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Князь Єремія Вишневецький
Повість
I
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.
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
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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 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.
— 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
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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 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 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.
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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 витрішкуватих очей і почувся чийсь голос. Воротар спитав у прибувших, хто
вони такі й чого їм треба. Незабаром важка брама заскрипіла й трохи одхилилась, неначе чогось
стереглася. Князь Костянтин та Єремія насилу протислись в одхилену браму, їх стрів послушник у
чорній сутані й у широкому чорному брилі й повів їх через садок до колегії. Товсті дубові двері в
колегії були замкнуті. Князь Костянтин і тут насилу достукався. Двері одчинились і перед ним у
дверях знов з'явилась якась чорна постать з обголеним видом і заступила дорогу. Князь Костянтин
просив заповістити за себе ректорові. Чорний служник повів князя Костянтина в колегію.
Довгі й темні та сумні коридори, зверху закруглені, вилися по обидва боки, неначе чорні
київські печери. З одного боку, десь далеко-далеко в куточку вгорі, блимало невеличке кругле
віконце, ніби прокручене свердлом-лопатнем у товстій стіні. Там в кінці коридора при стіні стояв
притулений до стіни здоровий хрест, неначе на кладовищі, а на хресті висіла вироблена з дерева
подоба Христа, простягнувша руки високо вгору на перехрестя й схиливша голову з важким
чорним терновим вінцем. Подоба Христа була помальована різкими фарбами. З одного боку ніби
лилася гаряча кров і стікала по тілі червоними патьоками, ще й покрапала хрест до самого низу.
На руках, на ногах, на чолі тієї подоби червоніли страшні виразки, червоніли запечені краплі
крові. Цей покривавлений вид розп'ятого Христа був виставлений на ефектований показ, щоб
вражати і без того вразливі та прийнятливі молоді душі студентів колегії.
Молодий Єремія впився очима в ті страшні криваві виразки, у покривавлену широку виразку
в боку і не міг одвести очей од тих ран, од тієї запеченої крові, котра неначе аж дзюрком дзюрчала,
все не переставала литись з тіла.
Чорний служник довів їх до того хреста і на ході впав на одне коліно. Коридор загнувся
гострим закрутом і знов повився далеко-далеко, темний, сумний, неначе в катакомбах. А в
далекому кінці знов заманячів такий самий здоровий хрест при стіні, зачервоніли рани, залисніла
кров. В тих довгих без кінця коридорах було тихо, мертво, віяло холодом, неначе десь глибоко під
землею. Єремії здалося, що він іде десь під землею, якимсь підземним кладовищем.
Аж на самому кінці тих довгих без міри сіней служник одчинив одні двері. З дверей полився
ясний світ і блиснув у темні сіни, неначе вирвався на волю. Служник неначе випустив на волю
десь замкнутий день і впустив його в ту темряву ночі. Князь Костянтин з Єремією вступили в
просторну високу білу світлицю, з довгими узькими вікнами в розкішний садок, обставлену
довгими чорними ослонами з спинками. Ослони були застелені темно-зеленими килимками.
Незабаром у кутку високі двері неначе самі одчинились нечутно, без найменшого скрипу, без
найменшого шелесту. В світлицю несподівано вступив ректор — єзуїт патер Вінцентій, вступив
крадькома, тихо, без найменшого шелесту. М'які черевики не стукотіли, не човгали, навіть не
шелестіли, неначе вони були на оксамитових підошвах. Отець ректор вийшов десь з закутка так
несподівано, неначе з мурованої стіни виникла мара.
Ректор патер Вінцентій був уже пристаркуватий, сивий, але повний на виду, здоровий,
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плечистий та тілистий чоловік. Обголений вид лиснів, неначе обмазаний оливою. Сірі круглі очі
світились тихо, але чоловічки в очах виглядали розумно, гостро й неначе пронизували людину
наскрізь. Червона сутана на йому неначе винесла з собою ще більше світа. Князь Костянтин
уклонився йому, назвав себе й свого небожа. Ректор випростався на ввесь свій зріст, і його очі ніби
заграли, як у того вловчого, котрий натрапив на дуже значну й ціновиту здобич. Він одчинив
навстіж двері й попросив гостей до другої світлиці тихим привітним голосом.
Світлиця патера Вінцентія була дуже здорова й світла. Попід стінами стояли шафи, заставлені
здоровими старими книгами та фоліантами; на стінах висіли довгі полиці, закладені
манускриптами та сувоями пергамену. Серед світлиці стояв довгий стіл, застелений чорним
сукном, а на столі стояв високий хрест з чорного дерева, на котрому біліла подоба розп'ятого
Христа. Кругом стола були поставлені непомальовані точені стільці з високими, грубо
повирізуваними спинками. В світлиці тхнуло пергаменом та старими книгами й паперами.
Розкішні квітчасті перські та турецькі килими були розстелені кругом стола й по стародавніх
канапах з високими спинками. Одразу було знать, що ця колегія була заснована для дітей панських
та магнатських. Один куток був заставлений давніми темними образами в золотих шатах.
Патер Вінцентій ще раз уклонився князеві Костянтинові, і потім обидва вони поцілували один
одного в плече.
— Молодий князь Єремія надісь син помершого ясновельможного князя Михайла
Вишневецького та княгині Раїни? — спитав патер Вінцентій.
— Еге, превелебний отче! — обізвався князь Костянтин. — Єремія син мого брата вдругих і
унук славного козацького гетьмана Яреми Байди-Вишневецького.
— Славний паросток славного дерева! Паросток дому Гедиминового та Ягеллонового, —
сказав патер Вінцентій до молодого Єремії, окинувши гострими очима Єремію од ніг до голови.
І патер Вінцентій обняв молодого Єремію і щільно й гаряче й з притиском цмокнув його в
обидві щоки і в чоло.
Єремії не сподобались ті поцілунки. Він не любив пестощів ще гірше, ніж усякого напутіння
та докорів. Як патер розняв свої гладкі та гарячі руки, Єремія одвернув голову набік, неначе
боявся, щоб ті противні руки не лапнули його й не обхопили його плечей вдруге.
Ректор попросив князя Костянтина сісти коло стола й сам сів; потім, показавши рукою на
стілець, що стояв оддалік коло канапи за столом, звелів Єремії там сісти.
— Славний рід вашої ясновельможності, князю Костянтине, на всю Україну й Польщу! Давні
предки вашої ясновельможності були князями литовськими, — сказав патер.
— І руськими, — додав князь Костянтин з притиском, бо він ще гаразд не сполячивсь.
— Яко опікун княжати Єремії просимо вашу превелебність прийняти Єремію до колегії отців
єзуїтів. Його вчили студенти й навіть професори нашої Київської колегії, і я сподіваюсь, що він
матиме спроможність далі вчитись у вашій колегії, бо латину знає вже добре.
— Вірю, вірю, і ми з великою охотою приймемо молодого князя в нашу колегію, — сказав
ректор, і його погляд, швидкий, як блискавка, впав на Єремію й неначе пронизав його наскрізь.
Патер зиркав на княжа жадібними очима, неначе кіт на клітку, де тріпала крильцями пташка.
— Ми, ясновельможний князю, з дорогою душею приймемо до своєї колегії цей славний
паросток славного роду, котрий так багато прислужився нашій дорогій вітчизні. Я дуже радий,
дуже радий! Ми не вважаємо на віру наших вихованців і приймаємо до себе усякових, якої б віри
вони не були. Про це нам байдуже!
— Хоч я сам тепер католик, але княгиня, мати княжати, бажала помираючи, щоб цей нащадок
славних предків зостався в благочестивій вірі, — обізвався твердим голосом князь Костянтин.
— Борони боже, щоб ми кого силували приставати до святого римського костьолу або
силували одвертатись од свого народу. В нас тільки науки і науки. Ми вчимо, а не силуємо. Ми
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проливаємо тільки світ науки і більше нічого. А вже з нашої колегії ніхто не виходить темним
неуком.
— Я відомий тому і задля того ми з удовою княгинею постановили оддати молоде княжа до
вашої колегії, — сказав князь Костянтин.
— Але я передніше мушу князю сказати, що в нас є свої постанови. От прикладом: студенти
не мають права навіть ходити й гуляти по садку по дві душі вкупі, вони повинні ходити або по
одному, або втрьох, — сказав патер. — Молодому княжаті доведеться коритись і слухатись і нас, і
своїх менторів.
Патер примітив, що за кожним його словом в Єремії насуплюються густі брови, а очі стають
сердиті та розгорюються, як у вовченяти, і він замовк.
«Насуплене та якесь вовкувате і ніби звіркувате княжа привіз до нас оцей князь, але ж
безлічні маєтності князів Вишневеньких… Це княжа — не дуже похиле дерево... але ж сила
грошей… Ой коли б залучити оце звіря до свого табору, щоб воно часом потім не наробило нам
клопоту. Борони боже, як воно часом піде слідком за Криштофом Косинським та Наливайком!»
Патер своїм досвідним оком прочитав в очах і на виду княжати запеклість та завзяття, й сумні
думи виникли і заворушились у його старечій голові.
Несподівано в кутку світлиці одчинились двері тихо, без шуму, і з дверей ніби висунулась
червона постать єзуїта-професора, гладкого й сивого. В той час з прихожої так само одчинились
двері, неначе самі, і звідтіль вийшов молодий єзуїт, незвичайно гарний, увесь в червоному, з
високим білим чолом, з блакитними ясними очима, з осміхом янгола на рожевих устах, гарний, як
херувим. Єремія несамохіть задивився на його. Молодий єзуїт простував до стола тихо,
помаленьку, неначе линув на крилах. Але в той час коло тієї шафи, де сидів Єремія, неначе
провалилась стіна, і звідтіль одразу висунувся, неначе вискочив старий єзуїт, сухорлявий, худий,
як скіпка, лисий, з запалими щоками, з гострим орлиним носом. Єремії здалося, що десь в стіні
одчинили склеп з-під землі й звідтіль, з одчиненої домовини встав мрець в червоній мантії.
Сміливий хлопець, небоязкий на вдачу, аж жахнувся і подався назад.
Усі ті професори вийшли буцімто випадком в світлицю й попрямували до стола тихою
рівною ступою, неначе червонясті ляльки сунулись чиєюсь захованою потайною рукою.
Незабаром в якихсь суточках за однією шафою знов неначе провалилась стіна, і з чорної
провалини виступив, як тінь, червоний патер, з круглою, неначе гарбуз, головою, лисий,
червоновидий та витрішкоокий.
Князь Костянтин окинув світлицю здивованими очима. Єремія зорив очима на всі боки,
неначе він оглядав якусь несподівану сцену на театральній виставі, де несподівано піднімались по
закутках завіси і звідтіля виходили червоні тіні, неначе мари. Один ректор спокійно дивився на
червоних патерів: він знав, що усі ті патери підслухували за потайними дверима, котрі вели в їх
сумежні покої, і теперечки усі ті патери випадком вийшли разом до світлиці, неначе змовились.
Вони чули все і вже знали, яка висока особа привела до їх колегії молодого й багатого княжевича,
чули й знали, що розмова вже скінчилась. Кожного взяла цікавість подивитись на князів
Вишневецьких, а нетерплячка сама підвела їх руки і поклала їх пучки на клямки коло потайних
дверей з м'якими, підкладеними сукном завісками.
Єзуїти поклонились старому князеві й посідали коло стола. Зачервоніли червоні сутани під
здоровим чорним хрестом, залисніли голі черепи, заблищали неначе обмазані оливою обголені
щоки. Тихий світ лився в довгі вузькі вікна, затінені густими грушами. Здавалось, ніби під чорним
хрестом зібрались не апостоли Христові, а єрусалимські садукеї та підлесливі фарисеї з хитрими
лисичими очима.
— Шановні колеги! Ходімо до каплиці й помолимось за молодого княжевича Єремію, щоб
бог подав силу й тяму й хист молодому княжевичеві до наук, щоб дух святий просвітив його розум
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світом до прийняття світла науки, напутив його серце до добра й правди.
Всі раптом підвелись, наче машини. Ректор пішов через світлицю й одчинив двері в
подовжасту темну каплицю. В далекому кінці каплиці сяв престол, обставлений срібними та
золотими свічниками, сяла золота звізда над дароносицею, неначе сходила на вечірньому обрії
ясна та блискуча зоря. Ректор впав на коліна перед престолом. Патери поставали навколішки на
східцях і позгортали руки на персах на молитву. На темних хорах високо під склепінням загув
орган тихо, неначе нишком, неначе в густому бору зашелестів та жалібно загув вітер в густих
соснах. Патери довго молились нишком; тихий гук все гув рівними низькими тонами, неначе
благав небо вкупі з патерами. Тихий світ лився через зелені та жовті шибки довгих та узьких
готицьких вікон і розсипав по червоних сутанах фантастичний одлиск колоритними сутінками,
плямами та смугами. Але не про Єреміїн розум, не про добро й правду була та молитва під тихий
жалібний гук органа. Та молитва була схожа на благання злих духів, щоб князь Єремія став
ворогом свого рідного краю й пролив ріки рідної крові. Не до бога долинули ті палкі молитви
палких фанатиків: пішли вони до темних сил, котрі у пеклі аж стрибали гопака, зачувши ті
неправдиві молитви з неправдивих уст на загин та кривду усій Україні.
Ректор схопивсь проворно й жваво, неначе підскочив на радощах. Підскочив і лисий череп
професора, неначе резиновий м'яч, аж залиснів синім цвітом од світа синьої шибки у вікні;
підскочив і молоденький красунь Станіслав, облитий рожевим світом од рожевої шибки в
готицькому вікні. Орган одразу ніби гукнув, крикнув, а потім заспівав весело, урочисто. І
полились його веселі мелодії попід темними склепіннями. Сама темна каплиця неначе зраділа.
Князь Костянтин вийшов з Єремією з колегії. За ними слідком зачинялись і замикались усі
двері на замки та на засови. Тим часом дворецький Коноплінський напитав кільки кватир для
молодого князя. Князь Костянтин оглядів доми і зайняв житло для свого небожа в окремному домі
одного багатенького купця, родом русина. Дім був на ті часи один з більших і показніших у
Львові. Дворецький обставив покої багатою обставою, яка личила й подобала нащадкові славного
роду князів Вишневецьких.
Незабаром поз'їжджались після вакацій студенти колегії. Багато між ними було синів
українських князів та панів. Декотрі ще держались своєї віри й мови, декотрі вже попереходили на
католицьку віру. Може з половина значних українських магнатів та дідичів попереходила на
католицтво і сполячилась. Ці перевертні стали ворогами України і українського народу. Фанатик
Сигізмунд III заповзявся зовсім зломити православну віру і навернути народ і духовенство до
католицтва, спольщити Україну доостанку. До помочі його замірам стали єзуїти. Вони наполягли з
усієї сили на українське дворянство, духовенство й на народ.
Як демони спокусники, нашіптували єзуїти нібито випадком в розмові Єремії ненависність до
його віри, до його мови, і молодий гордий княжевич, як тільки вийшов з колегії, зараз пристав до
католицької віри, кинув українську мову і сполячився.
Єзуїти заплескали в долоні на радощах, що придбали такий значний добуток. Вони одправили
потихеньку молебень за те... що перевернули на ворога Україні українського князя славного й
багатого роду.
— Тепер ти, князю, навертай і своїх підданих на Україні до своєї нової віри, до нової
вітчизни, до польської мови. Ти тепер зразець для дрібних українських панів, для темного
хлопства й міщанства на Україні, а не воно для тебе. Ви, українські пани, що перейшли на
католицьку віру й нашу мову, теперечки дбайте й пеклюйтесь, щоб навернути на свій зразець усю
темну українську масу. Ведіть за собою слідком тих темних товаряк, «те бидло», перероблюйте їх
навіть силою, а вони, як сліпці, повинні йти слідком за вами, за своїми проводирями. А коли вони
не підуть, княже, за тобою, маєш в руках меч. Орудуй мечем во ім'я Христове!
Так напутив ректор колегії Єремію на прощанні, як той виходив з колегії, повернувши
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християнство навпаки та навиворіт. Замість єднання та братерства між двома народами, єзуїти в
колегіях посіяли пекельну ненависність та ворогування. Ріки людської крові полились і... все-таки
не залили того пекла...
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