Ольгерд хоче заперечити. Але Світлана, знаючи, що 
мами не перебалакаєш, бере його за руку і виводить 
у двір. Стелла зі знудженим писком уже крутиться біля 
сходів...

– Ольгерде, тут у нас зал, – показує Світлана 
через двері в коридорі. – На цьому дивані спиш ти. 
Він розкладається, і тоді на ньому досить зручно, як 
для мужчини. А тобі, Стелло, – в наступні двері. Це 
кімната мого брата, вони з жінкою тут живуть, коли 
з Києва приїжджають. Думаю, що двоспального ліжка 
цілком вистачить навіть на твої габарити. Оце – кухня, 
за нею – ванна і туалет. Хочете – мийтеся і падаємо 
спати, а ні – влаштовуєм в залі кінотеатр.

– Тобі з ногою треба лягати чимскоріше, – непо-
коїться Ольгерд. 

– Я коли про неї не думаю – вона не болить. А якщо 
ляжу і зразу не зможу заснути – ніч пропала.

– Ну, якщо знайдеться гарний фільм, – я би ще 
посидів, – пропонує Ольгерд.

– Я теж! – приєднується Стелла.
– Тоді сідайте на дивані, а я принесу ноут і диски, – 

Світлана пірнає в дальні двері. Ольгерд чекає біля 
одвірка, і як тільки вона виходить – перехоплює 
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військами. Після десятиденного переживання селяни по-
вернулися в свої оселі.

В жовтні 1917 року в Росії вибухнула Жовтнева ре-
волюція, результатом якої став прихід до влади більшови-
ків. Село активно відгукнулося на ці події – організовано 
Сільський Революційний Комітет.

Тернопільщина опинилася під владою Польщі у від-
повідності із положеннями мирного договору 1921р., під-
писаного між РСФСР і УРСР з одного боку і Польщею 
з другого. Північна частина сучасної Тернопільської об-
ласті увійшли до Волинського воєводства.

Прикметно, що цілих п’ять років після формального 
закінчення війни, в околицях Матвіївців діяли радянські 
диверсійні групи, а в селі ще довго функціонував підпіль-
ний «осередок КПЗУ».

Перечекавши непевні і небезпечні часи в Європі, 
1922 року повернулися у Матвіївський палац Леон та 
Юлія Лєдуховські. По смерті чоловіка Юлія Лєдуховська 
взялася за реорганізацію маєтку. Провідними галузями 
господарювання мали стати буряківництво (поруч, у Ве-
ликих Загайцях, саме запрацював цукровий завод від-
ставного капітана Масловського) і рибництво. Для цього 
в селі реконструювали каскад ставків. Однак наймані пра-
цівники, силами яких велася реконструкція, кілька разів 
страйкували, вимагаючи більшої оплати праці. 

Скористатися плодами модернізації маєткової гос-
подарки графині не пощастило. 1 вересня 1939 року Ні-
меччина напала на Польщу. Матвіївський палац, в якому 
зосередились кількасот утікачів до Румунії, та прилеглий 
до нього конезавод стали ціллю для бомбардувальників 
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люфтваффе. А 18 вересня до села увійшла радянська кін-
нота. Були зорганізовані сільська рада, сільгоспартіль. 
Проте Друга світова тільки набирала кривавих обертів. 
Лише в лавах Червоної Армії із Матвіївців загинуло 72 
чоловіка. Куди більше їх загинуло під час «війни після ві-
йни» між радянськими каральними органами та україн-
ським збройним підпіллям, яка тривала в околицях села 
до 1952 року.

Подальша історія Матвіївців притаманна для більшос-
ті сіл Волинського Тернопілля – колективізація, меліора-
ція, хрущовська кукурудзяно-горохова епопея і зачинений 
на десять років храм, відносна заможність вісімдесятих 
років, мільйонні прибутки колгоспу, криза дев’яностих, 
безробіття, масовий виїзд на заробітки, двадцятилітні іно-
марки на засипаних крупним щебенем вулицях… 

Втім, це вже сьогодення села. Яке цілком заслуговує 
на нові книги.

Ìàðèíà ßãîäèíñüêà, 
äèðåêòîð Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
îáëàñíî¿ ³íñïåêö³¿ 
îõîðîíè ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ 
òà êóëüòóðè.
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