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II
Але молодий Єремія почував у душі, що не місіонерство манило його до Польщі. Не той бог

змалку запанував в його душі. Він змалку вже любив війну, любив битви, любив славу, його
молода честолюбна душа поривалась до чогось великого та славного, до великих славних подій на
полі битви. Крики побіди й слава були найсолодші для його.

Вийшовши з єзуїтської школи, молодий Єремія зараз вирядився за границю, щоб там
навчитись військовій справі. Він довго пробував в Голландії, блукав по Рейні і скрізь, передніше
за все, придивлявся до військової справи. Згасаюче в Європі лицарство манило його, неначе
пишний квіт.

Пробувши кільки років за границею, надивившись на усякі дива в Європі, без міри вищої в
усьому і за Польщу і за Україну, Єремія вернувся 1632 року додому.

Переїжджаючи через свої маєтності на Волині, Єремія тільки тепер, дойшовши до повного
зросту, вперше запримітив, яка в його сила землі, борів, степу, сіл та панщанних людей. Він
вперше почутив свою силу і на Україні, й у самій Польщі. В Києві він вступив у свій ще
батьківський палац і, глянувши кругом себе, почервонів од сорому. Палац здавався йому
теперечки тісний, нікчемний, не вартий давнього князівського роду Вишневецьких. Його взяла
досада й злість на своїх предків, неначе предки були винні в тому, що не поважали свого славного
роду і не збудували палацу, вартого славного давнього роду князів Вишневецьких.

«Для слави нашого великого роду мені не подобає жити в таких печерях та ще й вітати в їх
славних магнатів з Польщі й України. Мене підіймуть на сміх. Не в таких замках жили славні
лицарі на Рейні, не в таких конурах жили і їх славні діди та прадіди, в яких жили мої», — подумав
Єремія, ходячи по тісненьких покоях, з вузенькими віконцями, з темними закутками, заставленими
рядками давніх темних образів.

Скинувши з себе опіку князя Костянтина, Єремія вперше поїхав за Дніпро оглядати свої
лубенські маєтності. Ті маєтності були ще більші за волинські, їм неначе й краю не було в
безмежних степах. Ще його батько, князь Михайло, викликав з Київщини та Полісся людей на
осади, заводив через осадчих села та хутори понад Сулою, Удаєм, Ворсклою. Дикі поля неначе
оживали; села й хутори росли; збільшувались міста: Лубни, Ромни, Прилуки, Хорол. В безкраїх
степах заворушились осади, заворушилось життя. Єремія привіз з собою шляхтичів католиків Яна
Бесядовського та свого слугу Криштофа Сіножацького, чернігівського хорунжого, настановив їх
старостами та осадчими й звелів їм правити маєтностями і заселяти осадами порожні степи. Осадчі
викликали людей з Київщини та Подолу, з Полісся, з Мінщини і закладали нові осади. Лубни,
давніший Олександрівськ, став вже містом. Єремія вибрав пишне місце на горах, недалечко од
Лубен, над самою річкою Сулою і постановив збудувати там палац, щоб назавсіди оселитись в
йому. Вольні степи манили його, неначе якимись чарами.

«Оттут мені жити на цих горах, серед вольного степу. На Волині в моїх маєтностях буде мені
тісно серед тих Сангушків, Заславських, Острожських, Збаражських й інших магнатів. Тут немає
магнатів. Сюди не зайде й власть короля. Тутечки моє царство й панство. В цих вольних краях
буде чинитись моя одна воля. Я буду в цих степах ніби уділовим князем, який був князь
Костянтин Острожський. Тут за Дніпром я буду королем в моїх безкрайніх маєтностях. Ніхто мені
не стане на дорозі. Тут я поставлю палац, кращий, як у короля, заведу силу війська, піду в степи на
татар, добуду слави, може візьму татарські степи, завоюю самий Крим... А тоді прибуду до
Варшави, приведу своє військо, розпущу свої прапори на варшавських улицях, засліплю очі
магнатам своєю силою, своєю славою, стану першим на усю Польщу, на усю Україну. От тоді знов
засяє давній рід князів Вишневецьких, а потім... може мене жде й королівська корона... В Польщі
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це можлива річ...»
Єремія оглядав високі круті гори понад Сулою, і його думки линули все вище та вище, за ті

гори, все далі та далі, за ті степи, сягали далеко-далеко, до пишного Криму, до Чорного моря,
летіли за море й міри не знали. Одна велика подія, одна висока мрія підіймалась над другою й
неначе намагалась дістати до самого неба й тільки там спинитись, де вже не було й кінця, й
простору, де гасли найсміливіші мрії в безодні безмежності.

Єремія зійшов з ґанку невеличкого домка, в котрому часом пробував його батько,
навідуючись в Лубни, скочив на коня й полетів через греблю на Сулі, вилетів возвозом на гори і
побіг конем по горах, по горбах та долинах, вкритих пишними старими лісами. Він задумав
вибрати собі місце на тих горах для свого палацу.

День був гарячий, сонячний. Стояла суша й спека. Повітря мигало маревом, наче дрижаче
живе срібло. Єремія об'їхав високі гори понад Сулою, оглядів долини і спинив коня на одній
високій горі. Краса місця вразила молодого князя. Висока гора неначе спадала наниз,
розсипаючись дрібними горбами, неначе устеляла себе сходами до самої річки. І горби й западини,
погнуті й поламані в найвередливіші звивки, були вкриті віковічним лісом, неначе закутані в
пишні зелені шати. Сула вилася нанизу срібною стрічкою по зелених лугах, по сіножатях, по
густих очеретах. З-за лісів на закруті Сули виглядали верхи Мгарського монастиря. А по другий
бік на горі розкинулись Лубни. За Сулою слалися скатертю зелені степи, скільки сягало око, без
кінця, без краю, неначе зелене море. Степи зеленіли, а далі сизіли й зливалися з синім небом в
прозорій імлі. Імла лисніла, мріла кругом небокруга, неначе фантастична мрія, і манила в далечінь,
в далекі невідомі краї.

«Тут мені жити! На цьому пункті збудую собі палац лицарський, палац королівський,
найкращий і найбільший за всі магнатські палаци на усю Польщу й Україну. Це мій Рейн! Це
береги мого Рейну! В цих степах я уділовий потужний князь і магнат і король. Тутечки, дійсно
тутечки на широкому роздолі не досягне до мене нічия воля, нічия сила, навіть королівська».

Єремія Вишневецький вернувся до Лубен, забрав старостів, забрав своїх шляхтичів
військових і зараз дав загад обкопувати окопами здорове місце на горі для палаца і загадав садити
на горі навкруги сади та гаї.

Неначе вітром рознеслася по Лубенщині й усій Лівобережній Україні чутка про те, що князь
Єремія вернувсь з заграниці католиком і вже спольщився. Духовенство й ченці в монастирях в
Лубенщині стривожились. Народ сполохався. В Київщині, на Волині, в Галичині й на Білій Русі
саме тоді лютували ксьондзи та єзуїти; силували всіх до унії й до католицтва, однімали силою
церкви і повертали їх на костьоли; пани оддавали свої маєтності з панщанними людьми і з
церквами в посесію жидам. Плач і крики народу доходили і на Задніпрянщину. І за Дніпром усі
стривожились, що князь Єремія оселяється над Сулою; усі думали, що він наведе ксьондзів та
єзуїтів, заведе польське військо й силуватиме до унії й католицтва.

Ченці в монастирях змовились і з переляку незабаром повтікали з монастирів за московську
границю в Курський край. Славний Петро Могила з великого гніву та жалю й не писав до свого
небожа: він знав його завзяту вдачу.

Київський митрополит Ісаія Копинський написав до князя Єремії послання, докоряв йому за
зраду Україні й вірі, нагадував йому, що славний рід князів Вишневецьких в Чернігові держався
православної віри і стояв на обороні рідного краю, своєї віри й народності. Але гордий Єремія не
вважив на його послання. Не такі думки, не такі мрії зародилися й зміцніли в гордому княжаті.
Інші стежки до іншої слави вже визначив він собі в своїй гордій та завзятій душі.

Єремія звелів зігнати на роботу силу панщанного народу на шарварок.
На горах заворушились люде, неначе комашня. Копали окопи, насипали здорові вали, возили

цеглу, ставили частоколи.
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Незабаром після того Єремія розіслав по Україні й по Волині своїх комісарів закликати
ходачкових шляхтичів до себе на військову службу. В його була думка завести двірське військо
таке здорове, якого не мав ні один магнат у Польщі й на Україні. Старости знов зігнали народ на
шарварок. Єремія закладав коло свого палацу неначе свою Січ. Він загадав копати землянки,
ставити довгі курені для нежонатих військових. Окопи й вали далеко вигнались в степ. Коло
куренів викопали довгі ями, поставили муровані кабиці, замурували в кабицях здорові казани, щоб
варити страву, поставили довгелецькі стані для коней. Єремія за всім доглядав сам, усьому давав
ряд. Уся його душа лежала до тих військових окопів, до тих куренів, де мало пробувати його
князівське військо.

І незабаром потяглися до Лубен ходачкові шляхтичі, усякі пройдисвіти та волоцюги, що
пробували на ласкавому хлібі при тодішніх магнатських дворах. Одні тяглися пішки но степах,
інші їхали на шкапах, неначе Дон-Кіхоти, обірвані, закудлані й неумивані по цілих тижнях, але з
диким завзяттям в очах, з гордими очима. Єремія приймав їх до себе на службу з дорогою душею.
Жонатих сірачкових шляхтичів він оселяв в Лубнах, усяких нежонатих пройдисвітів та приблуд
оселяв в куренях та в землянках. Усім давав він чудові степові коні, військову зброю й вбирав у
дорогі шати, неначе своїх дітей, не шкодуючи грошей.

Заіржали коні в степу. Закуріли димом кабиці, завештались люде. Щодня кухарі різали воли
та вівці на прохарчування цієї дикої, але гордовитої шляхетської орди. Навезли з Лубен бочок
горілки та медів. Єремія сам порядкував, сам частував військових, сам сідав з цією ордою за обід
надворі просто неба, на землі. В цьому таборі ніби була його уся душа. До неї линуло його серце.
На широкому майдані Єремія сам вчив своє нове військо, показував, як битись на шаблях та на
списах, гарцювати на конях, вчив стріляти й потрапляти та влучати в ціль: скрізь на горах
розлягавсь шум, крик та галас. Іржали коні, кричали військові за чарками, за кубками, за
змаганнями та бійкою, тріщали рушниці. Здавалось, ніби з далекого Сходу найшла якась нова
орда, отаборилась в степу над горами на якийсь час і була напоготові рушити з місця на якісь
городи, і щось руйнувати, і когось воювати.

Єремія приймав до себе на військову службу в козаки не тільки католиків, але й українців і
уніятів, навіть православних шляхтичів і козаків. Він ніби заводив нову Січ, але не для оборони
України, а для своєї слави, для свого честолюбства.

Для свого двірського війська, для своїх слуг — дворян католиків та усякої польської челяді
Єремія зараз звелів збудувати в Лубнах католицький костьол. Незабаром наїхали у Лубни з
Варшави католицькі ченці. З костьолу швидко став бернардинський католицький монастир.
Єремія одписав на той монастир землі та сіножаті. Перегодя Єремія поставив костьол і в
Прилуках. Але він осівся в Лубенщині не задля того, щоб будувати католицькі монастирі та
розповсюджувати католицьку віру.

В той час пройшла чутка, що буде війна з Москвою. Маєтності Єреміїні доходили до самої
московської границі. Єремія хапався набирати у військо жовнірів. В йому заграла кров. Він був
радий війні.

«От тепер настав час показати мені себе! — думав Єремія. — Піду на Москву, поведу своє
військо, розіб'ю москалів, наберу побідних лаврів. І швидко про мене заговорять у Варшаві. Про
мою славу піде чутка по всій Польщі, а може й далі».

Воєвода московський Бутурлін вступив з військом в Полтавщину і зруйнував Миргород.
Загони московського війська виступили на Чернігів. Єремія вислав тисячу свого війська на
москалів з паном Длотовським, але військо було побите москалями. В місяці лютому 1634 року
Лука Жолкевський привів з-за Дніпра військо з поляків, литвинів, німців та українських козаків
під приводом полковника Якова Острянина й пішов в Московщину на міста Сівськ, Курськ та
Рильськ.
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Єремія хапався, щоб захистити й обороняти свої городи й села. Він зараз пристав з своїм
військом до Жолкевського, кинувся за московську границю, почав там палити московські села і
випалив їх так багато, що козаки його продражнили палієм. Військо Єреміїне й Жолкевського
обложило Путивль, але не могло його взяти, потім пішло на Сівськ, обложило його, пошарпало й
попалило, але не взяло. Саме тоді пройшла чутка, що на Лубенщину йдуть татари. Єремія на той
час забувся й про свої лаври й повернувсь з своїм військом у Лубенщину, щоб одбиватись од
татар. Його загони вигнали татар, але швидко потім Москва постановила з Польщею Полядівський
мир і Єремії не вдалось добути собі слави в Московщині в битвах з московським військом. Він
тільки показав жорстокість та дикість своєї вдачі, бо руйнував і палив, неначе татарська або давня
монгольська орда. Зате ж через кільки років князеві Єремії довелось добувати собі слави в рідному
краї в битвах з козаками, котрі встали на Польщу. І він добув собі слави на ганьбу славного роду
князів Вишневецьких.

Завзятий фанатик, польський король Сигізмунд III постановив, силою завести по всій Україні
унію. Єзуїти розсипались по Україні й силували духовенство й народ до унії. Значніші православні
пани приставали до католицької віри й сполячувались. Король щедро роздаркувався, пороздавав
великі маєтності на Україні значним польським магнатам. Поляки завели на Україні панщину,
хапали землі вже й за Дніпром у Полтавщині та Чернігівщині, де тільки можна було захопити,
загарбували навіть землі вольних козаків і козацької старшини. Народ робив на панів панщину і
стогнав у неволі. Десяту частку з хліба, з пасік і з усього свого добра селяни оддавали своїм панам.
Пани оддавали свої маєтності жидам в посесію вкупі з церквами. Жиди держали в себе ключі од
церков. Народ платив їм за подзвінне, за хрестини, за вінчання. Діти зоставались нехрещені,
молоді жили невінчані. Польсьe військо стояло по селах на станціях і обдирало селян, обдирало
народ, як хотіло. Пани брали, окрім податів, ще три рази на рік одсипне з кожної хати: перед
різдвом, перед Великоднем та перед зеленими святками по кільки четвертів пшениці та жита, по
кільки пар каплунів, качок та гусей. Їхав дідич кудись на прощу, до якого монастиря, народ платив
йому за мандрівку; видавав дідич дочку заміж, панщанні люде знов платили на придане дочці.
Народ стогнав у ярмі, а його ще й до того силували приставати на унію. Козаки заступились і за
народ, і за свою віру, і за свої вольності, бо король та пани задумали вже знести усю козаччину. І
козаки піднялись як один чоловік.

Ще до приїзду Єремії в Лубни гетьман Жмайло піднявся з козаками на Польщу 1625 року,
щоб обороняти народ і віру. Через два роки після Жмайла запорозький отаман Тарас привів на
Україну запорожців і знов підняв козаків на Польщу. Він засів з козаками в Переяславі, і польний
гетьман Конецпольськии не мав сили вибити його з Переяслава й мусив помиритись з козаками.
Повстання затихло, але воно тільки притаїлось.

1637 року козаки знов піднялися на поляків. Їх підняв гетьман козацький Павлюк Гудзан.
Єремія Вишневецький почував лихо і зараз виїхав на Волинь у свої маєтності: він бачив, що в його
у Лубнах мала сила, що в його мало війська, а час наставав небезпечний. Там на Волині він почав
набирати на вербунок дрібних шляхтичів у своє двірське військо.

В той час, як Єремія виїхав з Лубен і набирав військо, до Павлюка пристали і задніпрянські
козаки, пристала й Лубенщина. 17 жовтня 1637 року Павлюк прибув до Лубен і видав звідтіль свій
універсал, закликаючи усіх козаків і селян до повстання проти Польщі. Селянам він звелів
виганяти католиків панів з маєтностів. Польські й сполячені українські пани почали втікати з своїх
палаців. Тоді польний гетьман Миколай Потоцький повів польське військо на козаків. Під
Кумейками Потоцький побив козацьке військо. 1637 року, на зимнього Миколи, козаки мусили
покоритись Польщі. Павлюкові й старшині постинали голови у Варшаві. Од козаків одняли право
настановляти собі гетьмана. Над ними поставили за старшого поляка комісара.

Але повстання за Дніпром не вгамувалось. Молодий Кизим, син полковника Кизима, підняв
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Лубенщину. Він напав на Лубни, звелів вирізати усіх католиків, усю челядь Вишневецького,
зруйнував бернардинський монастир, повбивав польських ченців і порубав їх на шматки і вивинув
собакам. Двірська челядь Вишневецького замкнулась в старому замку, котрий поставив ще
Єреміїн батько князь Михайло й перевіз туди сорок три гаківниці з Вишневця.

— Паліть гніздо одступника! Бийте його челядинців недовірків! — кричав Кизим на своїх
козаків. — Не жалійте зрадника, бо він ось небавом наведе своїх жовнірів і буде різати нас.
Руйнуйте зрадника України, поганого недоляшка князя!

Кизимові козаки підпалили католицький монастир, кинулись на замок, вирізали усіх
челядинців католиків, запалили курені, в котрих жило двірське військо Вишневецького.

— Оце тобі, князю, за твоє одступництво! — кричав палкий Кизим.
Польний гетьман Миколай Потоцький перевів польське військо за Дніпро й звелів хапати

козаків та селян, що ходили у повстання. Він обставив шлях од Києва до Ніжина залізними палями
і посадив на їх забраних козаків. Він зумисне проїхав тим шляхом, щоб подивитись на муки тих
нещасних мучеників України. Поляки впіймали й молодого Кизима і забили в кайдани. Але
козацька справа ще не загинула. В Січі вибрали за отамана Остряницю. Він, не гаючись, зараз
рушив у Лубенщину з запорожцями. Козаки й селяне зараз поздіймали потаєнці з паль покараних
козаків і повтікали до Остряниці. Остряниця дійшов з військом до Голтви під Хоролом. Миколай
Потоцький виїхав тоді в Пруссію й поставив над військом за гетьмана свого небожа Станіслава
Потоцького. Цей Поточченко кинувся сміливо на козацький стан. Але козаки поклали в пень дві
роти поляків і розбили сім корогов жовнірів. Остряниця рушив далі й став станом за Лубнами над
Сулою.

Саме тоді в місяці маї Єремія привів навербоване на Волині військо. Він прибув у Лубни і
побачив тільки руїни кляштора та старого батьківського замка. Єремія розлютувався й рушив 27
мая до стану Поточченка.

Остряниця рушив з козаками далі од Лубен. Поляки погнались за ним і догнали його під
Жовнином, Єреміїною слободою. Остряниця сам кинувся в Сулу, переплив і втік в Московське
царство. Але козаки отаборились в кружок і замкнули в тому кружку три польські корогви.
Вишневецький вдарив на табір раз, але козаки його одбили, вдарив він удруге й втретє, а козаки
все його одбивали.

Але нарешті він таки прорвав табір і замкнуті польські корогви якось таки та вискочили з
табору. Це був єдиний сміливий вчинок Єреміїн в битві.

Замість Остряниці козаки вибрали собі за гетьмана Дмитра Томашевича-Гуню. Єремія
Вишневецький з Потоцьким вдарили на козацький табір. Козаки подались до Дніпра, стали
табором над річкою Старицею, де вона впадає в Дніпро, і обкопались валом. В іюні, 22 дня прибув
з-за Дніпра з свіжим польським військом польний гетьман Миколай Потоцький.

Довго оборонялись козаки за окопами. Багато полягло й поляків од козацьких куль. Але
польського війська було більше. В козаків не стало харчі. Почався голод. І козаки мусили йти на
мир. Гуня не покорився й втік в Московське царство з вольними не реєстровими козаками. Козаки
мусили прийняти важкі для себе умовини од Потоцького: вони втратили право од того часу
вибирати собі гетьмана й полковників. Поляки настановили над ними за старшого шляхтича Петра
Комаровського, полковниками в усіх козацьких полках стали шляхтичі поляки. Од козаків одняли
їх давні права, ще й заборонили селянам приписуватись в козаки.

Знов запанували єзуїти на Україні. Ті пани, що повтікали з України, знов повертались в свої
маєтності. Народ мусив платити панам важкі податі й робити панщину. Козацька сила притихла.
Єремія вернувся з недобитками свого війська до Лубен. По селах, по містах скрізь стриміли
шибениці та залізні палі. Поляки ловили козаків та селян, котрі приставали до козаків, вішали на
шибеницях та натикали на залізні палі. За Дніпром скрізь тянуло трупом та кров'ю мучеників,
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пролитою за рідний край. Єремію тішив той дух трупів та крові, неначе він набирався од його
здоров'я та сили.

Молодий князь прибув у Лубни. З п'яти тисяч його двірського війська повернулось до Лубен
кільки сотен. Бернардинський монастир чорнів, неначе обсмалена головешка. Старий замок його
батька Михайла стояв пусткою. Гаківниці, привезені його батьком і поставлені в замку, щезли.
Курені для двірського війська були спалені. Єремія оглянув руїни і засичав од злості. Од того часу
він став лютим ворогом козаків і свого народу.

До Єремії приступив його лубенський староста шляхтич Коляда.
— Що будемо чинити, ясновельможний князю! — сказав староста, уклонившись низенько

князеві.
— Невже ще яка біда трапилась? Буде вже з нас однієї біди! — крикнув Єремія і показав

пальцем на руїни кляштора та куренів.
— Це ще не все лихо! — обізвався Коляда. — Поляки вішають козаків та хлопів схизматиків

по твоїх селах, а хлопи втікають в Московщину до Путивля. Вже їх втікло мабуть тисяча, коли не
більше. Ми осаджуємо слободи, а слободи порожніють, пустують. Вже повтікали в Путивль і
ченці з Густинського монастиря з своїм ігуменом. Насторочились до втеків і ченці з Мгарського
монастиря. Що маємо чинити в такому випадкові?

— Вернути хлопів з Путивля! — крикнув Єремія.
— Вернути б, якби то вони вернулись, ясновельможний, але вони доброхіть не вернуться, —

сказав Коляда.
— Гм, гм, — замикав Єремія, — погана справа: не буде кому панщини робити.
Єремія побачив, що треба змінити спосіб діяння, щоб часом його слободи не спустошились

зовсім вкрай, до решти. Він заборонив вішати людей і покликав до себе ігумена Мгарського
монастиря. Саме тоді кияни обрали архімандрита Петра Могилу за митрополита. Єремії ніяково
було перед своїм дядьком навертати монастирі та народ на унію та на католицьку віру.

— Нехай ясновельможний князь втішиться, — сказав Коляда, — з Києва маю звістку, що
полковника Кизима і його сина, котрий зруйнував кляштор та вирізав князівських челядинців
католиків, гетьман Потоцький звелів настромити на залізні палі на горі Кисілівці перед замком. Їх
настромили при самому гетьманові.

Єремія зареготався злим реготом, а потім задумався.
— Ну тепер козаки вже не мають сили, щоб бунтуватись. Ми одрубали гідрі усі голови. Тепер

спокійненько оселюсь в Лубнах. Козацтво загинуло навіки. Буду писати до Путивльського
воєводи, щоб вернув моїх підданих з Московщини, — сказав Єремія, — а тим часом треба
поновляти те, що зруйнували козаки.

І Єремія задумав зовсім оселитись в Лубнах, щоб втихомирити край і заселити порожні землі
понад Сулою. Він знов оповістив через своїх старост по Україні, щоб люде йшли в Лубенщину на
слободи. З Київщини, з Волині, з Білої Русі люде втікали од панів, од ксьондзів і оселялись на
пустих землях понад Сулою та Хоролом.

Єремія на недовгий час оселився в одній простій хаті. А тим часом викликані з Вишневця
майстри поновили католицький монастир, збудували замок, поставили курені для двірського
війська. Старости молодого князя вербували у військо гулячих убогих шляхтичів, вербували
захожих німців та українців перевертнів, що поприставали до унії та католицької віри, а згодом
набирали й козаків. Знов заворушились люде на високих горах. Запалало багаття. Заіржали коні.
Закуріли ряди печів, де готували обіди для війська.

— Оттам на високій горі поставлю собі здоровий палац, вартий славного роду князів
Вишневецьких! — сказав Єремія до своїх старостів. — Поставлю міцний лицарський замок-
твердиню на страх козакам, хлопам і татарам. Я покажу, що князі Вишневецькі міцніші за міцний



Іван Нечуй-Левицький. Князь Єремія Вишневецький 17

Електронна бібліотека української літератури — КІУС

камінь, не тільки за козаків та хлопів.
Князь викликав майстрів з Варшави і з-за границі.
Незабаром наїхали майстри. Єремія сипнув батьківськими та дідівськими червінцями, неначе

половою, — і надиво здоровий та високий палац виріс за одне літо на горах, неначе якимсь дивом.
Незабаром майстри поновили й католицький монастир. Знов наїхали з Польщі нові патери.
Православні ченці по монастирях знов стривожились, вглядівши здоровецький палац, схожий на
твердиню, й догадавшись, що князь Єремія має гадку оселитись в йому, а не у Вишневці на
Волині. Вони злякались такого страшного сусіди, небезпечного для їх монастиря й для
благочестивої віри. Вони боялись, що тепер Єремія, заводячи католицький монастир, пооднімає од
монастирів землі, надаровані предками молодого князя, православними князями Вишневецькими.
Боялись ченці, щоб Єремія вкупі з патерами не заходився навертати їх і усей народ до унії.

Ігумен Густинського монастиря поїхав до Єремії просити, щоб князь затвердив удруге своїм
записом землі за монастирями.

— А мені байдуже про вас! Живіть собі там до моєї ласки! — сказав двозначними словами
князь.

«Ласка кожного пана висить на волосинці, а як увірветься, тоді геть з маєтності к чорту»! —
писав густинський ігумен до ігумена Мгарського монастиря.

Ігумени Густинського та Ладинського монастирів вже тоді були повтікали з ченцями в
Московське царство в Путивль, ще й перекликали до себе ченців Мгарського монастиря. За ними
утікали й селяни з слобід.

Єремія побачив, що діло виходить погано, покликав до себе мгарського ігумена і заспокоїв
його. Мгарський ігумен зараз таки написав листи в Путивль до втікачів-ченців, ще й кепкував з їх,
що вони перелякались якоїсь унії.

— Чого ви так злякались тієї унії? Хіба вона з рогами, чи з цибатими ногами, чи з вусами, чи з
здоровою бородою. Невідомо, чи вона пішки ходить, чи їздить.

«Ет! Клопоту мені з якимись ченцями! Мені треба вгніздитись тут в Лубенщині, осістись
тутечки назавсіди, залюднити порожні степи, розвести господарство й придбати грошей, силу
грошей! Це моя сила! З цих степів поллється в мої скрині золото річкою. Тоді я заведу військо, як
уділовий князь, заведу двадцять, тридцять тисяч війська й стану найдужчий і найвищий за усіх
магнатів, буду верховодити шляхтою, магнатами й королем. Польща підхожа до моєї вподоби, до
моїх замірів, до моїх планів. Мене ніхто не скине з місця, як козаки скидають своїх гетьманів.
Україна з гетьманством, з козаками мені не припадає до вподоби. Якась там нікчемна, гидка
чорнота, якісь сіромахи будуть надо мною верховодити. Не бажається мені стати козацьким
гетьманом, яким був мій дід Байда Вишневецький. На козацьких радах якийсь там Грицько,
якийсь Павлюк крикне тобі в вічі: «Клади булаву!» Якийсь Крутихвіст, якийсь Задериморда скине
тебе з гетьманства й видере з твоїх рук булаву. Плюнути мені на такі ради! Не варті вони княжої
слини! Я сам візьму свою булаву і ні перед ким не покладу її. Моя гетьманська булава — то землі
безмірні, безліч грошей, військо. Он де моя сила! А з цим я добуду й слави, а може й корони... Це
багато вартніше за якусь гетьманську булаву. Козацькі порядки, козацький мужицький уклад
противні мені! Я їх ненавиджу. Польща — це рай задля панів: там, тільки там у Польщі моє
царство, моє й панство... Козаків, їх гетьманів, усю Україну треба знищити і вбити на смерть... Але
треба задля цього маєтностів силу! грошей силу! війська силу! Я повигоню з Лубенщини усіх,
навіть польських панків та панів, повидираю в їх землі силою, зберу військо, стану міцно на
Дніпрі, потім піду далі, стану в Варшаві, викину свій стяг, стяг князів Вишневецьких,
Ольгердовичів! І тоді нехай потягається зо мною магнатство! Нехай повойдується зо мною сам
король!.. Але задля цього треба поріднитись з польськими магнатами... Треба вибрати собі жінку з
роду, вартного князів Вишневецьких».
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Електронна бібліотека української літератури — КІУС

І князь Єремія, покинувши усю господарську і військову справу в Лубенщині на руки вірного
старости Якуба Коляди, полетів до Варшави. Його палка нетерпляча вдача несла його, наче на
крилах, до призначеної високої мети, до високої ролі.

«Тепер козаки побиті, — думав Єремія, їдучи до Варшави. — Їх сила впала й не підніметься.
Край заспокоївся. Скрізь безпечно. Хлопи будуть послухати і робити панщину. Час мені ставати
до свого діла. Час мені йти вгору, підніматися високо, як тілько мога! Час мені вступити в
королівський двір, забрати од короля якусь значну посаду, сісти на якомусь старостві, або стати
воєводою, втиснутись між магнатів і... підгорнути їх усіх під себе та й верховодити над ними і в
Польщі, і в Литві, і на Україні. Час мій настає. Моя душа, моє серце почуває це добре. Слава й
честь жде мене й, коли не діждеться, то сама завітає в гості до палацу князів Вишневецьких, до
князя Єремії. Я побив козаків: вже блиснуло проміння моєї слави і досягло до Варшави, до двору.
Вже чутка про Старицю й Путивль долинула туди!»

І в палкій Єреміїній голові манячіли великі битви, славні його вчинки в битвах, йому
привиджувалось, що він вже вчинив якісь славні події і його жде уся Варшава, висипле йому
назустріч, заглушить його вуха радісними криками; що його сподіваються усі магнати й сам
король, привітають його в королівському палаці, гукнуть «vivat» на сеймі йому назустріч,
засліплені й зачудовані його славними вчинками, а панни й панії в білих кунтушах та сукнях
стрінуть його з вінками в руках, обсиплять йому стежку квітками і заспівають гімни в його славу.


