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В першій половині XVII віку князь Михайло Вишневецький
був один з найбагатіших магнатів на всю Україну й Польщу. Він
мав великі маєтності на Волині, на Подолі, в Галичині й на Білій
Русі. Це була його батьківщина й дідизна. Польський король
затвердив за ним і за його родом ще й усю Лубенщину: усі землі
на річці Сулі з містами Хоролом, Ромнами, Прилуками, усі землі
до самої тодішньої московської границі, котрими з давніх‐давен
обладували канівські міщани.
Князь Михайло жив недовго. Його жінка Раїна, з роду
молдавських господарів Могил, зосталась удовою з недолітком
сином Єремією. Вона доводилась сестрою київському
митрополитові славному Петрові Могилі. Михайлів брат, князь
Костянтин Вишневецький, став за опікуна удові та небожеві
Єремії.
Княгиня Раїна проживала з сином у волинських маєтностях у
Вишневці, де був палац покійного князя Михайла. Але Єремія
підростав. Настав час давати в науку молодого князя. Раїна
переїхала до Києва й оселилась в своєму палаці на Старому
Києві. Вона приставила до сина одного студента Києво‐
Могилянської колегії за вчителя. Сам префект колегії, старий
чернець, приїздив в палац, щоб наглядати за вченням молодого
княжати і сам виясняв Єремії початки православної віри.
Єремія Вишневецький рано зоставсь сиротою.
Після смерті матері Раїни його взяв до себе його опікун,
дядько,
брат
вдругих
Єреміїного
батька
Михайла
Вишневецького. Князь Костянтин вже давно перейшов на
католицьку віру й спольщивсь. Але він не насміливсь навертати
до католицької віри свого молодого небожа Єремію й через те
запросив студентів київської колегії вчити Єремію наукам в
своєму палаці. Як Єремія вже підріс, князь Костянтин звелів
лаштуватись в дорогу і сам одвіз свого небожа в Львів, щоб дати
його в єзуїтську колегію, маючи певну надію, що Єремія вийде з
колегії од єзуїтів католиком.
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Раннім ранком вони виїхали з двору князівського палацу в
Києві у важкому здоровому ридвані. А за ними потяглись хури,
навантажені всяким добром, та повозки, на котрих їхали
служники князя Єремії та шляхтич православної віри пан
Коноплінський як доглядач княжати Єремії.
Баскі та прудкі коні князівського поїзду бігли, наче
заіграшки. День був погожий. Надворі стояла спека й суша.
Курява вкрила на палець навантажені хури, понакривані
шкурами. І князь Костянтин, і Єремія, й слуги припали пилом і
зчорніли на виду. Серед широкого простору поля Єремії стало
легше на душі. Жаль йому було за матір'ю, але теперечки в
дорозі ніхто не навчав його, ніхто не докучав йому. Князь
Костянтин заговорював до Єремії, але молодий хлопець,
обізвавшись до його одним словом і то з неохотою, знов мовчав.
Замовк і старий князь, втомлений духотою та труською
дорогою, і почав дрімати. Тільки погоничі вряди‐годи ньокали,
поганяючи вкриті потом та порохом коні.
Надворі почало смеркати. Князь Костянтин звелів погоничам
стати на ночівку під старим дубовим гаєм. Випас попід гаєм був
добрий, і течія була недалечко. Погоничі порозпрягали коні,
попутали й пустили на пашу. Два шляхтичі напнули під дубами
княжий намет. Слуги розіклали багаття, поставили таган,
почепили казанок і почали варити куліш на вечерю. Старий
князь ліг на траві, підмостивши під голову згорнутий жупан, і
дожидавсь вечері.
Вже смерком слуги і пани посідали вкупі кругом казанка й
почали вечеряти. Дворецький вийняв з воза два срібні
полумиски, насипав у їх кулешу і поставив долі перед князями.
Після вечері слуги встали й подякували старому князеві й
кухарям за вечерю. Князь Костянтин з Єремією пішли в намет.
Молодому Єремії чомусь було ніяково сидіти в наметі вкупі з
старим дядьком. Він почував, що старий князь, неначе якась
вага, душить його, не дає волі ні йому, ні його думкам.
Князь Костянтин, втомлений од спеки, незабаром ліг долі на
простеленому килимі, підмостивши під голову жупан, і швидко
заснув міцним сном. Молодого Єремію не брав сон. Йому
здавалось, ніби старий, поважний і трохи суворий дядько й
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сонний обважнює його душу, одбирає в його волю. Він вийшов з
намету й ліг на траві коло багаття, спершись ліктем об землю.
Багаття жевріло й куріло. Сизий димок вився клубками вгору й
курився, неначе синюватим серпанком, заплутуючись в
важкому гіллі та листі. Червонуватий світ обливав високе
випнуте чоло молодого хлопця. Слуги шляхтичі один по
другому поприходили до багаття і посідали поруч з Єремією.
Пішла тиха розмова, неначе вони усі говорили нишком, щоб не
стривожити пишної краси червоного неба на заході та старого
лісу, щоб не збудити старого князя.
Гордий і неласкавий з старшими й вищими за себе, Єремія
був привітний до челяді. Він навіть братався й єднався з
челядинцями шляхтичами, але в тому самому братанні було
знати якесь потайне глузування, прикрите жартами та
смішками.
— От теперечки доведеться нам, князю, жити у Львові, —
сказав старий дворецький Коноплінський, простягаючи ноги на
траві, — служив я при княгині у Вишневці, служив у Києві, а от
довелося ще послужити і в Львові.
— То й служитимеш. Адже ж старі коні служать до самісінької
смерті, поки й не поздихають, та якось і служать, — сказав
Єремія.
— Тягнуть, аж жили в них витягуються та лущать, а вони все‐
таки тягнуть, — сказав один челядинець шляхтич. — Будеш і ти,
старий, тягти, доки не луснеш.
— О, я ще не швидко лусну! — обізвався дворецький. — В
молодого княжати Єремії робота буде неважка.
— Будеш, старий, вилежуватись в моєму житлі та люльку
смоктати. Яка пак там в мене буде тобі робота? — сказав Єремія.
— Отак буду потягуватись на перині, як тепер, — додав
дворецький і при тих словах простяг ноги на всю довжину,
закинув руки під голову і так потягся, що засиджені за день
кістки залускали й захрущали в його старому тілі, неначе
ломаки.
— А я прийду з школи та тебе зверху нагаєм по череві, щоб не
дуже вилежувався, — сказав Єремія.
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— В покійника вашого батька, князя Михайла, нехай буде
йому земля пером, була мені служба дуже важка. Князь справляв
бучні бенкети. Приїжджала сила гостей з України й з Польщі й з
Литви. Оттоді був скрут в вишневецькому палаці! Крутився
колись пан Коноплінський, наче муха в окропі. А тепер, як
заслабла княгиня… Ет, минуло наше — сказав дворецький і
важко зітхнув.
Довго балакав молодий Єремія з дворецьким. Небо за лісом
ледве червоніло. Смуга чорного лісу перетинала червоний фон
неба, неначе чорні скелі. Коні паслись, совали мордами по траві,
вряди‐годи пирхкали. Ніч густішала й чорнішала. Потомлені
челядинці почали куняти.
Єремія підмостив під голови жупан і простягся на землі.
Слуги поснули. Дворецький хріп і присвистував носом. Одного
Єремію не брав сон. Він лежав горілиць і втопив очі в темно‐
синій намет неба, неначе витканий з чорно‐синього шовку і
обсипаний брильянтами. Не краса неба, не ясні зорі манили
його; його манив широкий простір небесного намету. Якісь
невиразні бажання й поривання заворушились в душі молодого
князя.
І його думи полетіли далеко, повилися птицею понад
якимись безмірними степами, понад морями, летіли за ті моря,
все далі та далі, в якийсь інший пишний край, де гуляв старий
князь — козак Байда Вишневецький…
І молодому князеві тепер здавалось, що він, виїхавши з
батьківського дому, ніби одчалив од берега і пустився на те синє
просторне безмежне море шукати щастя‐долі й великої слави,
такої слави, щоб вона затінила славу усіх князів, гетьманів і
королів, засліпила увесь світ… щоб про його ймення та про його
славу пройшла чутка од краю до, краю й залунала піснями. Як
вона залунала піснями про славні козацькі вчинки славного
лицаря Яреми Байди‐Вишневецького.
Молодий князь пірнув у свої палкі мрії, неначе в безодню
моря: і вже не чорні дуби мріли перед його очима на
червонястім небі — чорніли в його уяві хвилі Чорного моря,
мріли скелисті береги далекого краю, миготіли по хвилях чайки.
От його військо сходить на берег. На березі на скелях ніби
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дрімає в темряві величезне вороже місто. Він веде військо на
місто, розвалює високі стіни. Почався гвалт в місті, почалась
кривава запекла битва. Він розбиває вороже військо і вступає на
майдан побідником. Місто займається одразу. Пожежа
схоплюється на чотири боки. Червоний, неначе кров, одлиск
грає й мигоче на списах, на шаблях, на шликах. Кров аж
дзюрчить потоками по улицях. Гармати гуркають, і пісня
побідників зливається з гуркотом гармат. Військо його величає;
його славлять і самі вороги, виносять йому ключі од міської
брами на золотій тарілці. Про його славну битву складають
пісні. І ті пісні пішли луною по Україні, по далеких чужих краях.
Молодий князь незчувся, як заснув у тих палких мріях,
неначе одразу проваливсь і пішов крізь землю або пірнув в
безодню Чорного моря.
Маєтності покійного князя Михайла Вишневецького були
густо розкидані по Волині. Найбільшою маєтністю князя
Михайла був Вишневець, од котрого й пішло назвище князів
Вишневецьких. Одпочивши в стародавньому тісному та
низькому вишневецькому палаці кільки день, князь Костянтин
рушив далі в дорогу на Галичину, і через кільки день перед
очима молодого Єремії неначе розгорнулась неширока долина
між чималими крутими горами, а в долині, неначе на дні зеленої
посудини, він побачив стародавній Львів. Тіснувата долина була
неначе в безладді закидана чималими панськими палацами,
жидівськими невисокими хатами та крамницями. Високі гострі
чорні покрівлі здалеки були схожі то на чорні велетенські
кротовини, то на висипані купи порушеної землі. А з того
безладдя витикались стародавні церкви, манячіли невисокі
дзвіниці. Край міста під спадистою горою неначе вгніздився
католицький монастир серед старого здорового садка, широкий
та здоровий, неначе в місто спустилась якась велетенська
птиця, звила собі під горою гніздище і вгніздилась в тому
чорному кострубатому гнізді, серед розкішного зеленого садка.
На пригорку стояв собор святого Юра, пануючи над усім містом,
і неначе оглядав з гори своїми рясними банями та вікнами те
безладдя неначе накиданих та стовплених домів, тих чорних
дахів, схожих на горби чорної землі. Здавалось, ніби там недавно
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тряслася земля й накидала з свого нутра ті чорні задимлені
купи сирої землі.
Важкий ридван Вишневецьких спустився возвозом у місто, і
князь Костянтин звелів погоничеві заїхати в жидівський заїзд,
який був найкращий в місті. Навантажені хури в'їхали в
просторний двір. Слуги повносили в кімнати скрині. І незабаром
князь Костянтин з молодим Єремією, убрані в дорогі шовкові
кунтуші та жупани, пішли до єзуїтської колегії, котра стояла
внизу під горою серед зеленого розкішного садка, мурована й не
общикатурена, вкрита червонуватою черепицею, й така здорова
та довга, що в неї можна було змістити половину львівських
пожильців. Довга колегія на два етажі з двома високими
флігелями, причепленими, неначе двоє крил, неначе розпустила
й простягла в довжину свої міцні крила, сіла серед зеленої маси
дерева й вчепилась кігтями в грунт міцно, твердо, ніби на віки
вічні, запанувавши над усім містом. Єзуїти ставили свої масивні
колегії неначе на віки вічні, неначе сподівались, що ніяка сила,
навіть самі пекельні брами не спроможуться розваляти їх до
віку — до суду.
Князь Костянтин та Єремія приступили до високої брами,
причепленої до стовпів‐ворітниць. Два муровані білі шпичасті
стовпи, що служили ворітницями, криті зверху черепицею,
стояли неначе два сторожі по обидва боки брами. В обох стовпах
в глибоченьких западинах стояли дерев'яні подоби матері божої
та єзуїта Ігнатія Лойоли. Статуї були помальовані грубими
різкими фарбами. Перед подобами висіли невеличкі череп'яні
лампади. Брама була зачинена й замкнута. Високі зчорнілі
муровані стіни з визубнями зверху кругом садка були схожі на
стіни твердині й наводили сум. Уся та єзуїтська оселя була
схожа на сумну зчорнілу середньовікову твердиню з міцною,
обкованою залізом брамою. Козацькі повстання Косинського,
Лободи та Наливайка вже тоді далися взнаки Польщі: вже на
львівському базарі скотилася додолу стята голова козацького
отамана Наливайка, котрий підняв козацьке повстання проти
Польщі. Єзуїти стали обережні.
Князь Костянтин постукав у браму держалном шаблі. З
маленького віконечка в брамі виглянуло двоє сірих
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