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I.

У Призреню, славній столиці сербськихь

нарівь, одбувається у царя Лазаря великий

зьiздь. Твартко, князь Босниі. Юрий Стра

шимировичь Балжа, пань Шкодри и далекоі

околиці, поспішили на завозву Лазаря ; Шиш

мань Булгарський виславь послівь на важні

пересправи у Призрень. Царь Лазарь самь

згромадивь вь окіль себе воєводівь и зятівь

своіхь, Милоша Обилича и Вука Бранковича,

изь лічною іxь дружиною.

Га ! Вражі Бисурмани спустошили вже

мечемь и огнемь Азию, уже впадає Царгородь

у ixь руки, и грозить уже розоромь тисячи—

літня держава грецькихь царівь : уже вони

займили у дань Булгарщину, а бисурманські

війська бушують по далекій Альбаниі. Вь міс—

цяхь и краінахь, де перше не було чутись
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иншихь звуківь , якь дзвонівь, скликуючихь

православнихь Християнь до храмівь Госпо—

дніхь, та співу православного люду, просла—

вляючого Бога и святихь Єго, продирається

теперь хропавий, проникливий голось Муези—

ма, а християнський народь, видячи такую зне—

вагу віри святoі , моливь Бога о помилованє

и милосердиє. И не було иншоі поради для

народа, якь тільки щиро молитись Богові; бо

не згідливимь и самолюбнимь князямь бувь

милійшимь кусень землі, здобутий за помочю

бисурманською на сусідахь, — якь слава

Христова, слава батьківщини! Що-разь близ

че валиться грозяща буря, хибоче и похитує

вже престоломь царівь сербськихь, а якь

тільки ся послідня застава стрясеться, то біда

тогді християнськимь народамь, коториxь до—

сягне сила Турківь. Лазарь розсилає всюди

посманиє князямь и воєводамь: „Ворогуванє

и незгода густо-часто нась роздвоювали, ми

самі, сварячись про-міжь собою , стлали путь

ворогові віри Христовоі. Забудьмо вже разь

на наші усобиці , загальну опасность пере

може лишень загальний одпорь; злучімь наші

сили на загубу Бисурманівь, во имя святоі и

прaвoслaвнoі віри, во имя народа и бать

ківщини!“
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Такь звучало посланиє Лазарове, и по

слухали окільні князі и воєводи єго голосу,

и поспішили особисте на раду у Призрень;

лишень Шишмань Булгарський не змігь при—

бути у Призрень, бо вражі Турки придусили

були его изо всюди!

У соборній церкві сдужить патриярхь

ЄФраімь славну службу Божу у притомності

князівь, воєводівь, и ixь дружинь. По правій

стороні престолу сидять князі , а надь ними

розвинулась народня хоруговь сербська, доро

гий забитокь бувальщини. ІІрадавне якесь про

роцтво голосить, що лишень сей пануватиме

надь славною Сербщиною, которий заволодіє

симь прапоромь! Коли царя Душана , було,

вінчали , то знесли сей прапорь, буцімь—то,

-Ангели зь неба; и черезь те, ховають его

у осібному сховку олтаря и показують наро—

дові лишень при важнихь причинаxь. Ведля

звичаю повинень перший зь воєводівь нести

сю святу хоруговь, а теперки важко було

вибрати міжь двома, которимь ходить о тую

честь. Милошь Обиличь и Вукь Бранковичь,

обидва суть зяті цареві, оба важні, якь у

бою, такь и вь раді; но прецінь долюблюва

ли и шанували Обилича більшь міжь народомь,

тежь саме и царь прихилявся більше до него.
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Бранковича подивляли , но не любили, 0били—

ча подивляли и любили заразомь, и томужь

то узнали єго всі гіднимь , щобь нісь сей

святий забитокь народній, при нинішній уро

чистості.

Мовчки устунивь éму Бранковичь, но

можна було побачити на éго лиці , то румяні—

у ючімь, то блідніючімь, що тяжко було зне—

сти єму сю наругу: вінь, бачь, державь себе

найгіднійшимь и найпершимь по цареві ! Но

и найменшимь словомь не зрадивь вiнь сво—

ixь внутрішніхь чувствь; вінь стоявь по за

царемь, якь казалось, спокійно, вважаючи пиль—

но на святиі обряди. Но куди-инде стріля—

ли его гадки, уста затялись, руки зціпе

ніли кріпко , глубокі вздохи часами вирива—

лися изь тяжкихь грудей, а глянувши на

Обилича запалало було éго око такою нена—

вистю, що здавалось, неначе-бь хотівь заразь

пожерти свою жертву. Нo після сего вь борзі

утихомирились его чувства, кровь перестала

кипіти, а взрокь его , передь хвилею такь

страшний, устремився спокійно вь землю. Все

те діялось такь швидко, що изь всіхь при

томнихь, уважаючихь на святиі обряди, ніхто

нічого не призамітивь. Дві особи були тільки

у цілімь зібраню, которимь и найменший рухь
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вго не уйшовь. По лівій стороні престому

сидить царева Милиця. изь дочками своіми:

Марою, жінкою Вука Бранковича, Вукосавою,

женою Милоша Обилича, и Милевою, гарнень—

кою Милевою. оспіваною вь сербськихь на—

родніхь пісняхь: „Славний єсть воєвода Вукь

Бранковичь, а Мара Лазарівна красна, якь

вечірня зоря, но славнійшій ще Милошь Оби

личь, а Вукосава Лазарівна. гарна, якь звізди

и місяць у одному розсвіту : но кому ді—

станеться Милева, чудовна якь зірниця, обій—

маючася изь місячнимь промінємь. отсей то

вже буде ще славнійший. ніжь Вукь Бран—

ковичь и Милошь 0биличь!“ Оттакі виспіво—

вують пісні по славній Сербщині.

Марна, зависна Мара, займає ажь третє

місце у похвальнихь співахь народніхь по

етівь ? Вона не знесе ніякимь побитомь такоі

наруги, безь жалю. безь досади. Глубока не—

нависть икь сестрамь. закоренилась вже зда—

вна вь єі серці; вона думає лишень надь тимь,

якимь способомь можна-бь упокорити ненави

сні суперничики, своі рідні сестри. *

Сегодня бачила вона знову, що мужь єі

мусівь уступити Обиличу; а вь ганьбі мужа

видить вона свою зневагу. Зь него вона не

спускає ока, бачить всі познаки внутрішнéі
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бурі, виступаючі и зникаючі на лиці єго, и

усміхаеться спокійно за своімь завоємь. Вь

думкахь єi проникають далекосяглі заміри ,

которі дуже розрізняються відь, предмету се—

годнішнéі урочистості. Посередь церкви за

стовпомь- черезь половину вкритий, но такь,

що все те, що тільки діялось у церкві , мігь

вигідно добачити, стоіть молодець середнéі

постави, а яскравий взрокь єго пробігає швид

ко з'ь предмету на предметь. Сей молодець

бувь одягнутий гарненько по сербськи, но

прецінь можна було спізнати, що єму якось

до тіла не пристає сербське убрвнє. Чорня

ве лище єго осмагнуло запевне вь иншихь

сторонахь, де жарчійше сонце, якь теє що

горять надь Сербщиною. Якь владітель, піднесе

вінь часами голову, погледить зь погордою на

окіль стоячихь, неначе-бь гледівь поганий би—

сурмань на дявpiвь-рабівь своіхь , но після

становиться обоятнимь и зовсімь спокійнимь.

При найсвятійшихь обрядахь скривляються

гордовито єго уста, но прецінь клонить голо

ву, якь и другі , и бється вь груди, якь и

Инші.

„Се бачь православний чоловікь“, га—

дають собі окіль стоячі. хотя, єго по имені

ніхто не знає; бо хто-жь би мігь знати усіхь



11

богатирівь и лицарівь зь ixь дружинами 2 Но

найдовше спочиває взрокь сего дивного чоло

віка на Вуку Бранковичу; вінь призамітивь

добре всі познаки досади и внутрішнéго не

довольства, пробігаючі разь по разь по лиці

єго: радостно блищать єго очи, и з'ь удоволь—

ствомь покивує вінь головою. Часами заблу

кає єго око таки й до лівоi сторони престо—

лу, до царевoі, и до єi дочокь ; виразь поди—

ву одбиваєтся неначе вь дзеркалі на лиці єго,

коли тільки гляне на гарну поставу Милеви;

но за заслоною не видко одблеску зірниці на

лиці єi , не видно сонця очей , якь світло дня

краснихь, и за кождимь разомь заведений у

своіхь надіяхть, звертає нашь незнакомий свій

поглядь на Бранковича, або на окільнихь

воєводівь. Но вь одинь разь захитався вінь,

и зь широко розтворенимь окомь глядить икь

лівій стороні престолу. Милева одгорнула

була свій завій, щобь лучше могла бачити

патриярха, причащаючого царя и воєводівь.

Народь клонить голову, бється в і, груді и

зь покорою молиться: „Помяни Господи”. Но

молодець сей взність гордо голову, не бється

вь груді зь народомь, а уста замість, щобь

зложались до молитви, розтворились дрібокь,

неначе-бь возкликь подиву загрязь у нихь, а
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поглядь єго, вь которiмь пробивається душа,

нап0єна любовю и коханємь, втопився из0—

всімь у оці Милеви, визираючімь зь підь за—

слони. — Співь умовкь. Старенький патри—

ярхь, обключений наoкiль архимандритами и

попами, клячить передь престоломь, и молить—

ся голосно , аби Господь милосерний стоявь

сильною заставою православному народові ,

насупротивь ворогівь Християнства, аби на—

тхнувь мудростю и одвагою князівь сербсь

кихь, щобь устояли вь обороні віри святої

и батьківщини. Вонне кадило взноситься ту

маномь до-гори , а дрожачий голось кметiвь

сербськихь проникає серце кождого, такь що

не уздришь неслезавого ока про-міжь лица—

рями. князями и воєводами.

Дивний припусть Божий, що доконче

сегодня мусівь оморочитися умь Бранковича

зрадливими думками, и що конче теперки за

легла глушть єхо уха , такь що не чувь го—

мосу молитви у храму Господнімь!

По великімь славословию. добувь царь

Лазарь свого меча, и проголосивь урочисто:

„У сій святині, передь лицемь сербського

народа , присягяю, що не зложу скорiйше

сéго булата, поки не освободжу віру право—

славну и бальківщину, изь рук'ь клятого по
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танина; швидче витече послідня капля крови

изь жиль моіхь, аніжь би я мавь одступити

відь прапору народнéго“. Всі воєводи, и

увесь народь, взносячи мечи своі надь голо

вами, нотакнули сотніми голосами: „Такь при

сягаємо !"

И знову зробилось тихонько у святині.

Помалу всуває кождий свою збрую у похву.

и безь шуму и крику, виходять зь молитвою

на устахь изь церкви. Царь передує передь

князями, а передь нимь несе Обиличь серб

ську хоруговь. Зь заду суне зь тиха Бранко—

вичь зь омраченнимь чоломь; косо глянувь

на Мару, — іхь очі стрінулись разомь и

порозумілись заразь обоє. — По скінченімь

Богослуженю , гляділи деякі за незнакомимь

молодцемь, которий всімь впавь вь очи, но

нігде не можна було вже єго побачити, зникь

и пропавь и слідь за нимь! Хто єго знає.

що за діло вінь мавь у церкві? Воєводи зі

брались були на раду, а після одбутоі поради,

зійшлись на гостину у царя, іхь господаря.

Пройшовь день, нічь уже завалила гу

стою пітьмою цілу краіну, а у Призрені до—

сіль ще гучно и шумно, неначе-бь, одпра—

вляюсь яке весілє. Чола лицарівь, засумрачені

важними пересправами, трохи розвеселійшали,
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зь очей іxь стріляла радость, а ixь серця,

розжарені огнемь воєннимь, кришки розтаяли

при виду сербськихь діво є к в. притомнихь у

царськихь кімнатахь : и справді уже зь дав—

ніхь давень сливуть сербські дівойки по світі,

чудовиднею красою , и тою милою люботою,

приволікаючою усіхь — и не дивота , що

сербські юнаки, забувши на війну и бисур—

мань, припали до чаровного кружка, неначе-бь

пчілки до меду.

Не по всіхь світлицяхт, віють любовні

шепти. и вздохи коханя: Бранковичу не до

загальноі радості. зь розбуренними чувствами,

и зловорожими замислами прохожується вінь

зь кімнати до кімнати : наконець зайшовь до

темного покоіку. Туть оглянувся наоколо, а

зазнавшись самимь, настрашився зь разу тоі

самоти, и своіхь поганихь думокь; глубокий

вздохь вирвався йзь єго стисненнхь грудей.

„Ні; не можу“. сказавь самь до себе, „на—

віть и за царську коруну не зділаю того !"

Зашелестівь легонький крокь на порозі,

Бранковичь оглянувся, — и жена єго Мара

стоіть передь нимь; лице єi горить, око

искриться, вь страшенній бурі підносяться

груді, — ні, нічого людського нема теперь

у сеi жінки, такь страшною стала! Самь
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навіть Бранковичь перепудився, побачивши єi ;

неначебть хотівь одпекатись відь неі - взнісь

руки вь-гору, и заставлявь ій приступь до

себе. Гарні уста Мари, скривились вь пога—

ний усміхь, и зближаючись до него , про

мовила пронично: „Воєвода Вукь вь потімку

скриває свою ганьбy !“

„Вь мене нема жадноі зрадноі думки",

сказавь Бранковичь сквапливо: „якь се воно,

що ти, дочка Лазарева, знову будишь пекло

вь грудахь мoixь ?“ Зь невимовною погордою

подивилась Мара на него, а після сказала,

якь здавалось рівнодушно, но такь, що всяке

слово єi. проникало - мовь ідовита стріла

вь найглубше внутро Вука. „Се, якь виджу,"

вищідала Мара , „бувь правдивий поговорь

міжь народомь, що Бранковичь не гідень ви

пити зь Обиличемь. зь одноі чарки : теперь

принаймній знаю, що я женою бабія.

„Що?“ закричавь Бранковичь у най—

більшімь гніві, — а такь грімко , що по

всіхь кімнатахь розлягся єго голось. Гудьба

притихла, замовкли любовні жарти и говорь

гостей,— гробова тишина настала на хвильку.

Бранковичь прийшовь швидко до себе, и

вдарившись у чоло, сказавь більше про себе:
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„що я ие баба, се докажу незадовго нашимь

ворогамь !“ и , не глянувши навіть на свою

жінку, пішовь прочь изь кімнати, ще вь саму

пору, бо гості, ведені цікавостю, збігались на

теє місце.

Мара пішла імь назустрічь: „Розгово

рювали о війнахь и побіді." сказала, при—

хиляючись до батька - которий такожь збли—

жився, „а воєвода Бранковичь, унесений

запаломь, нарушивь своімь чуткимь голосомь

веселость товариства.“ і

Гості приплескувала тимь словамь а

почувши про воєнний запаль воєводи - загули

разомь: „Слава Вукові Бранковичу ! Слава!»

Царь Лазарь обнявь свою доню, и поцілувавь

у чоло. А обернувшись до гостей. сказавь

урочисто: „Чи — жь я не щасливий батько?

Маю обічь тебе двохт, зятівь, Обилича и

Бранковича. и спокійне можу глядіти вь бу—

дучину; хотьби я загинувь. то матиме мій

малолітній синь добрихь, опікунівь, котрі єго

доведуть до розуму, щобь змігь слобонити

православну віру и народь відь проклятиxь

бисурманівь!“ —

Обиличь покраснівь стидливо, почувши

таку хвальбу, а Мара? — вона здавалась
А.
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спокійною , и принимала зь покорою батьків—

ські обнятя и цілунки, но похвала зьобидила

єї скорiйше: „завсіди вь него Обиличь на

першімь місці !“ шептала про себе. Дивно !

якь глубоко може впасти людська природа,

часами навіть не хочеться вірити, а прецінь

буває такь завсігди ; подіі всілякою народа

оповідають намь неодну таку появу, а ніхто

й не випитується , що сему за причина. При

подібнихь появахь стоіть дотепь людський

на найкрайнійшій своій межі , а щобь дальше

глянути, було-бь се саме такь пропащею

працею , якь би хто хотівь вислідувати відь

початку до кінця вь робітні природи тую

силу, которою то доспівають и вянуть овочі

деревь , и груді жіночі !

Гості передались знову своімь утіхамь.

Царь вь одно напоминає іxь , щобь радува—

лись и веселились; а за Бранковича , щобь

не турбувались, бо єго воєнний запаль, мов

лявь, охолодніє на падаючій росі. м

Місяць блідавий сунеться по ясному небі,

но пр сцiнь тягне за собою кріваве колесо,

— знамя се важне и не віщуюче добру

Д0ЛЮ. —

Хохол. Кос. поле. 2
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Бранковичь, вилетівши изь замку, затри-"

мавь своі кроки , и підпершись о стовпь,

дивився пильно на місяць. Кроваве колесо

наводить єго на роздумчивость и всілякі фан

тастичні мріі, а вь людовихь баяхь и каз—

кахь шукає вінь розвязки своєi судьби ,

кінця своімь замірамь. Погане се знамя, єсть

добримь віщуномь, поганимь єго думкамь;

вінь загадчиво усміхається , и грозить затя—

тою долонею замкові, вь которiмь запанувала

ТИIIIИН8.

Вь одно, розлягся гомінь, загреміла

гудьба , зашуміла щира охота у царськихь

кімнатахь , — Бранковичь захитався, заскре

готавь зубами. и погнавь далі вь городь.

На хребті високоі скали стремить Приз

рень, а у підножя єi розлягається царський

садь. Темряву гущину, усякихь корчівь и

деревь , то плеканихь, то ліснихь дичокь

вь дивачній мішанинi, називають туть цар—

СЬКИМТЬ СадОМТЬ.

Бранковичь, гнаний дивними мислями,

перебігає круті и вючіся стежки саду, щобь

усмирити наваль розбуренихь чувствь. Вто—

мившись трохи , підперся о соснове дерево ,

и оддихнувь тяжко. „Хто се, сей Обиличь?“
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подумавь собі. „Воєвода? зять церевий ? И

я такожь воєводою и царевимь зятемь. Що

ce єго слава? Слава Бранковичівь розходи—

лась по Сербщині, якь ніхто про 0биличівь

й думати не гадавь, — а я отже не гідень

випити зь одноі чарки зь нимь? Га! Га! Царь

Лазарь, — а хтожь єго постановивь царемь,

якь не ми? — Чи вiнь вже позабувь на

отсе? Хто постановивь царя, сей доведе єго

й знищити!" И вь дикій гарячці вхопнвь за

рукоять своєi шаблі.

Легонькі кроки зашелестіли вь піску.

Бранковичь стрясся и глянувь у-передь: пе—

редь нимь стоявь сей дивоводний молодець,

зь которимь ми познакомились вь церкві. —

„Хто се смівь слідити за мною?“ гукнувь

Бранковичь, „погибай, нещасний !“ и голий

мечь заблищавь вь єго долоні. Зь заложе

ними руками дивився юнакь на него , а коли

воєвода схотівь пробити грудь єго, вінь на—

віть и не стрепенувся; третя якась загаднича

постать з'ьявилась за Бранковичемь, и схо—

пила сильною рукою за напружену правицю

воєводи. „Го-го !“ гукнувь Бранковичь, вири

ваючи однимь поторгомь свою руку зь руки

незнакомого противника: „Ще не знайшовсь
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такий," гримнувь, „которий змігь би, вдер

жати Вука! — Погибай напаснику !“ доло

живь грімко , добігаючи до нового против—

ника, одтрученого вь сторону раптовнимь ру

хомь Бранковича.

Нашь молодець прискочивь теперь близче,

а положивши руку на рамені воєводи, про

мовиві, з-тиха: „Бранковичь!“

Схаменувся воєвода и глянувь на мо—

лодця, на которого теперь місяць повне

своє світло мє. „Баязеть!“ крикнувь пере

пудишвись воєвода.

„Тихо ,“ напоминавь Баязеть „имя теє,

виголошене вь Призрені, пробудило-бь и давно

помершихь; и мерці кинулись би на того, ко

торого такь називають.“

„Не треба и мертвихь“, грізно одвiтивь

Бранковичь, „я самь зможу знищити силу

Амурата, — синь єго у рукахь мoixь !“

Мимоволі сягнувь Баязеть за кинджакь,

одступивши о крокь назадь, но вь мигу спу

стивь руку, горделивий усміхь загравь на

єго устахь. „Вітерь, не слова“, рече пере—

конуючо , „ти думаєшь, що Баязеть ста

нувь-би передь тобою, поза боєвищемь, якь
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би немавь поруки безпечности у тобі са—

мімь?“ -

„Гмь“, мрукнувь Бранковичь.

„Втихомирися , воєводо !“ каже далі

Баязеть, „я твій приятель, — а вь най—

луччий доказь моєi приязни, розговорюю я

зь тобою, якь рівний зь рівнимь, — я сул

таничь, будучий падишахь, пань усіхь ца—

рівь, а ти. ...“

„Я воєвода сербський и християнинь",

перервавь єму Бракковичь, „a cе має більшу

вагу, якь усе те, що ти собі на славу

сказати можешть, Бисурмане!"

„Аллагь !“ крикнувь Баязеть, а ціла

злість, вроджена єму, стрілила изь єго свер

каючого ока ; но вь мигу укоротився єго

гнівь , и можна було переконатися, що се

були великі заміри, за-для коториxь вiнь не

кинувся на ганобця віри своєі, и знісь обиду

достоінства свого; — а прецінь вінь бувь

призвичаєний бачити корячихся у нігь своіхь,

тисячей слугь и невільниківь.

Бранковичь завважавь добре, якь одби—

вались на миці Турка чувства, граючі у єго

серці. — Хитрий воєвода знавь дуже добре,

якь має собі заходити изь молодимь султа—
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ничемь: Якь-би вінь бувь самь жертвувавь

своі усмуги , то яку жь би вонн мали ціну у

купуючого ? а чекаючи на предмогь, устано—

влявь вiнь самь ціну іхть.

Помалу втихла буря вь грудяхь Баязета.

По хвилі піднісь голову , , и ставь говорити

спокійно: „Чуєшь, воєводо", каже, „право

вірний Музулманинь не позолочує своіхь

слівь, якь се водиться у вась, дявpiвь, чуєшь !

Бувь я свідкомь, якь Серби зговорювались,

щобь зробити ворохобню супротивь мого

батька; я знаю ixь заміри у самімь ixь за—

роді, и такимь п6битомь вони не можуть зви

тяжити. И справді, на Аллага! вони не по

бідять, хоть би и Бранковичь бувь за ними ,

а якь отже безь Бранковича 2“

„Безь Бранковича“, повторивь воєвода

схиливши голову.

Баязеть підхопивь сквапливе : „Такь.

безь Бранковича! Чи ти думаєшь, що я не

бачивь ганьбу твою ? Чи-жь Обиличь стар—

шимь відь Бранковича ? чи Бранковичь бабі

ємь , безь одваги и чести, щобь не поду—

мавь помститись ?“ и замовчавь на хвилинку.

щобь уважати на вчинокь своіхь слівь.

„Отсе вже и пси бисурманські знати

муть о ганьбі моій!“ бормотавь 3ь досадою
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Бранковичь и гнівно перескубовувавь ман

цюжокь, на которiмь висівь кинджаль.

Султаничь захитавь спокійно головою

„Я не здержувався вь Призрені ,“ говоривь

дальше , „щобь тебе підстрикати до пiмсти ,

— ти прeцiнь самь зможешь ослобонити

свою честь „" и туть розжарилось єго око,

а голось дрожавь часами: „я чувь уже давно

о красоті дочокь Лазаревихь, и бажала душа

моя, щобь ixь побачити : на Алмага! вони

гарні, но прецінь єсть одна найгарнійша , —

самь навіть пророкь не мігь би придбати и

вь едені правовірнимь такихь гурисокь. Я

побачивь єi и на віки спутана моя душа єі

любощами !

„Милева !“ помалу вицідивь Бранковичь,

розсіяно слухаючи закоханого Бисурмана.

„Милева !" потвердивь Баязеть зь сер—

цемь, а поклавши руку на гарячій груді,

шептавь єще про себе: „Милева.“ По хвилі

глянувь на Вука: „Не можна вірму“, каже,

„жити безь сонiшного проміня, а мені нікуди

жити безь Милеви, котора єсть одблескомь

очей Аллага !“

„Ти бисурмань, а вона бачь правосла—

вна християнка", сказавь грізно Бранковичь

настрашившись замірівь Баязета. *
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„Се дурниця “, одповівь Султаничь, „на

що жінці віра? Любовь єсть для неі вірою и

небомь, безь любви и коханя єсть жизнь єі

пустирю, сагарою, де самумь випаливь всі -

мякий корінь житя и розвитку. Га! Навіть и

вь семому небі не притисну райськихь гу—

рисокь зь більшимь жаромь до серця, якь

Милеву Лазарівну!“

„Зь тебе славний молодець, султаничу!“

промовивь Бранковичь поважно, „но христи

янські дівиці, сербські дівойки не ростуть

для бисурменськихь гаремівь.“

„Га!" гукнувь Баязеть, и вхопивши

рукою за ятаgaнь, дивився дикимь погля—

домь на воєводу, которий, якь здавалось

обоятно бавився своімь кинджаломь не спу—

скаючи зь ока ні одного руху Баязета.

Помалу вложився гнівь Баязета , и схи

ливши голову, приступивь близче до воєводи.

Поклавши обі руки на раменахь Бранковича,

вдивився вінь пильно у єго очи, и промо—

вивь певнимь, и сильнимь голосомь. „Я Ми

леву, ти царську коруну, — вибирай!“

Бранковичь витріщивь на него зь поди—

вомь своі очи. „Теперь ще, якь Лазарь жи .

вий?" сказавь вiнь голосомь, не зраджаючимь
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и найменшого знущеня надь подібнимь пред

Л0ГОМТЬ. -

„Лазарь, тобі завжди Лазарь на думці !“

одповівь Баязеть, и з'ь досадою дупнувь но

гою, „вінь самь кидається на свою пагубу.

Пригадай собі Обилича. Бранковичу! Вь по

роху будуть коритися тобі, цареві, Обиличь

и всі воєводи, которі на тебе изь посміхомь

гляділи, якь ти єму мусівь одступити поче—

снійше місце.“

Сильно кипіла грудь воєводи , а хотя

вінь стоявь у- тіні, то прецінь бачивь Баязеть,

якь єго око искриться.

Вь одно чутись кроківь на стежці, ве—

дучій изь замку; Бранковичь вхопивь за ру—

ку Баязета, и потягнувь зь собою вь гущину.

Поганi заміри вкриваються завсіди вь темноті,

и уникають людського погляду, и черезь те,

скривався Бранковичь такь сквапливо, не об—

зираючись навіть за приближаючимися.

Бувь то молодий лицарь, ведучий обічь

себе дівицю. Ся дівица була такь гарна, такь

чудовиднéі краси, що на перший поглядь по

дивлявь би єi всякий, навіть и при місячнімь

світлі. Око єі, палаюче любовю, зависло на

мужеськімь лиці лицаря , грудь підносилась
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чувствами коханя, а думки розмаячені буду—

чимь щаcтємь, вколихались любовними шепта

МИ К0ХaНКа.

Шумь, справлений рухами, скриваючихся

за корчами, розбудивь дівчину изь солодкого

маяченя. „Що се?“ зашептала боязливо, ози—

раючись на окіль, „Милане, дорогий Милане,

вернімся назадь, мені чогось такь тяжко и

мячно, мені здаєтся, що кождий шелесть ли—

сту, віщує намь якусь незвичайну опасность.“

„Не бійсь, зірничко моя!“ промовивь лицарь

изь жаромь, и притиснувь єi сильнійшe, до

своєi горячоі груди, „вже давно не було такь

доброі способности, и не буде певне такь

швидко. Я туживь за тою хвилею, такь са—

мо, акь тужить невільникь за свободою, якь

зсохла цвітка за раннею росою. И чогожь

боятись? Казанчичь, вірний мій побратимь.

стоіть сторожемь на входу, а передь другимь

напасникомь хоронить тебе моє сильне рамя,

и ганджарь мій!“ и при тихь словахь вдаривь

по ганджарі, висячімь при єго боку. „Такь

справді,“ тягнувь дальше, „мій ганджарь хо

ронить тебе , и нимь такожь видобуду твою

руку. И дійстно, дорога зірничко, — вірую

вь Бога и любовь твою, сполягаю на лицар

ське щастє и приязнь Обилича. Воєвода Ми
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мошть знає вже обо всімь, и казавь мені, що

не жичить собі кого другого за шурина, а

Лазареві за третéго зятя.“ *

„Милане коханий !“ защебетала тихонько

Милева, повна радощівь.

Стежка загнулася гостримь кінцемь, и

вони зникли за деревами.

На вході вь садь стоявь мужь, підпер—

тий обь стовпь. На замку гуділа гудьба, шу—

міли кімнати радощами и втіхами, підгуляв—

шихь собі гостей, а нашь сторожь стоявь

спокійно, тілько часами прошибалось єго за—

видне око черезь вікна замкові. „Нехай,“

думає собі, „міжь тимь, якь я стережу лю—

бовь мого побратима , ви тамь веселіться и

радуйтесь: я після одгуляю те доволі - якь

прийде битися зь Бисурманомь.“

Шелесть кроківь, зближаючихся до него,

пробудивь єго изь задуми, и напруживь єго

увагу; вінь ступивь на передь , держачи

мечь вь руці. Бистрий єго слухь розізнавь

добре, що се не кроки побратима.

Висока , сильна постать, висунулась изь

поза деревь. -

„Бранковичь!“ крикнувь лицарь на сто

рожі.
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„Казанчичь!“ одгукнувь воєвода, огля

нувшись нaоколо, неначе-бь боявся шуму де—

ревь и листівь. „Вибачай, воєводо!“ про—

мовивь молодий лицарь, уступаючись на сто—

рону, „що я тобі заступивь бувь дорогу,—

я несподiвався тебе.“

„Що се ?“ питався покепкуючи Бранко

вичь, не зважаючи на вимовку лицаря, „Ка—

занчичь минає товариство лицарівь и серб—

ськихь красавиць , и шляється за місяця,

слiдячи за кроками Бранковича !“ Гордо взнісь

Казанчичь голову и сказавь грізно: „Таке

питанє вибачаю я тільки Бранковичу, славно—

му воєводі , которого я не разь бачивь,

розганяючого цілі шайки Бисурманівь. мовь

стада овець. Н0 и всіляка шаноба має своі

границі! А що мені сегодня милійший вечер—

ній холодь и місячний промінь, ніжь товариші

и сербскі красавиці, що кому до того? Ні

тобі, воєводо, ні, на святого Саву, и самому

цареві !“.

„Я пізнався на твоіхь словахь,” одві—

тивь терпко воєвода, „я знаю оціняти твою

хвальбу: Бранковичь вь тебе на язиці, а 0би

личь на думці !“

„Моя похвала одповідає справді моімь

внутрішнімь чувствамь,“ одвiтивь скоро Казан
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чичь, „но отверто мушу виявити, що Обиличь

для мене славнійшимь, аніжь ти и твоі предки!“

„Га, враже!“ гукнувь Бранковичь, и

гострий мечь заблищавь у єго правиці ; но

дзвінка сталь одскочила відь меча лицаря,

которий, приготований на такий вибухь воє—

води - витягнувь-було свою збрую.

Разь у разь дзвеніла збруя, мечь уда

рявся о мечь изь звучнимь бренькотомь , а

воздухь сичавь, уступаючись передь могу—

чими ударами збруі; обидва противники, зручні

у воєнній штуці, не вступали одинь другому,

а надармо тільки засікувались карби вь го—

стрі шаблі.

Вь одно розлягся жіночий крикь изь саду,

а за нимь одбився музький кликь: „Баязеть!“

Оба противники вдержали замахи січноі збруi.

„Побачимось знову, воєводо!“ загувь

Казанчичь и кинувся вь сторону, зь відки

надходивь голосний крикь: „Милане, я туть!"

гукавь до побратима.

Сі продираючі клики долетіли такожь

до кімнать замковихь. На замку втихла

гудьба, а чутись було тільки звуку збруі,

и воєннихь окликівь : „До шаблі ! Баязеть

туть !"
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„Баязеть туть !“ загуло лицарство, про

дираючись до дверей. и до входівь. веду—

чихь у горбдь; більшь нетерпеливі скакали

навіть изь отворенихь віконь.

Бранковичь стоявь іще до сixь порть

изь голимь мечемь ; внутрішній его несупо—

кій, и усі подіі, проминаючі блискавицею

одні за другими, оморочили майже его умь.

„Що-жь? чи насівь мене душманинь,“ гово—

ривь про себе. „шо начинаю теперечки

распрі, коли найбільше треба-бь таіти вну

трішню бурю?“ Клики „Блязеть!“ напудили

éго єще більше. „Сей безглуздий!“ мру—

кнувь и тушнувь ногою. — „усе страчено!“

Коли вже лицарство висипалось на го—

рóдь, вмішався и вінь про-міжь нихь. и

поспішавь зь ними на місце. зь відки загувь

було тревожний кликь. Добігнувши на місце,

задубiли всі, перепуджені нечайною проявою.

* На сідалі дерновімь сиділа дочка Ла

зарева, гарна Милева: Милань Топничанинь,

прославлений своєю красотою и хоробростю ,

державь єi наручь, щобь не омлівала. Ліве

рамя єi закрівавилось, а каплі крови капали

одна за одною на білу сукню дівиці; вінь

не вбачавь та теє, не зважавь на лицарство



\, 31

окіль стояче, вінь гледівь лишень на любку

свою, и старався найсолодшими словами при

вести єi до памяти. У грубому конарі по

близького дерева встремилась ножака , и якь

бачиться, кинута изь далека, хибила своєі,

ціли, и зранивши дрібокь рамя Милеви,

вбилась у поблизьку гиляку.

»Той песь!“ гукавь Казанчичь верта

ючись відь погоні. „не стрiбує кінця меча

сербського , — тілько 3ь далека и скрито

вкусить, неначе гадина, мужа , котрому яко

мужь напроти стояти бoіться, сей поганець !“

„Що се?“ питався одинь черезь другого.

„Такь, панове браття, що се?“ озвався

теперечки Бранковичь набравши зновь від

ваги . „не бачите, що Топличанинь звівь ца—

рівну, зганобивь царську родину й дружину!

Закличте но царя и цареву“.

„Брешешь, воєводо !" закричавь Топли

чанинь; махнувши своєю збруєю. Скоримь и

несподіванимь єго рухомь. прокинулась Ми—

лева изь помороки , а побачивши лицарство

на окіль себе, вкрила вона заразь розжарене

своє лице на грудяхь милого.

Казанчичь станувь передь Миланомь.

„Дозвіль мені , дорогий побратиме , щобь я
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поки-що укінчивь свій спорть изь Бранкови

чемь. Такь се, панове браття!“ звернувся

вінь до лицарства, которе изь німимь стра

хомь на-вкруги стояло. „и мене зганьбивь

єще давнійше Бранковичь словомь ідовитимь.

Ми вже було завели міжь собою поєдинокь,

ажь туть вь одно чутися голосу мого побра

тима, и я мусівь прорвати лицарське діло;

якь би се не такь , то бувь-би я прийшовь

у самую пору, що-бь завздалегідь привести сéго

ведмедика.“

„Ха, ха !" загуло лицарство розвесе

мене такими словами. Казанчичь погладивь

гордо своі вуси. „А що, ванове братя!“ ro

воривь далі „чи се ганобить рідь царський .

которого довгь велить шановати и величати,

що брать нашь. Милань Топличанинь, полю—

бивь доньку цареву ?“ „Ні, ніколи!“ загуло

про-всюди.

Бранковичь скреготівь зубами: „Привчу я

вась за таку смілость !“ шептавь вiнь про

себе "

„Нуте!“ голосивь Казанчичь, „підіте и

закличте царя, якь отсе хоче Бранковичь,

а побачите, що й вінь скаже: „Ні , ні—

коли !"
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Заднійші обернулись по-неволі на такую

завозву, и вь-одно зашуміло : „Царь, ца—

рева !“

И справді зближався царь изь князями, біля

нéго Обиличь, царева зь доньками и з'ь па—

нями; всі квапились на місце, де заворуши

мось лицарство.

Розступилося лицарство по сторонамь,

а царь Лазарь приближився икь своій

доньці. „Що отce діється ?“ питався вь неі

гостро.

Милань склонивь передь нимь коліна и

глядить пильно на него: „Якь бачишь, ясний

пане и отче мій“ промовивь вінь, „я ви—

добувь собі найкращу перлу у твоій коруні,

— тепера нічого більшь не жадаю , якь

тільки сего , щобь мігь звінчатися зь нею .

якь передо мною воєводи Бранковичь и Оби—

личь.“

„Смілі отсе слова !" закричала Мара,

хотячи перепхатися на передь, но Бранко

вичь вхопивь єi за руку, и потягнувь на

сторону, де непризамічені одь прочихь, за

вязали важну якусь розмову.

Хохол. Кос. поле. 3
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„Такь, справді, смілі се слова ,“ ска

завь Лазарь, „но я радь зь такоі смілости

у моeго лицарства; подібна смілость прид

бала мені двохь синівь, якь Обиличь и Бран

ковичь." А обернувшися икь Миланові до—

давь іще: „Якь виженемь поганихь Бисур

манівь ажь на береги азийські, то тоді по—

бачимо, чи маю вь тобі поздоровити третéго

зятя.“

„Слава цареві І слава Лазарю!“ загуло

лицарство.

Милань поцілувавь руку царя и ца

ревоi , котора заступила було свою дочку

передь взоромь мущинь; після схопившися,

пригорнувь іще разь коханку до своéго

серця, втиснувь гарячий цілунокь на чоло єі,

и одд вь є після вь наручь матері.

Звернувшись до царя, глянувь вiнь па—

лаючимь окомь навкруги себе, а простяга

ючи правицю горою, промовивь урочистимь

голосомь: „Свідчуся Богомь, свідчусь тобою,

царю и пане мій, и вами, панове братя, що

старатимусь заслужити собі на милость цар

ську, ані, то назавше зречусь найдорожшого

мені скарбу, — що не уступлю лютому по—

ганинові, коли-бь навіть — що недай Боже
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— всі опустили преславний прапорь серб

ський, и що клятий бисурмань переступить

порігь сербського царства, тільки черезь мого

трупа —“

„И черезь мого трупа,“ вскочивь у

річь ему Казанчичь , и поставився біля его ,

„я вь житю и смерті твоімь вірнимь побра

тимомь !“.

Милань обнявь éго шию лівицею, а прави—

щею вхопивь за ножаку, вбиту у гилю, и

махнувши нею по надь головою голосивь

дальше : „Бачите! найголовнійший нашь во—

рогь вдерся , мовь який розбишака, про-міжь

нась! Ей! вишукаю я éго підчась битви про—

міжь яничарами, а кровь его стане за кожну

каплю, котору виточивь изь мене своімь кин

джаломь !“

И знову пішовь говорь за Баязета межи

лицарями и богатирями; всякий бувь цікавий

знати , якимь се способомь прийшло було до

борби міжь нимь а Миланомь.

Топличанинь оглянувся було за любкою.

Вона уже була давнійше одiйшла, изь матірю

и другими подругами у царський замокь.

тільки Мара лишилась изь своімь мужемь на
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стороні; вiнь iй вже донісь було обо всімь,

а око єї горіло радостю, якь тільки поди—

вилась на лицарівь, которі на передь тіши—

лись, що гнатимуть Турківь, неначе-бь дикихь

звірюкь. —

„Наша любовь була скрита.“ ставь го

ворити дальше Топличанинь, спокійнимь голо

сомь, а царь и лицарі слухали пильно, „бо

я самь вжахався своєi одваги, що посміявь

подвигнути поглядь свій икь дочері твоій ,

ясннй пане мій ! не для того що вона донька

царева, но черезь те, що полюбила мене

дівиця на котороі усміхь всякий изь лицарівь

пустився-бь у запаси на житє або смерть;

полюбила мене, которого имя, хотя не зо

всімь незнакоме на боєвищі , но прецінь не

такь прославлене, щобь сміливо и не безь

внутрішнéі боязни можна подвигнути поглядь

свій икь Милеві, дочері твоій, ясний госп о

ди не мій !“

„Що се ти говоришь, Топличанине ?“

озвалися голоси про-міжь лицарями: „ти нікому

не вступаєшь ні на боєвищі, ні де-не

будь инде; по цілому царстві голосять твою

славу !"
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Царь потакнувь головою, згоджуючись

изь тою хвальбою, а Казанчичь дякувавь то—

вариству за ixь прихильні слова, замість Ми—

лана, которий втопивь, покраснівши изь-за

тохвали, очи у землю.

„Святий Саво!“ сказавь Твартко, князь

Босни: „таке вь тебе лицарство, брате Лаза

ре! Ні, се ніякь не уступить хресть святий

передь півмісяцемь“.

...Ні, не уступить !“ загуло лицарство.

Бранковичь и жена єго насмішкувались зло

сливо. Обиличь взнісь гордо голову, груди єго

піднимались одь воєнноі охоти, но ні однимь

словомь не виявивь внутрішнéі своєi радости,

надь боéвимь запаломь лицарства.

..А Баязеть?“ питався вскорі Лазарь.

..Такь, такь пане мій“. зачавь впять Милань

Топличанинь, „я уложивь собі изь моєю люб—

кою, а твоєю дочкою, зійтись у городі, щобь

у останнє побачитись зь нею передь війною ;

бо заприсягь я собі не приближатись до неі

скорiйше, ба й не глянути на неі, поки у на—

ступаючімь бою не станусь гіднимь, ста

нути передь тобою и ректи тобі: Господине

мій, що я славного вчинивь , то все изь—3а

того, щобь заслужити собі на прийми у ро
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дину царську. — Побратимь мій,” и прити—

снувь до грудей Казанчича , остороживь у

входу до саду, щобь не викрилась наша лю

бовь, но иншиі очи чували. инший ворогь

слідивь за нами. Якь тільки ми посадовились

на дернині, захрустіло гилє, и Баязеть у

сербськімь уборі станувь передь нами: „Не

зводи більше дівиці султанськoі, ти христи

янський псе !“ засичавь вінь, и мерщій шпур

нувь на мене отсю ножаку , но изь досади

тряслась єму рука и кинджаль пролетівь ми

мо, зачепивши лишень зь—легка о моє рамя.

Я всхопивься, но Милева впала мені наручь

изь голоснимь кликомь. и чи мігь я опусти—

ти любку ? за для того жь то я виголошувавь

имя Баязета, знаючи добре, що воно прикличе

побратима, перелякає кождого Сербина“. ,

„И що дальшь?“ питався Лазарь нетер

ПеЛИВ0.

„Дальше?“ сказавь Милань: „Баязеть

уйшовь а побратимь не здужавши надбігти

у, саму пору; заледве змігь побачити сто
пи єго !”

„Ба, бувь я близько за єго слідомь,“

ставь оповідати Казанчичь, „я пронаслідувавь

єго ажь до мурівь городу. Я вже бувь ді
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гнавь єго и думавь собі, що вже мині не

втече ; ажть туть нечайно мене хтось ухопивь

изь заду и поваливь на землю. підложивши

зненацька ногу : якь я впять всхопився на но

ги, бувь уже Баязеть и мій напасникь

на мурі , а Баязеть викликувавь насмішно:

„Сербський медвідь хоче пронаслідувати орла

султанського? Йди и скажи твому цареві,

которий єсть, у моімь обличі, рівнимь тобі

робомь, що я вборзі вернуся на чолі тисячівь

правовірнихь Муслемівь по дівойку, котору

я собі вибравь: гарні дівиці не ростуть бо

для псівь християнськихь, но на теє, щобь

осолоджувати житє любимцівь пророка!“ „Иди

икь нечистий матері изь своімь пророкомь“,

я єму на теє, „зійди-ко на діль, а я тобі

уріжу за однимь махомь твою погану голо

ву, якь се я роблю вь місі вовкамь и ведь

медямь.“ Нo изь голосною насмішкою спустив—

ся вінь у рівь и чутись було лишень дудонь

чвалуючихь коней.“

На хвилинку тревала гробова тишина у

зібраню , но після виявлялась досада надь

ганобленємь имени сербського, поєдинчими во—

скликами: „Що? наші дівойки ростуть для

єихь чортівськихь синівь? Пожди но, Турку!
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Якь се такь ганьбити силу сербську ? Сей

злодіяка, сей заволока, гіршь самого чорта!“

такі и подібні речі загули изо всюди.

Но царь Лазарь бувь іще задуманий:

„Якь се воно, вінь пребився ажь у саму на—

шу середину,” шептавь вiнь про себе, „ні.

се не можливе безь зради! Но ми придусимо

заміри израдниківь, у самому ixь зароді.“

Лазарь звівь до-гори голову, а боєвий

огонь палавь изь єго ока, якь обернувшись

до воєводівь и лицарівь, ставь промовляти:

„Ви чули що найголовнійший ворогь нашь и

віри христовoі , ажь до самоі нашоі серелини

продерся, наші заміри вивідавь, ви чули, яка

доля очікує нась, наші жени и наші ді—

войки? Не кажу я тільки про свою родину,

вамь всімь и цілому християнству грозить

страшенна пороба ; якь не поспішимо на по—

біду, то бисурмань перестиже нась. За два

тижні побачимося на К о с о в ом у по мі.“

„Слава цареві !“ загуло лицарство, по

спішаючи за нимь у замокь. У нікого не були

вже на думці втіхи и гулянє ; одні спішили,

щобь вислухати дальше прикази , а другі,

щобь переконатись, що вздихи и запевненя
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дівочі не були лишь вимірені на сегоднішні

втіхи и радістки, не були лишень марними.

любощами , но були залогомь справдешнего

кохания на ціле житє: при такихь бо хвиляхь,

якь слідуюча мала бути , отвирається найлег—

ше серце жіноче , и пропащимь єсть всяке

стараниє втаіти своі чувства , а дівиця хотя

нехогя підлягає своєму призначеню — лю

бові.

Бранковичь здержявся изь своєю жінкою

по-заду: „Бачила ти єго“ говоривь до неі,

, якь вінь задумався було, коли вселюдно го—

воривь о зраді ? Отець твій, бачь. домніва—

ється.” "

„Нехай но я ділаю,“ одвітила Мара, ..я

такь зарядила, що Баязеть, хрдивь неспізна

ний по Призреню, я таки спроваджу вітця на

неправу дорогу , и усунемо єдиного мужа,

которий би змігь збити царську коруну изь

твоєi голови. ce-бь то Обилича.“

Не промовивши слова, потакнувь Бранко

ВИЧТЬ ГОЛОВОЮ.

Мара ишла гордо по єго стороні до зам

ку, а передь самимь уходомь застановилась

вона вь— одно, глянула на батьківський замокь,
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царську столицю, плеснула руками, неначе

дитина, котора давно жадану забавку отри

мала и зашипіла: „Еге! буду отсе я туть

панею, царевою !“

Зь раннімь ранкомь розьiзджалось ми—

царство, щобь по чотирнадцяти дняхь кож

дий изь своіми вояками прибувь на Косове

поле, підь свячену сербську хоруговь.



l DD.

По широкімь Косовськімь полі розложив

ся сербський народь таборомь. Не можна було

ніякимь способомь зібрати на стілько шатрівь,

щобь передь завірюхою, та спекотою южно

го сонця увкрився весь воєнний народь. Но

щожь? завсіди бували сербські воіни витре—

валі и терпіливі. — рісний дощикь змочить

імь волосє то вітерь заразь и висушить а

жарь сонiшний розігріє скостенілі члени тіла;

нікуди православному народові упадати пе

редь невигодами житя, бо вже жь Господь Богь

утужить сили и напружить відвагу, щобь дужче

побороти ворогівь християнства и славноі

Сербщини.

По обохь берегахь ріки Сильниці, про

тікаючоі Косове поле. біліються шатра и на—

дуваются відь завіваючого вітру, неначе кри

ма лебедя; але и поза шатрами розтаборився
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православний народь вздовжь и поперекь такь

далеко , що й окомь не зуздришь. Туть и тамь

сияє знатнійше шатро, надь нимь повіває хо

руговь значиться, туть можна допитатись

старшини якого-небудь одділу, щобь посоль,

приносячий прикази, не заблудивь у тімь на—

товпі незліченого люду. На лівому крилі ви—

дно прапорь воєводи Бранковича, на правому

Обилича, а, посередь обохь таборівь розвину—

лась, надь шатромь Лазаря, охорона Сербівь,

свята хоруговь великого царя Душана. Твартко

Босенський и Кастріота Скадерський розтабори

лись изь своіми людми по заду на залозі. Балжа,

князь Альбаниі, уже гарцює славно изь Бисур

манами, нападаючими его землю, а ШишманьБул

гарський вздержує Турківь, щобь не перевали

лись черезь Балканські гори, хоронячі перехідь

на Косове поле. Але не довго вже тріватиме

его одпорть; посоль жене за посломь, щобь

Серби поспiшали на підмогу, утисненимь Бул

гарамь. Царь Лазарь бачить, що конче тре—

ба-бь посунутись у-передь, щобь прилагоди

ти поганцямь грібь у тіснинахь и яругахь

Балканськихь ; та незгода éго воєводівь встри—

мує его заміри — незгода, зроджена и під—

держувана ixь жінками, которі , на загубу

Сербівь, були притомні у таборі.
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Вдача обоixь сестерь була такь розли

чня, якь и вдача іхь мужівь. Мара, зроджена

мабуть у хвилі злости, мала и справді у собі

щось демоничнéго; вона не могла знести сéго,

щобь хто небудь, хоча-бь се були и брати

іі, або сестри , а хоть би навіть и родителі

самі, мавь верхь надь нею ; вь неі була ся

особа, которій давано більшу шанобу и по—

честь, ненависнимь ворогомь и вона не ляка

лась передь ніякими середками, щобь знищити

того, которий стоявь ій на дорозі до вивис

шеня на перше місце. Мара стрінулась. заразь

по своімь приході у табірь, передь батьківсь—

кимь шатромь изь сестрою своєю Вукосавою,

и зь досади, що Лазарева стражь оддавала

більшу шанобу сестрі, стала лаяти прилюдно

єi и єі мужа 0билича; зь тоі майки вивяза—

лася страшенна сварня и Вукосава у вели—

кімь гніві вдарила Мару рукою. Великий га—

лась и крикь піднявся за-для того, и царь

Лазарь ледве змігь утихомирити обі сторони,

которі вь обороні княгинь вхопили були за

мечи; а після того царь запретивь дочкамь

перекрочувати границі таборівь обохь воєво—

дівь. Але по одході сестерь надбігь Бранко

вичь. и жадавь задостовчинку, присягаючись,

що не потягне скорiйше на бисурманівь, поки
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не змажеться ганьба, вдіяна имени Бранкови

чівь на єго жінці.

Скликано судь князівь и рішено, щобь

ведля лицарського звичаю залагодити сей спірь

поєдннкомь обохь воєводівь. И занятося за—

разь приготовками до поєдинку, а міжь-тимь

якь Амурать по знищеню Шишмана Булгарсь—

кого готовився до переходу черезь Балкань,

заходили собі Серби коло приготовокь до

поєдинку, визначеного на нинішній день.

У шатрі своімь сидить царь Лазарь у

глубокій задумі, а склонивши тяжку голову

на руку, переглядає листь розвинутий передь

нимь, и глубокі, болесні вздохи вириваються

часами изь его стисненихь грудей. „Нещасний

Лазаре! нещасний отче! “ мовить вiнь самь

до себе, тяжко вздихаючи, „мало того, що

вкралась незгода у твою рідню, та треба ще

такожь чувати надь зрадою ! Святий Саво! чи

можу жь я карати, щобь мене серце не забо

ліло ? Охв, що за безталанний зь мене бать

ко ! Скорiйше повіривь би я, що сонце збо

чить изь своєi коліі, аніжь, щобь мене зра

дити мавь Милошь.“ Туть на разь прокинув

ся вінь, а нова якась гадка прошибла у его

думкахь и лице его розьяснилось. „Чи можу
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я бути такь легковірнимь? Вже-жь то я знаю

хитрощі тихь поганихь синівь пророка. Такь,

а вже-жь не инакше. Вони хотять мене по—

збавити моєi найголовнійшоі підпори; сі без

глузді гадають, що я не знаю добре 0били—

ча, до которого я прилягь цілимь серцемь;

ні, вінь мене не зрадить ніколи !“ додавь

єще, переконуючись. 4.

Сплеснувь руками; начальникь éго сто—

рожи вступивь у шатро. „Приведи мені сюди

того Турчина", звелівь царь, „и лиши нась

самихь, ажь поки тебе не закличу“

Начальникь, низько вконившися, вийшовь,

и вернувь скоро изь Турчиномь, окованимь у

залізахь, и знову відійшовь.

Турчинь, оглянувши шатро цікавимь по

глядомь, и бачачи, що єсть на самоті 3ь ца—

ремь, скрививь кришки уста, усміхаючись, но

такь пролетно, що Лазарь нічого не мігь при

замітити.

„Знаєшь, що за нагорода тебе очікує за

твоє посольство, Турчине ?“ промовивь царь

до него остримь голосомь. -

„Якь Аллагь призначивь відь початку

світа, такова буде моя доля", одвiтивь обоятно

Плінникь.
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„Ти заслуживь собі на смерть." говоривь

дальше Лазарь. „и не уйдешь сему осудові,

якь правдою не вибавишь свого житя.“

„Турчинь стиснувь плечима: „Аллагь

єсть правдивимь Богомь а Мугамедь его про—

рокомь !“

„Задрожи, нерозважний поганине!“ вско—

чивь у річь ему Лазарь, хрестячись великимь

хрестомь.

„Якь я загину.“ тягнувь дальше Турчинь,

найспокойнішь „якь загину, то дістанусь у

рай, приобіцяний пророкомь éго вірнимь.“

Лазарь зачудувався надь такь холо—

дною кровю. „Відь кого отсей листь?“ питався

царь, показуючи на письмо, лежаче на столі.

Турчинь, побачивши се письмо, скло

нивь голову. „Слава Аллагу и его проро—

кові ! бачу туть письмо, писане рукою мого

пана, падишаха, непобідимого Амурата.“

„А кому ти мавь віддати отсе посла—

ниє ?“ питавь далі царь.

„Воєводі твому, Милошевi 0биличу.“

каже на теє Турчинь певнимь голосомь.

„Брешешть !“ грімнувь Лазарь.

„Чому-жь ти мене питаєшся,° одвiтивь

Турчинь, „коли мені не віришь ?“
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Внутрішня буря закипіла у серцю Ла

заря; непевнимь крокомь проходжувався вінь

сюди-туди, и вь его думкахь велася борба

міжь сумнінкою вь правоту Обилича и дові—

рою вь нéго. Утрапливий оттакий — то стань.

—- и довго царь боровся зь самимь собою ,

ажь поки змігь утихомирити внутрішню бурю.

Після знову затримався шередь плінникомь.

„Знаєшь ти, що вь тімь листі є ?“ пи—

тався голосомь зраджаючимь, що внутрішній

неспокій мабуть не уложився.

„Що се ти гадаєшь,“ одповівь Тур

чинь, „щоби пань мій повіривь рабу своєму

тайни своі? Вінь звелить — иди ! а я йду ;

вмирай ! а я вмираю — бо вінь єсть намі—

сникь пророка, паномь житя усіхь людей.“

„Я не питаюсь,“ перебивь éму Ларарь,

„за що ти свого пана держишь. Теперь я

паномь твого житя , и ще у-друге тобі кажу,

що лишень правдою можешь вибавитись відь

смерти.“

Турчинь зареготався, а Лазарь, не вба

чаючи на те, питався дальше: „ А чому ти

перекрадався черезь таборь, неначе злодіяка,

а якь уже побачити тебе, чому ти старався

Хохол. Кос. номе. 4
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спастись утекою . коли, якь кажежь , ти не

знавь содержаня сего листу ?“

„Тому, що пань мій рабу своєму такь

приказавь,“ одвiтивь плінникь, „але бачиться

не було суджено, що-бь я сповнивь приказь

éго; не хотівь. бачь. Аллагь , сильнійший ,

ніжь падишахь, ба навіть ніжь пророкь

самь.“

„А якь же се сталось , що конче тобі

повіривь Амурать діло такь важне ? Чи зна—

єшь ти Обилича 2“ питався Лазарь дальше.

„И чому-жь би я вго не зпавь,“ ска—

завь хитро Турчинь. „коли я вго бачивь у

Призрені, де на его слова и підмови зволивь

звернути увагу, надія правовінихь. ранішня

зірниця, Баязеть султаничь!"

Царь поблiднiвь. а що-бь Турчинь не

бачивь , що на лиці его викотились слéзи —

слéзи болести и зміненоі довіри, одвер—

нувся відь музумманина. Втіха и радость пром

чались по лицi плiнника , та, щобь устерег—

тись передь зазоромь, становився вінь заразь

обоятнимть и холоднимь.

„И я éго такь любивь !“ шептавь про

себе Лазарь , притискаючи руку до серця,

бо здавадось, що грудь пукне відь тяготи
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жалю и смутку. Вінь собі пригадувавь ціле

житє Обилича . и не бачивь тамь нічого по

ганого, тільки пожертвованє за царя и народь,

не бачивь нічого, що могло би служити під

ставою сімь виявамь увязненого поганина;

але якь собі витовкувати певность и сталость

у одвітахь Турчина?

Знову зібравь Лазарь у купу всі своі

розстріляні думки, и звернувся впять до плін

ника. »Чуєшь, Турчине! ти мене обріхуєшь !

Якби ти знавь Обилича, то ти-бь не товкся

про —міжь людьми Бранковича, не пхався-бь

до воєводи Вука. “

Захитався Турчинь на отсі слова, а

якби Лазарь бувь більше притомний умомь,

то бувь би конечно призамітивь éго змішанє,

бувь би доконче переконався о бисурман

ськихь хитрощахь. Але его око оморочилось

було душевною сліпотою !

Гмь,“ одвiтивь Турчинь прийшовши до22 ур р

себе и зробившись знову холоднимь; „и якимь

же способомь мігь я розізнати людей Бранко

вича відь Обиличевихь? Я не знакомь у ва—

шімь таборі , и державь шатро воєводи Вука

за шатро Милоша. Аллагь самь осліпивь—

було моі очи!"
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„Турку І говори правду,“ пригадувавь

вму Лазарь: „лишень правдою вибавишся відь

погибели !“

„Що-жь, чи я прошу тебе о моє житє?“

одповівь гордо Турокь; „а хоть би я вмерь

у землі дявpiвь, то прецінь не замкнувь би

пророкь передо мною брамь едену.“

„Отже смерть не завдає тобі страху!“

мовивь царь більшь до себе, ніжь до Турка.

а по хвилі, роздумавшись , одійшовь вінь

скоримь крокомь у кінець шатра, піднісь віко

стоячоі тамь скрині , и срібло-злото засияло

насупротивь мукавихь очей поганина.

„Я знаю. Турчине, що ти брешешь,“

заговоривь до нéго Лазарь, „але я хочу

знати правду, и не тілько подарую тобі житє,

але и ввесь маєтокь оддамь тобі."

Турчинь затрясся и виваливши очи, гле

дівь безь перерви на скарбь, сияючий передь

нимь; вінь, бачь, боровся самь изь собою.

„Але я присягався, и вічне блудивь би пе

редь брамами раю, якь не сповнивь би точне

приказь мені даний, — а чимь є отсе зо—

лото противь вічности ? нічимь — слиною.

падучою зь рста людського.“ Такь собі по

думавь Турокь, нерішений ще изовсімь.
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„Ну, скажи-жь !“ приказувавь Лазарь,

всказуючи на золото.

„А якь би я инакше говоривь.“ одві—

тивь бисурмань вздихаючи, „чи заслугували-бь

моі слова на більшу віру, аніжь попередні ?“

„Такь, ти кажешь правду“ сказавь Ла

зарь по короткій роздуці, а замкнувши віко

приступивь до Турка и промовивь твердо :

„Ти добре сповнивь своє завданє. Ти обрі—

хувавь мене, якь тобі приказавь пань твій ;

но мимо того єси вольнимь. Я хочу, щобь

ти самь виявивь передь Амуратомь, що его

хитрощі не вдались. Скажи ему , що царь

Лазарь лучше знає своіхь приятелівь, якь

вінь собі гадає, — скажи, що християн

ський лицарь , правий Сербинь, ніколи не

зрадить Бога, царя свого, ані батьківщини

своєi !“

„Позолочувані слова!" бурчавь до себе

Турчинь; „жало прецінь впилось у твоє серце.

А що-жь ? чи не єсть Бранковичь християн

ськимь псомь? Го — го!“. сміявся вінь у

духу.

Царь міжь — тимь сплеснувь руками, а

начальникь сторожи вступивь у шатро. „Здійми

Туркові заліза," звелівь царь, „и випровадь

его ажь за таборь ; вінь уже вольний.“
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Не віруючи своєму слуху, витріщивь

вінь очи на царя.

„Ясний господине?” питався.

„Я вже сказавь.“ перебивь éму царь ,

„роби, що тобі приказано; усунь найскорiйше

погане лице бисурмана зь передь моіхь

очей.“

Турчинь засміявся надь отсими словами ,

и стиснувь плечима, якь чоловікь, которий

жалкує надь другого сліпотою ; потому пі—

шовь за начальникомь, не подякувавши навіть

Лазареві за дарь свого житя.

Сумовито гледівь царь Лазарь за од—

ходячими. „Хоть би вінь брехавь, або хоть би

й правду казавь,” говоривь до себе , „я не

можу инакше. Себе и народь поручаю Госпо

деві; якь захоче Вінь, то побідить хресть

віри провославноi надь полумісяцемь и надь

усілякою зрадою, — а якь захоче Господь

покарати нась за гріхи предківь и за наші

власні, то пропащою буде працею противи

тися éго волі. А вже-жь хотя не посміє по

ганий бисурмань похвалитися, що захитавь

довіру вь мого наймилійшого сина." Замов—

чавь на хвилю. „Охь, довіра!“ продовжавь

дальше зь-тиха , „вона вже зовсімь захита—

лась. Та якь Господь зхоче ! Якь Милошь
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мене зрадить , якь зрадить Бога. то нехай

его тогді карає Всевідющий , а пізнійші часи

голоситимуть, що царь Лазарь, маючи до—

кази изради у рукахь своіхь.“ — и піднісь

за сими словами вь-гору те письмо , — „то

прецінь. изь — за давнішнéі любови до него ,

не пiмстився ведля заслуги змінника.“

Оттакий — то завсігди чоловікь! Лазарь

знавь добре зятя свого Обилича, знавь ціле

житє éго до сеi пори, чувствувавь éго при—

хильность и вірность, а прецінь допустивь,

щобь загнiздилася у его серці вужиця недо

віри , котора, вже разь впущена , чимь-разь

свободніще розгощується; и тільки шляхотна

розвага встримала éго, що не переквапивсь.

Розгірчений у внутрі спорами зятівь своіхь,

не мавь вiнь стільки бистроти ума, щобь

глянути ажь на дно цілоі брехні, грозячоі

ему и Милошеві Обиличу. éго головній під

порі, загубою и погибелю. Вінь бувь би

переконався, що Бранковичь єсть причиною

усіхь тихь замотанихь хитрощівь. Але Ла

зарь давь звестись на похибну дорогу. Теє

передсказала була Мара Бранковичеві ще у“

Призрені, а хотя не сталось ведля єі волі.

щобь Лазарь самь знищивь 0билича, то
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прецінь виконала стільки, що Бранковичь

зіставь безь усякого зазору.

Лазарь приступивь до печи, на которій

ще жарілись вуглі, подерь на кусні мисть

Амурата , и кинувь éго у пічь ; а якь уже

послідний кусокь догорівь, то відотхнувь

глубоко, неначе — бь хто небудь знявь вели—

кий тягарь изь вго плечей. „Такь отсе," за—

шептавь „нехай не буде и одноі памятки !“

А одвернувшись, положивь руку на чоло.

„А теперь що-жь я робитиму ? Важне зав

данє стоіть передо мною. Боже, Господе

мій! діти моі власні зброяться противь мене ,

и приводять зятівь мoixь до усобноi борби.

замість щобь ті мали розгоняти юрби бисур

манські. А я? — я мушу імь вчинити волю,

бо вже князі сербські такь розсудили, и хто

éго знає , що изь сéго піде!"

Кінський тупоть зближався чимь — разь

більше до шатра. Отамань сторожи увій—

llІ0BTb.

„Князі вже зближаються , ясний госпо—

дине мій !" виголосивь вінь. Лазарь захи—

тався дрібокь на сю вість. „Добре,“ про—

мовивь, якь здавалося, обоятно. „А Тур

ЧИНТЬ ?“ -
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„Я звелівь одпровадити его за таборь

ведля твого приказу.“

„Скажи, щобь прийшовь сюди мій чура,"

приказавь царь; „а якь князі зайдуть до

мене, то обсади боєвище своіми людьми, и

вишли послівь за воєводами: моя дружина

нехай мене очікує передь шатромь." Ота

мань відійшовь.

Великий рухь панувавь передь шатромь,

и по цілому табору. Люде обохь воєводівь

участвують тіломь и душею у спорі воджівь

своіхь ; а x0тя одинь одного не чує. для—

того що військо Лазареве стоіть по сере

дині , то все таки ганобить и має Одинь

одного всілякими прізвищами , не виключаючи

навіть и воєводівь самихь. Вь обохь табо—

рахь побачишь злостні и розьярені лиця ,

затиснені долоні , и якби вони розтаборились

були біля себе, то раднiйше спотикнулись би

були кріваво про-міжь собою , аніжь зь во—

рогомь батьківщини, зь поганимь бисурманомь.

Уже зь— поконвіку переслідує Словянь зло

вороже проклятє — іxь незгода. И добре се

сталось, що вийшовь запреть, щоби люде

обохь воєводівь не зближались до боєвища.

на которiмь мавь одбутись поєдинокь Оби—

лича и Бранковича.
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* Передь своімь шатромь, обключений на

окіль своєю дружиною, сидить верхомь Бран

ковичь, приготований зовсімь до виізду; éго

дружина викрикує , и завзиває его до пiмсти:

„Твоя слава єсть нашою славою и честю,"

викрикують вони изо-всюди; „повали его обь

землю, нехай вінь кориться передь тобою

у поросі; 0биличь не сміє стояти надь Бран

ковичемь! Прикажи лишень, а ми пробємося

черезь царський табірь, и побачишь, якь

пiмстимо твою зневагу 1“

Бранковичь усміхається на такиі речі, и

клонить голову на всі сторони, дякуючи сво

імь людямь за ixь прихильность. Но часами

озивається вь німь éго ангель— хранитель,

часами пролетить мрака по его обличі, не—

наче хмара по яснімь небі. „Га, якь легко

припадешь дияволу,“ гадає собі, „и ви про—

пали изо мною ; потягну я и вась за собою

— стільки народу!“ Туть вздержався кришки,

а після додавь: „Нo поки-що мріє вь дале—

чині царська корона!“ И знову вияснилося

лище его , и знову усміхається.

Не такь се воно зь Обиличемь. И вінь.

приготований до одьізду; Милань Топлича—

нинь и Ивань Казанчичь суть біля него; и
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до него викликують его люде. но вінь уко

рочує ixь запаль гостримь поглядокь и твер

димь словомь. „Серце мені закрівавилось,“

говорить до обохь лицарівь біля его, „коли

бачу такову ненависть межи братьми одноі

землі, одноі віри. Такь, якь Господь не

стане творити чуде сь, то підлягне віра пра—

вославная, підлягне сербський народь. Оxь.,

Вукосаво !“ шепнувь до себе „дорога моя

жнко, хотьби ти була сегодня вздержала

справедливий гнівь твій !"

Оба лицарі гледять задумчиво передь

себе: смутокь воєводи наповнивь жалемь іхнє

серце. Первий убодрився Казанчичь. Підки—

нувши голову и підкрутивши вуси, каже вінь:

„Вже сему такь а не инакше, воєводо. Гор

дий Бранковичь не повинень таки бути надь

тобою. “

„А якь я підлягну,” одвiтивь 0би—

личь , „чи знаєшть ти, що піде изь сего ,

Мване ?“

„Хто его знає, що зділати може сей

падлюка,“ каже Казанчичь, „а далебі, воє—

водо. зь більшою охотою йшовь би я на би

сурмана, якби éго не було у війську. Бачь,

дивовижні гадки приходять мені часами у
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голову, якь пригадаю собі на Призрень.

Бранковичь зникь-було изь товариства, бігавь

по саду, а вертаючись, напавь-було на мене,

якь я стерігь кроківь мого побратима. Бран

ковичь вертався изь саду, а побачивши мене.

розгнівився и зобидивь мене тяжко. Баязеть

бувь тоді у саду, а Бранковичь приходивь

зь відтамь — “

„Мовчи!" перебивь éму шляхотний Оби—

личь, „я знаю, що ти сказати хочешь. Но

скорiйше утни собі язикь, якь щобь ти мавь

зганьбити оттакимь зазоромь воєводу слав

ного по цілій Сербщині.

„Воєводо !“ грімнувь Топличанинь.

„Тихше, Милане!“ сказавь Милошь спо

кійно ; „що се ти гадаєшь, що я не знаю

Казанчича? Черезь гарячу любовь до бать—

ківщини зробився вінь несправедливимь для

славного воєводи. Ні, ні, молодці ! Гордий,

и жадний слави, єсть Бранковичь, но щобь

вінь змігь допуститися таковоі провини, якь

Казанчичь догадується, — сего вінь не зді—

лає ніколи , то не можливе !“

„А хто нась туть такь довго здержу—

вавь, воєводо, коли ми вже давно мали бути
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за Балканськими горами, щобь підпомогти

Шишманові, якь не Бранковичь?“ питався

далі Казанчичь, у гніві ще й досі. „Но ти

хочешть, щобь я хваливь éго - нехай éго

чорть возьме , того падлюку, изь éго бисур

маномь !“

Обиличь погрузився на хвилю у задумі.

„Ні . се не може бути .“ сказавь хитаючи

головою. „Досить и тихь сварівь, которі

вчинились у нашому народі , такь, що я вже

страхаюсь будущини; на — ві— що — бь я мавь

єще новими справами викликувати новиі

спори.“

Глубока тишина воцарилась у таборі :

царський посоль зближався, щобь завозвати

Обилича на поєдинокь зь Бранковичемь, якь

се постановили князі , и якь на те призво—

ливь царь.

„Я вже готовь!“ сказавь Милошь изь

чувствомь , и обернувся икь шатрові, голо—

сячи чумимь голосомь: „Прощавай , Вуко—

caво, дорога жено ! молись за народь, за святу

Сербщину!“ А звернувшись до своіхь лю

дей, махнувь рукою: „Прощавайте, хоробрі

юнаки!
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„Прощавай. воєводо: нехай тебе Богь

щастємь поблагословить!“ кричали за одь—

ізджаючимь. - ,

Вукосава не вийшла изь шатра; вона

не хотіла болеснимь прощанємь розжаряти

ненависть вояківь Обиличевихь , якь се вчи—

нивь-було Бранковичь. Якь царський посоль

виголосивь вже завозву, то жена его Мара

вибігла изь шатра , голосячи : „Отже до

того вже прийшло, що збруєю мусишь сло—

бонити честь свою противь свояка и прия—

теля ?“ И кинулась ему наручь , ридаючи

ТЯЖК0.

„Ми стоімо усі за нашого воєводу!“

кричали найблизчі.

„Скажи тільки слово, а побачить вiнь !“

кричали другі.

„Нехай якь небудь звернеться щастє .“

шептала éму Мара вь ухо , „а твої люде

на всякий случай позістануть тобі вірними ;

завсігди то велика догода."

Бранковичь задріжавь, и одвернувся

одь неі майже зь обридливостю, а ско—

чивши на коня погнавь такь скоро, що

заледве вго дружина змогла за нимь зду—

ЖaТ Й.
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Зь шерелякомь гляділа за нимь Мара.

„Не доспівь іще на мужа; добре що сама

ділаю за него и за себе.“

Вона вернулась у шатро. Усівши за

столомь , підшерла свою голову руками, и

думала надь новими справками.

Заслона шатра зашелестіла. Мара , боя—

чись усякого шелесту, скочила на — разь на

ноги, но оглянувшись , засміялася погор—

дливо. Обличє музьке - хитре и местне ,

прославлене яко мище Юди, зарисовалось у

закутку шатра.

„Приступи близче , Томичу!“ кивнула

КНЯТИНЯ.

Томичь, засунувши за собою заслону,

приближився до Мари, и кивавь ій довірно

головою, неначе-бь не буго ніякого розділу

стану межи нимь а нею. Злочинці суть усі

міжь собою братьми и сестрами, хоть би

вони родились у пурпурі або у послідущій

свитині.

„Якь діло пішло изь Турчиномь ?“ пита—

мася Мара.

„Усе добре" одвiтивь сей, „тілько —“

„Що тілько ?“
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„Тілько се погано , що царь его пу—

стивь на волю, не віруючи у éго посоль—

СТВО."

Гнівливо тупнула Мара ногою. „Того

була-бь не надіялася!“ мовила півь-голосомь.

„Успокійся, княгине,“ рікь Томичь,

„сімя недовіри вже принялось у серці Лазаря,

а щобь воно не замерло. постарався вже о

теє твій вірний смуга ; князі будуть завсіди

цареві пригадувати о мнимій зраді Милоша.“

Мара заглубилась була у своі думки.

такь, що не зачула, слівь éго.

„Такь се воно, а не инакже ,“ рішилась

вона, „усе на тімь залежить, щобь не остигавь

запаль нашихь людей. Томичу!“ звернулась

до него , „ще сегодня мусишь ити черезь

Балкань. Возьми отсей перстень и покажи

Амуратові, то вінь повірить твоімь словамь.

Скажи ему: якь безь утрати часу перекро

чить черезь Балкань, то побіда буде запевне

по его стороні.“

Томичь не много завагався.

„Чого стоішь?“ спиталась Мара нетер

пеливо: „Якь усе врийде до ладу, доло

жила хитро усміхаючись, „то побачимо, чи

Томичь не зможе бути такь добримь лица—

ремь, якь упершь добримь слугою.“
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„Давай сюди отсей перстень, госпоже

моя!“ закричавь радостно Томичь, сягаючи

за перстенемь. „ скорий, якь сокіль , мій

вороний ! Аніжь сонце у-друге за гори схо—

вається, вже матимешь одповідь: я полечу

зь вітромь вь заводи!“ И зь більшою шано—

бою ніжь перше. склонивь вінь коліно и

поцілувавши узкраéкь шати княгині, відда—

лився поспішне изь шатра.
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Вь подовжкуватімь кружку, збудованімь

изь отесанихь тертиць, близько царевого ша—

тра, стоять обидва воєводи, Милошь Обиличь

и Вукь Бранковичь, одинь насупротивь дру—

гого. Царська сторожа обключує боєвище,

щобь ніхто не мігь приближитись на підмогу,

або на шкоду противниківь. За загородою

стоіть за кождимь воєводою іхв дружина, ко —

торій приказано тихо заховуватись у прито—

мності царя и князівь. Царь сидить на во

звишенімь місці вь середині загороди, по

правій стороні сидить Твартко Босенський , а

Кастріота изь Скадери по лівій, за ними іxь

дворянство и царева.

Гамірь изь таборівь обохь воєводівь

доходить ажь сюди, а по царськiнь таборі

двигається народь и гучить, якь море передь

бурею. Народь толкує собі причини того поє
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динку, и йде суперечка о тімь, котора сто

рона верхь возьме.

„Що за прямий и ясний поглядь“, шеп

тає Твартко - наклонившися до уха Лазаря.

коли царь глянувь було на 0билича, „хто би

бувь надіявся, що вінь зь Амуратомь пере

писуватиметься !“

„Не вірь сему“ , одвiтивь Лазарь. „а

тогді будешть судити ведля правди. “

„А той Турокь, не бувь би шукавь

лишень Милоша 2° намекнувь Твартко.

„Не знаєшь лести бисурманськоі?“ од

повівь Лазарь.

„Такь, правда", сказавь Твартко , „но

прецінь на твоімь місці, я доходивь би кінця

у сему ділі.“

„Я такь и зділаю!" рече Лазарь по ко

роткій роздумці.

Міжь тимь приступивь ватажко сторожи,

которий мавь уважати на порядокь на місці

боєвища. и донісь що все вже приготовлено

до поєдинку.

„Той нещасний поєдинокь !“ шептавь

Лазарь, „роздвоює мені народь, и легко вітакь

звитяжити Бисурманамь надь Сербами ." и

замовчавь тяжко задумавшись.
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„А прецінь такь залагоджувались спори

міжь лицарствомь зь покінвіку." добавивь

Твартко, которий зачувь — було тихцемь ви—

мовлені слова Лазаря, „а хто-жь би після

прогнівився щасливійшому противникові? Хо

дімь на боєвище, а по битці, запємь пере—

просини повними пугарами !“

Лазарь. неодвітивши и слова, давь знакь

булавою.

Труби загреміли ; по цілімь таборі , ши—

рокімь и далекімь. настала вь-одно гробова

тишина. Ще разь викликувано поєдинокь воє—

водівь, зятівь царевихь, а коли герогьдь окін

чивь річь свою , завернувь Обиличь конемь

до вивисшеного місця , де сидівь царь. зь

своіми князями.

„Прошу царя, милостивого пана,“ голо

сивь грімко. „прошу князівь, розсудцівь поє—

динку, щобь зьєднали міжь нами на такь дов—

го спокій, ажь поки не переможе хресть свя

тий, клятиxь Бисурманівь.“

Окрикь іподиву, надь такимь, неочікува—

нимь жаданєм Милоса, розлягся про-міжь

лицарствомь.

« „Ні, мій Милошь не єсть зрадникомь!“

загомонівь вь радощахь Лазарь. “
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„Святий Саво!“ гукнувь Казанчичь, „спо

мни на честь дружини твоєі, воєводо !“

Вь загальнімь взволнованю , не зваживь

ніхто на такь сміливий предлогь Милоша, ко

торий ведля законівь лицарського поєдинку

підпадавь гостримь карамь.

„Щобь занапастити свою честь. изь-за

Бисурманівь." ворчавь недовірчивий Твартко,

„ні, я вь те не вірю. Вінь має справді инші

поводи до того, йовірь мені. Лазаре!"

Но поки ще царь змігь одвітити, виго

лосивь дальше 0биличь: „Сей предлогь зро

бивь я, тілько зь тоі причини, щобь удержа—

лась згода міжь народомь, такь потрібна до

побіди!“

„Ей, воєводо !“ промовивь Бранковичь,

опамятавшись трохи, „якь же можешть гово

рити о незгоді міжь народомь, коли самь царь,

милостивий"пань нашь, верховодить надь війсь—

комь? Моі люде неопустять на всякий случай

святoі хоругви. Якь видко, має воєвода Ми—

лошь Обиличь инші поводи , изза коториxь

вінь хоче ухилитись відь поєдинку : недармо

бачь допитувались посли Амурата.“

Дружина 0билича загула лютимь кри

комь шальноі злости, а Казанчичь стоявь уже

зь витягненимь мечемь передь заставою, и
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бувь би кинувся на поганого Бранковича, якь

би не вздержавь бувь єго холоднійший То

ПЛИЧ8lНИНТЬ.

Обиличь поблiднiвь зразу , почувши та

ку клевету, котороі причини вінь не мігь зна—

ти черезь те, що Бранковичь такь зарядивь,

щобь вістка о турецькімь послі , не дійшла

до Обилича, ні до его людей; но вітакь за

лявь поломінь яркого гніву лице его : „До

бою !“ гукнувь люто, скочивши назадь на

своє місце: „Боронись, Бранковичу!“ гукавь

дальше, хорони своє житє, я убю тебе!"

Бранковичь захохотався, покепкуючимь

сміхомь. “, *

0ба вхопили за списи и не чекаючи на

знакь труби, погнали противь себе. Звучить

збруя, прискають списи, побиті залізомь, якь

тростина, оба сидять крішко на коняхь, а ко—

ні, вдарившись головами, стали вспинатись, що

борці ледве вдержати ixь можуть, и помчались

назадь на своі місця.

„Ей. що за славний поєдинокь !“ гомо

нівь Твартко, розьогнений боєвимь жаромь.

„Якь живь, не бачивь такого поєдинку !“

голосивь Кастріота.

„ А чи вважавь ти -“ тягнувь дальше,

звернувшись до Лазаря. „ якь Обиличь по
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блідь, коли Бранковичь обвинювавь его все

людно ?“

Лазарь неодповідавь, здаєтся, не чувь

его слівь, такь сильно взворушилась его ду—

ша; а вже-жь Бранковичь обвинивь Обилича

вселюдно, и Обиличь збліднівь. Лазарь забувь,

на те, що шляхотні люде страхаються передь

злочинствомь, яке кидавь на Обилича, пога—

ннй Бранковичь: забувь на те, нещасний,

шляхотний царь.

А дружина обохь воєводівь одгукує зь

запаломь своімь ватажкамь, недбаючи на за

кони поєдинку, ба недбає на те и сторожа

царська , оддаюча похвалу обомь лицарямь;

ті, що бачили страшенну битку, передавали

своі вражiня оддаленійшимь , и такь розхо—

диться справа о тімь, ажь до найдальшкихь

кутківь табору.

„Молота !“ гукнувь Обиличь голосонь,

заглушаючимь галась, розгуканихь Филь на—

роду.

„Молота!“ крикнувь Бранковичь.

Однимь скокомь пересадився Казанчичь

черезь заставу з'ь тяжкимь молотомь.

„На, воєводо!“ гукає, „а розбий ему до

чорта éго лобь! щобь онімівь éго зрадний

язикь.”
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„Еге, вчини такь воєводо!” загула за

нимь ціла дружина, „хорони свою честь, и

честь твого товариства“.

„Звали его обь землю!“ кричать вірні

Бранковича, „не зганьби свого имени , во

єводо !“
«я

Оба вхопили тяжкі молоти , та не гнали

стрімголовь на себе: бо вже-жь вони суть

славними воєводами на боєвищі , и знають,

якь мають собі заходити изь списомь, моло—

томь, або й зь мечемь. Помалу зближаються

до себе. чигаючи на хвилю - коли-бь можна

кинутись на противника, и завдати ему смер

тельну рану. Сямь и тамь завертають кінь—

ми. кидаються на всі сторони. и наскакують

одинь на другого: но до сixь порт, не на

трапилась іще догодна хвиля - кождий єсть

осторожнимь с и замічає пильно всякий рухь

другого.

Глубока тишина запанувала повсюди ;

кожний изь зрітелівь не дихає майже , а тиі,

которі нічого бачити, ані чути не можуть,

стоять тихонько, нерухомо, — якь би справді

легонький вітрець, провіваючий черезь площи

ну, звіщувавь по таборі, якь наступають на

взаімь на себе напасні противники; здається,
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неначе-бь у мраморь перемінились тисячі

розгуканого народу.

Туть вь- одно видали зь себе оба воє

води воєнний кликь, вітерь застогнавь підь

замахами тяжкихь молотівь, якь блискавиця

кинулись на себе, стовпи пороху обгорнули

ixь на окіль. такь що не можна було нічого

бачити, тільки задудніло тяжке бухненє, и всі

навкруги захитались мимоволі.

Обиличь видобувся цілий и ненарушений

изь клубівь пороху, а Бранковичь старається

надармо видобутись зь-підь свого коня, ко—

торий повалився зь нимь разомь. Молоть

Обилича, вимірений на голову Бранковича,

одбився о его збрую, но прецінь, такь осла—

блений, розбивь мобь коневі.

„Гого! 0биличь!” загомоніла éго дру

жина, а крикь радости змішався зь крикомь

стиду и росначи, розлягаючимся міжь дружи—

ною Бранковича.

Но дивно! Тиі крики не знаходили од—

гомону.

Ще тогді; якь воєводи боролись зь со

бою. оглянулись заднійші на Балкань; якась

важнійша поява , звертала туди іxь увагу:

туть и тамь на небосклоні підносились клу—

би диму до облоківь, відь вітру угинались
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поломіні горіючихь сель н хуторівь, а відь

одряду до одряду розходився півголосомь

крикь: „Бисурмани!“

Не треба було посольства Мариного :

Шишмань Булгарський уже підлягь, а Аму—

рать перекрочує Балканські гори … зь неспо—

діваною скоростю.

Но найблизчі до боєвища, заняті цілкомь

неокінченою борбою, не замітили нічого.

Обиличь скочивь зь коня, зближився до

Бранковича, зь воздвигнутимь молотомь : „Я

прйсягався, що убю тебе.” говоривь голо—

сомь, дрожачимь відь злости: „Нехай Богь

милує тебе!"

„Вздержись !” крикнувь Лазарь могучимь

ГОл0с0мь, схопившись 3ь свого сідала „Х0—

чешь допуститися братобийства ?“

Гамірь недоволства озвався міжь дружи—

ною 0билича.

..Ясний пане!“ промовивь Милошь тро

нутий тими словами. и взнісь свій взрокь до

Лазаря, спускаючи помалу тя ккий молоть на

землю, и туть побачивь на небосклоні ті по—

знаки , которими визначувались напади ордь

турецькихь: „Бисурмани!“ крикнувь, показу—

ючи рукою на полудне.
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Всіхь взори звернулись теперь на полу

дне, и ..Бисурмани!“ загуло однимь гукомь.

Побачивши теє, набравь Лазарь знову

сили духа, которою одзначався передь своіми

союзниками. „Такь, отожь и суть вони !"

говоривь холодно, ..ми сварились міжь собою.

а Бисурмани перекрочили тимь часомь Бал

кань, которий мавь бути гробомь ixь !"

Посоль на коні змученімь - піною поли

тімь, з'ьявився передь царемь стрілою: „Шай

ка за шайкою сходить зь верховинь Балкансь—

кихь - ціла сила Амурата тягне противь нась,

вість тую доносить тобі, ясний царю , відь

передніхь одділівь. Козаричь Герцеговський.“

передававь посоль урваними словами.

„Вони вже передже дали знати о собі.“

мовивь царь, ноказуючи на зловіщі знаки на

небосклоні : „заверни назадь конемь до воє—

води Козарича.“ звелівь. „и донеси єму, щобт,

цілу нічь непокоівь Бисурманівь, аби втомле

ні мусіли завтра битись зь нами.“

„Такь,“ промовивь, звернувшись до кня

зівь. коли вже оддаливсь—бувь посоль зь

приказомь. „завтра рішиться доля Сербщини,

нехай же кождий приготовиться до бою за

віру, народь и батьківщину!“
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„Слава цареві 1“ гукали тиі, которі зачу—

ли слова Лазареві, и „слава цареві !“ повта

ряли за ними другі одряди, ажь усі голоси

сплинулись вь одинь гукь; тілько люде Бран

ковича мовчали уперто: Бранковичь видобув—

шись прецінь зь підь коня, станувь на сере

дині боєвища - очи его встремились у землю,

дико притискає руку до грудей, підносячихся

відь навалу розгуканихь чувствь, а зь рота

капає слина, перемішана зь кровю: такь дико

гризе уста, неначе вь нападі шалености. Вінь

зганоблений передь цілимь народомь , и буде

голоситись по цілій краіні его ганьба : о пім

сті тілько думає теперки, о тяжкій месті надь

цілимь народомь, шобь не було свідківь его

ганьби. А дружина глядить сумовито на него,

бои вона держить себе пораженою и згано—

бленою вь своімь воєводі.

„Ще ніколи досі не підлягь воєвода

Бранковичь!“ говорять межи собою. „а и те

перь лишень лесть звалила éго! Повірте, панове,

отсе все була лишь лесть, щобь зганьбити рідь

Бранковичівь.“ — „А вже-жь такь! а дивіть.

якь вiнь нимь термосить!“ — „Но ми єсьмо

єще тутки, и пiмстимо тебе, и себе. воєводо!"

Межи тимь, порозправлявши зь князями,

махнувь Лазарь рукою и все втихло: „Ми
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не повинні. изь-за приходу Бисурманівь , од

ступати відь стародавнéго звичаю,“ говоривь

побожно, „лицарь розрішає свій спірь поєдин

комь: но по бою, подає руку до згоди. Оба

ви виказались воєводами, рівними собі, тілько

що сегодня Обиличеві послужило більшь ща

стє, и тимь рішився бій. Подайте собі ру

ки, щобь вернулась згода міжь народомь. —

а завтра ажь побачимо, которий зь вась пе—

ревисшить свого суперника.“

Зь прямимь поглядомь. приступивь Оби

личь до Бранковича: „Царь сказавь правду,“

зачавь подаючи ему правицю. „ми не повинні

були мішатись до спору жінокь нашихь, но

сталось уже, а щастє було по моій стороні:

коли инде буде при твоій, но хорони Боже,

щобь ми знову стояли насупротивь себе!

Спімни на загального. нашого ворога. спімни

на Бога и на батьківщину, подай мені руку,

Бранковичу!“ натиравь на него. „будьмо знову

братьми!"

„До чорта I завсіди себе низько ставить!“

горлавь Казанчичь переступаючи нетерпеливо

зь ноги на ногу. *

Бранковичь захитався и подавь 0били—

чеві руку, одвернувши обличє. но якь тілько

доткнувся пальцівь Милоша, такь заразь вхо
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пивь руку назадь, неначе-бь дібрався до жар

кого вугля.

Здивований глянувь Обиличь на него , и

знову покрасніло єго обличє - вибухаючимь

гнівомь; но царь и князі побачивши що ру—

ки обохь противниківь зіткнулись зь собою,

загомоніли радостю, и стали прославляти зго

дившихся воєводівь, а Обиличь, почувши теє,

понуривь голову. и не глянувши навіть на

Бранковича. оддалився повольнимь крокомь до

своєі дружини, вітаючоі єго радостнимь при—

вітомь.

Сквапливе одiйшовь Бранковичь зь боє—

вища , и не станувь на чолі дружини, якь

Обиличь, тілько скрився міжь своіми людьми.

зь-передь очей зрітелівь.

Герольдь з'ьявився теперки на боєвищі.

и виголосивь волю цареву, щобь ведля ста

родавнéго звичаю, оба противники зь дружи

нами своіми на царській гостині скріпили зго

ду, при повнихь пугарахь.

Вь борзі перемінилось боєвище на пра

зничний пирь. Царь сидить зь князями на

кінці трапези, зь обличємь на Востокь; по

обохь сторонахь величенного стола сидять

оба воєводи, насупротивь себе, и проче ли—

царство, а далі дружина іхь, перемішана зь
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дружиною царською и князівь,— кождий, якь

єму годиться.

Дальше стоять співаки - прилагоджують

своі гуслі, и при звуку іхть співають про сма

ву Душана - великого царя , и про другихь

славнихь, сербськихь богатирівь. Часами всхо

питься которий небудь изь лицарівь, вміша

ється вь гурть співаківь - настроіть гуслі, и

співає. о любові, або оспівує якого славного,

лицаря, которого кістки вже давно спорохніли,

но имя ще живе міжь народомь; другий же

виславляє свою батьківщину, святу Сербщину,

котора родить славнихь лицарівь, на пострахь

ворогівь. и на вічну славу сербського имени.

Трапезники оддають голосну похвалу співа—

камь, которі змогли спутати увагу , своімь

чуднимь співомь. a ixь имя йде зь усть до

усть, неначе имя лицарівь, славнихь звитяж—

цівь на боєвищі.

Думка и серце трапезниківь розпаляється

виномь и співомь, іхть душі зближаються на—

взаімь, и пють славно вь веселімь кружку на

завтрішню побіду хреста святого: тілько Бран—

ковичь сидить нерухомо, задумчиво дивлячись

передь себе. вінь не діткнувся ще ні страви

ані напою, а коли тілько загреміла пісня про

богатирівь, посвятившихся за віру и народь,
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стілько жаль впустилось вь єго серце. Сонце

клонилось вже до Заходу.

Царь Лазарь. глянувши на западь и во—

стокь, промовивь.

„Сегодня приглядаєшся вь радостнихь

обличяхь, и поішся виномь, прискаючимь зь

повнихь пугарівь. ти яснеє сонце ! но завтра

приглядатимешся вь обличяхь посинілихь

смертю. и поітимешся кровю !“ А глянувши

на пировниківь тягнувь дальше:

„Сегоднішній день кінчиться весело , а

тимь веселійше, що погоджені суть воєводи,

и спасені для мене обидва зяті — а чи оба 2°

зашептавь. глянувши сумнимь поглядомь на

Обилича.

Звелівь собі наповнити чашу ажь по

самь край, и взносячи горою почавь урочи—

стимь гомосомь : „Ажь до сегодня була при

хильною мені доля, бо мало хто зь предківь

мoixь на троні царськімь, бувь такь щасли—

вимь, щобь згромадивь стілько лицарства,

славного ділами и родомь, на окіль себе, якь

я нині передь собою бачу, и трудно мені

випити до которого зь нихь по вибору. Якь

мені вибірати ведля достоінства и славного

роду, то пю до тебе, Вуку Бранковичу : якь

мені вибірати ведля слави имени и чинівь, то
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пю до тебе, Милошу 0биличу; якь виберу

ведля хоробрости на боєвищі, то пю до тебе,

Иване Казанчичу, а якь би я хотівь одзначи

ти мужеську красу изь лицарською славою,

то пю до тебе. Милане Топличанине, но пре

цінь такь невне, якь ти мене завтра зрадишь,

пю до тебе, Милошу Обиличу!“

Всі притомні вжаснулись на слова тиі и

звернули своі взори на Обилича. Милошь

вставь спокійно зь свою сідала , приступивь

до царя. склонивь передь нимь коліна , а

взявши відь него чашу, взність єi надь голо—

вою: „Спасибі тобі. царю, ясний пане мій!“

казавь помалу , ,,що ти говоривь зо мною

отверто, якь ти теє завсіди звикь чинити. Пю

вино твоє на славу твою, на славу Сербщини

и прaвoслaвнoі віри. Якь Балкань невзру

шиться на своіхь основахь , такь я певне

завтра умру за тебе!“ А піднявши путарь

до усть, випивь ажь до посліднéі каплі.

„Слава Обиличеві !“ гукнула дружина,

єго окружаюча, а князі и лицарство загули:

Жий намть віки, воєводо 1“

Лазарь закривь своє лице вь царську

баграницю, немогучи знести прямого погляду

Обилича, которого такь швидко бувь обвинивь.

Хохол. Кос. иoлe. 6
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Обиличь оддалявся помалу зь дружиною до

свого табора, гостина вже скінчилась.

Такь укінчився день 14. червця 1389.

Нічь уже давно закрила була своєю

пітьмою Косове поле, и гори навкруги; вь

таборі запанувала тишина. Увесь народь

одпочизавь послідню нічь передь битвою,

тілько часами зь полудня загремить воєнний

гукь, задзвенять мечі: то Козаричь зь своіми

людьми бореться неперестанно зь Бисурмана—

ми, а Серби, маючи таку сторожу, сплять

сшокійно. По півночі втихли и тиі крики,

тілько де-коли повтаряючийся зовь стражи,

перериває нічну тишину.

Передь шатромь Обилича стоять, узбро—

єні відь стіпь до голови, два побратими, ли—

царі Милань Топличанинь, и Ивань Казанчичь,

держучи своі коні за удила. Подальше дер

жить чура улюбленого коня Обилича, що єго

сегодня на боєвищі нісь до побіди надь Бран

ковичемь. А зь другоі сторони стояла юрба

іздцівь, держучи межи собою кілька осідла—

нихь коней за удила.

Ярко блищать звізди на небосклоні, а мі

сяць неомрачений ніякимь облокомь, світить

ясно, одбуваючи свою віковічню дорогу.
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„0 чімь думає Милошь“, говоривь Ка

занчичь на-впівь до себе , на-впівь до свого.

пабратима.

„Милошь хоче вмерти за царя ,“ одві—

тивь Милань, „вінь бачь освободить Серб

щину, а ніхто другий.“

„Коли вмре Обиличь, то и я хочу зь

нимь умірати,” сказавь Казанчичь, „негодиться

по смерти такого лицаря, проживати міжь

такими якь Бранковичь, и другі.“

„Тихше, воєвода зближається !“ напоми—

навь Милань.

Розтворились завіси шатра, и вийшовь

Обиличь, по єго боку Вукосава, заслонена

густимь завоємь, за нею єi служниці, всі

прилагоджені вь дорогу.

Обиличь, звелівь іздцямь , щобь при

ближились зь осідланими кіньми. „Проща

вай, Вукосаво , дорога жено !“ говоривь

надзвичайне чулимь голосомь , „дякую тобі

за всю любовь, котору ти мені обявляла до

сіхь порь.“

Вукосава кинулась єму вь наручь: „и

такь ти не змінишь свого заміру ?“ спла

кнула. - :
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„Неможу, несмію!“ одповівь Обиличь

коротко.

„И я мушу на завсіди розлучитись

зь тобою ?“

„Ведля волі Всевишнéго !“ одвiтивь Оби

личь, „рішаюча хвиля вимагає рішаючихь

чинівь.“

„А що ти не хотівь повірити моімь

пересторогамь“ викидувала éму Вукосава,

„вінь зрадивь тебе. царя батька мого , и

цілий народь !"

„Я знищу день его зради , ще передь

світанємь." одвiтивь Обиличь. „Північь уже

перекотилась черезь гори, я не можу довго

баритись. Прощавай, дорога жено, а ділай

ведля моєi ради. щобь не мавь винагороди

за свою зраду, коли-бь навіть мала éму по

щаститись.“

Вукосава всхопилась торопливо, одгор

нула завій, глянула вь обличє Милоша , и

погрузила душу свою , вь éго душі - бли—

стячій изь яркого ока, и мигаючій по рисахь

ШІЛЯХОТНОГО ЛИЦЯ.

„Моя душа злучилась на віки зь твоєю,"

голосила вона; конвульсийно дріжали єі уста,

и підносились груді, неначе хвилі на роз—
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гуканімь морі : „Прощавай, любий коханку!"

промовила , завинувшись знову вь завій. „Дай

Боже мені стілько сили, щобь я не роспа—

чала !“ зашептала тихонько, и приступила до

осідланого коня, а вздвигнувшись за помочю

служенниць на сідло, одьiзджала зь відси

прямою дорогою у Призрень, не оглянувшись

навіть по за себе. Ціла юрба іздцівь сліду—

B8Ла 3а НеЮ.

Обиличь стоявь нерухомо на місці, не

наче-бь бувь прикований до землі, и туж

нимь окомь глядівь за одьiзджаючими , а

якь уже зникли були зь передь очей, одди—

хнувь глубоко , якь чоловікь, виздоровівший

по тяжкій немочі.

„А вже-жь я теє перебувь щасливо.“

мовивь самь до себе. „а теперь позістає

тілько о много лекше завданє — вмерти !"

добавивь зь виясненимь лицемь. А звернувши

до молодихь лицарівь, дивуючихся, незро

зумілимь імь подіямь, питався у нихь: „Чи

ви приготовлені, соколи молодиі ?“

„До всего, воєводо!" одвітили майже

ВТЬ ОДИНТЬ ГОЛОСТЬ.

„Отожь на коня!“ сказавь Милошь,

, поідемо вь бисурманський таборь.“
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„Що?“ крикнувь Казанчичь.

„Невіришь мені, молодче ?“ питався Оби

личь нерадо.

„Воєводо!“ одповівь лицарь сердито.

„Вибачай.“ рече Милошь чулимь голо—

сомь , „моя душа досі неспокійна. Молодці !“.

звернувся до обохь, „якь маєте які снаги

вь житю. одкиньте все зь думокь своіхь , — ,

одпустіть вашимь ворогамь, щобь вамь од—

пустивь Господь: ідемо на смерть!“

„Я не уникавь єі ніколи.“ сказавь Ка

занчичь. ..oдпущу всімь ворогамь моімь, но

прокляну Бисурманівь зь Бранковичемь, по—

сліднімь моімь дихомь !“

Милань погрузився вь глубоку задуму,

вінь мавь ще до того и великі снаги вь житю,

и притиснувь руку до сильно бючого серця:

„Втишися. серце. батьківщина кличе ! Про—

щай, Милево!“ зашептавь, взнісь голову, и

подивився знову яснимь окомь на воєводу.

„Бранковичь. Бранковичь!“ мовить Ми—

мошь про себе, призадумавшись, ..коли-бь—

но вже за пізно, Царь знає о тімь, а Бран

ковичі, верховодить надь зраднимь людомь !"

Глянувь впять на юнаківь , и зь сочувствомь
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подивився на одного и на другого: „Ні, ви

не можете вмерти зо мною. Приобіцяйте мені,

що спасете жизнь свою , якь тілько буде

можна —“

„Воєводо !“ хотівь намекнути Казанчичь.

„Якь ви мені сего не приобіцяєте, то

я поіду самь, самісінький.“ перервавь річь

єму Обиличь.

„Приобiцюю вже , до чорта!“ горлавь

Казанчичь у гніві, „хотя не розумію, що ти

обдумовуєшь!"

..Якь поможе Господь,” одвiтивь 0би

личь поважно , , то убю Амурата, зь посе

реди єго стражи.“

„Воєводо І" вскричали оба лицарі, и

кинулись зь запаломь до нігт, єго и цілували

узкрає шати єго. Милошь положивь руки на

головахь побратимівь а зігнувшись, цілувавь

ixь гарячі чола; піднялись, и всі три разомь

кинулись собі вь наручь, посвячаючись такь

д0 великого діла.

„И мені прийшлось би жити єще?!“

голосивь Казанчичь.

„Ти мусишь, Иване !“ напоминавь Оби—

личь „коли се такь станеться , що Бисур—
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мани боротись будуть зь силою сербською,

що дуже можливе » — бо вже-жь тамь є

Баязеть, більший ніжь его батько, а міжь

Сербами є Бранковичь; коли се такь ста

нсться, а намь буде суджено , щобь Косове

поле бачило послідній день слави сербськоi,

— тобі, Казанчичу, якь спасешть житє своє,

повіряю вь охорону царську родину.“

„Приобiцюю тобі!“ присягався Казан

Чич’ь.

і - -

- „А мені невизначишь якого-небудь зав

даня, воєводо ?“ питався Милань.

„Тобі, Милане!“ одвiтивь 0биличьзьтруд

ностю, „визначене єсть найтяжше завданє,

вь случаю якь звитяжить Бисурмань надь пра

вославнимь народомь...“

Повcідали на коні, и стрілою гнали

вь музулманський табірь. Посередь обохь табо

рівь, встримавь Обиличь коня. „Якь бачу,“

звернувся до Милана, „ти єще досі носишь

кинджаль Баязета при боку. Прошу тебе,

позичь мені єго, я не радь би , христи

янську збрую, умочити вь крові Амурата.“

Мовчки подавь éму Милань кинджаль,

и погнали дальше.
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Вже стало на світь займатися, коли

звістили Амурата, що воєвода 0биличь,

которого имя більшу вагу мало, якь тисячі

воінівь, — шукає убіжище вь тіні его Висо—

кости, и свою збрую хоче зложити до нігт,

ПадИШаХа.

„Аллагь-иль—Алмагь !“ загомонівь ра—

достно Амурать , и звелівь привезти до себе

дявpa, приказавши заразомь, щобь éму од

давали всіляку честь и шанобу. „Мусимо лиса

гладити по шерсті, коли потребуємо éго

шкури,“ говиривь усміхаючись , до свого

сина, Баязета, зь которимь власне що ра

дився, якь має зачати битву. „Найстрашній

ший вовкь передається намь: exь! то ста

немь гнати ті християнські собаки, неначе

стадо овець, — що за слава!“ И вздрі

гнувь раменами. „Хтожь би мігь бувь поду

мати, що Лазарь повірить ложнимь сло

вамь?“ дивовався Амурать.

„Шo 0биличь прийшовь?“ хитавь Бая

зеть недовірчиво головою. „якь се воно такь,

то віра християнська є слиною що паде зь рота.“

и вийшовь зь батькомь изь шатра.

Зь помежи султанськоі стражи зближався

справді Обиличь, а зь нимь оба лицарі
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Кілька кроківь, передь султаномь, скочивь

Обиличь зь коня, и зближився самь до Аму

рата.

Баязеть не зважавь на него , вінь по

бачивь и пізнавь обохь лицарівь; якийсь

дивний неспокій усилився вь німь, и не може

відь нихь одвернути очей своіхь. Мовчки

приступивь Обиличь ажь передь Амурата, и

склонивь передь нимь коліно.

.,Вітай мені , славний лицарю !“ промо

вивь до него Амурать, відь части удава

нимь, а відь части правдивимь вітанємь

„вь приході твоімь єсть залогт, скороi по—

біди !“

„Дай Боже.“ сказавь Обиличь. „щобь

ти говоривь правду, ясний султане! Ото

збруя моя!“ и подає єму кинджаль.

Амурать сягнувь за нею : „Принимаю

єі,“ сказавь при тімь, „щобь тебе опоясати

другою, тебе достойнійшою!“

Туть вт, одно випрямився Обиличь, и вто

пивь гостру сталь вь грудяхь Амурата.

„Аллагь керимь !“ крикнувь султань,

38{ПЛИВІШИСЬ На 3ЄМЛК0.

„Святий Сава и Сербия!“ гукнувь Оби

мичь, витягнувши свій мечь , и одбиває нимь
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наваль рабівь султaнoвиxь , напираючихь на

него зо всіхь сторінь.

„Назадь, юнаки!“ грімнувь Милошь.

вь мигу майже посіяний ранами , „Иване !

Милане! назадь! памятайте на присягу свою !“

„Прощавай, воєводо!“ крикнувь Казан

чичь, а зрубавши по дорозі кількомь Бисур—

манамь ixь кляті голови , погнавь за Мила—

номь, которий гукавь грімко : „Бувь то кин—

джаль твій, Баязете!“ звернувши назадь свого

К0НЯ.

Баязеть стрясь собою , пустивь уми—

раючого батька, которого досі державь вь ру

кахь, на землю , и зірвавшись крикнувь:

„за ними. хлопці, за ними !“

Но єго голось згубився вь загальній

суматосі , а вiнь самь й рушитись не мігь

у виру розбішенихь рабівь султанськихь.

О погоні не було кому й думати и погнали

наші лицарі ажь до сербського табора, де

вже звуки трубь скликували народь до бою.

Мовь блискавиця рознеслась теперь вість

міжь Сербами: „Амурать вбитий рукою Оби—

лича!“ и радостний гомінь: „Святий Сава и

Сербия!“ взноситься підь облаки. — Но и
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Бисурмани горять піметою , а Баязеть летить

відь шайки до шайки, завзиває и заклинає

музумманівь, щобь пімстили смерть падишахя

Амурата. Якь тілько сонце дня 15. Червця

1389 викотилось на небосклоні, спотикнулись

оба війська па Косовімь полі.

—
* ів зі і о

ча»
1 •



1 Г7г.

Чорна нічь покрила Косове поле ; тілько

місяць часами заблищить зь про-міжь хмарь.

и скриється знову за облаки, неначе — бь

згнущався глянути на сю площину. Вже дру

гий день сушить южний вітерь, провіваючий

відь Балкану, калюжи крові, зібравшоіся по

ровахь и ямкахь, но іще до сихь порь не

висушивь. Ся площина єсть общирна, а по.

цілімь просторі єi розкинулись людськиі трупи,

якь снопи на полі, де кудись нагромадились

и виликими купами; туть и тамь блисне по—

ламана збруя, куски шаблі, похви и друге

воєнне орудє : туть заткався бисурманський

бунчукь у землю, ніхто не стереже его , бо

барьяктарь и паша зь цілою дружиною поля—

гли за покотомь; тамь держить ще мертвець

вь медовитій долоні хоруговь, а коли вітерь
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туди завіє, то побачишь вишите на ній знамя

хреста. — Велика се домовина, вь котору

рунула слава сербська, сербське царство.

Тишина запанувала надь тимь гробомь , и ті

вовки навіть, которі пирували туть при бага

тій трапезі, умовкли , а тілько часами нару

шає сю гробову тишнну верескь нічнихь

хижихь птахівь, або иноді колихне вітерь

шатромь, що стоіть туть и тамь, нeзaсяг—

нутий пожаромь и виромь бою . а стрепе—

неться тогді - якь перо орлове.

Вь одно завіяли черезь площину тихі

стони, походячі зь того місця, де хору

говь зь знакомь хреста святото , колиха—

лась відь продуваючого вітру. Кровава по—

стать навпівь взнеслась зь помежи купи тру—

півь; підперта о ліве рамя - протирає собі

правицею очи, неначе чоловікь, пробудив—

шийся зь тяжкого сну: глянула наоколо погля

домь непевнимь и шукаючимь: видко зь—разу,

що не знає , де находиться, що собі помалу

втискає вь память сі страшненні подіі, которі

збулись, відь коли ся глубока рана на голові

оморочила і и міжь трупівь повалила. Вже

світає вв єго памяті, бачить вь духу. незлі—

чені юрби бисурманські, валячіся черезь Бал
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кань , щобь заляти сербське царство - зни—

щити віру христову, здерти хрести зь цер—

квей православнихь , и втичити замість зна—

ківь спасеня, знамя Исламу, двурогой місяць;

бачить вь духу, якь народь повставь, на при

зовь царя Лазаря, щобь хоронити свою бать

ківщини - віру свою и хороми своі. — бачить,

якь спотикнулись оба війська на Косовімь

полі, бачить , якь борються по обохь сто—

ронахь. зь великимь завзятємь. Турки боро

лись, щобь пiмстити смерть свого падишаха

Амурата. которого заколовь Милошь 0би

личь. посвятившись за народь и батьківщину.

Серби боролись , щобь ослобонити , що най

дорожше чоловікові, віру и свою батьківщину.

Три дні воювали, виконувано діла славні, ми

царські: вже ночали було уступати назадь

Бисурмани, вороги віри христовоі, ажь туть

воєвода Вукт, Бранковичь , зрадивши свою

батьківщину, Бога своєго, переступивь зь сво

іми заступами до Турківь. Господе Боже!

все страчено гинуть, марно гинуть серб—

ські лицарі; гинула и гине Сло в я нщина

з р а до ю вла с н их в с и н і в ть с в оіх в !

Отcе все насувається на думку, зраненому

вошну, всі тип подn промигкотіли передь єго

:
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душею , и видавь изь себе болесний крикь

роспачи ; вовки завили. закракали ворони и

круки. зпуджені відь свого пиру, тимь не—

сподіванимь людськимь голосомь.

Лицарь повалився назадь на землю, руки

єго, втопилися вь груді , неначе-бь хотівь

перешкодити. щобь вона не пукла відь

тяготи жалю и болести ; туть вь одно зір—

валась якась нова мисль вв Єго думкахь,

швидко всхопився вь — гору, озирнувся нао—

кіль гордимь поглядомь, и зь на-впівь отво

реними устами, вдивився вь хресть сяючий

на хоругві , а віттакь скочивь, видавь изь

себе воєнний крикь, клякнувь, и ставь цілу

вати дерево, на которiмь провівала хору

говь свята. зь чулостю , зь якою набожний

людь цілує мощі святихь. Кровь пустилась

зь рани на голові, но лицарь незважає на

теє не чувструє нічого; склонився до трупа

хорунжого , и цілує єго посинілі уста.

„Вірний брате. щасливий воіне!“ каже

при тімь, „ти не опустивь и вь смерті, доро—

гого забитку Сербівь; не позістануть Серби

на віки вь поробі бисурманській, но такь.

якь вь твоій закостенілій долоні сербська

хоруговь високо взноситься, такь взнесеться
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народь зь гробу пороби и неволі, а хресть

засяє ясно надь полумісяцемь Бисурманівь,

тихь чортовихь синівь. Ти брате заховавь

для нась, певний залогь нашоі будучини !"

Склонився ще до мертвого товариша, поці—

лувавь єго вь чоло и уста, и старається

витягнути хоруговь зь ледоватихь рукь, но

долоня кріпко стиснула дерево , и не можна

було розпручити пальці; нашь лицарь при—

задумався.

„Ні, ніколи !“ говоривь по хвилі зь тиха

до себе, „не буду розпручати, а хотьби и

мертву руку, бо вона нам і заховала нашт,

дорогий забитокь , и одпинавь прапорь

відь дерева. „Не можна инакше" мовивь

при тімь, „мушу доткнутися моєю него

дною рукою, того святого знамени! Но муч

че коли єго доткнеться рука христи—

янська, аніжь би мала занечистити лапа би —

сурманська.“ Одіпнувши прапорь відь дерева.

звинувь гарненько, сховавь за свій панцирь

и зітхнувь глубоко , якь би звалився який

тяжкий тягарь зь єго серця. Ажь теперки

почувствовавь гарячу болізнь відь рани вь го—

мові, чує кровь. каплями спливаючу по скроні, а

Хохол. Кос. поле. 7
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не маючи такт, високого запалу, чувствує вже

тілесно слабость, коліна захитались підь нимь,

и мусівь спуститись на землю.

Винявши зь торби, висячоі єму черезь

плече, шовкову хустку, здобуту на Бисурма—

наxь ще першого дня битви, коли то Серби

звитяжно на передь посувались, завязавь

собі рану на голові; нездужаючи, положився

зовсімь на землю.

Туть вь одно рознісь вітерь кіньский

тупоть черезь площину. Нашь лицарь лежачи

на землі - почувь уже давнійше, сей дудонь.

и черезь те піднісь голову, щобь лучче при—

слуховуватись, но не почувши більшь нічого

притиснувь тісно ухо до землі, котора швидче

звукь передавала, якь вітерь на своіхь кри

лахь. Потому притихли тиі звуки.

„Щожь, чи встають мерці зь домовини.“

мовивь про себе півголосомь, „а може верта

ються назадь зь своєi погоні Бисурмани, ті

чортові сини?“

И знову чути тупоть розходячийся по

шлощині, и що разь близче зближається до

місця, де лежить нашь лицарь; вже можна

було пізнати, що се невелика юрба комонни
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ківь жене черезь площину, посіяну трупами.

Нерухомо лежить лицарь на землі , неначе

мертвець, тілько руки єго стискають кинджаль,

послідню збрую єму позісталу, бо мечь ви—

павь бувь єму зь долоні, коли засягнувь єго

ятагань турецький н поваливь межи трупівь.

Туть недалеко побачивь турецьку шаблю, да—

масщенськоі роботи. и вхопивь єi правицею,

а лівою рукою стиснувь кріпко кинджаль,

очікуючи, такь озброєний, на всілякий при—

Пад0КТЬ,

„Присягаю,“ мовивь про себе, „що тричі

умию руку свою вь крові, щобь очистити єі

відь скверні, котора приліпла до неі, черезь

доткнутє бисурманськоі збруi.“,

Кінський тупоть не бувь вже далеко, и

можна вже було чути збруі, дзвенячі о сідла,

побиті краємь металевими лусками; туть зно

ву втихло все, іздці приостановились, но

грімкий гукь рознісь вітерь далекими полями.

Вовки и нічні хижі птиці одгукнули своіми

Г0Л0028lМИ.

Лицарь піднісся черезь половину, и гля

дівь прямо туди, 3ь відки рознісся було воєн

ний гукь, но надармо. Усе втихомирилось,



100

а лицарь спустивь голову, мовь чоловікь, за—

ведений вь своіхь надіяхь.

„Я нерозізнавь тиі голоси , * мрукнувь

про себе. оно прецінь мені здається, що се

не Бисурмани.“

И знову загремівь гукь, такий замий якь

уперелже, и лицарь всхопився вь-гору, од

вітивши гукомь подібнимь загомоніли іздці.

и чутись , якь чваломь женуть до нашого

лицаря.

„Святий Сава и Сербия !“ гукає лицарь

воєннимь окликомь Косовськоі битви, махаючи

при тімь ятаганомь по-надь головою, но туть

вь одно встримався, глянувши на турецьку

збрую, кинувь зь погордою прочь відь себе

и сховавь свій кинджаль у похву.

„Не позістався я тілько одинь зь про

міжь сербського лицарства," загомонівь ра

достно, поступивши на передь, „ще, лишилось

багато сімени, щобь розсіяти мстителівь на

будучі віки. Святий Сава и Сербия!“ гу—

кавь знову. коли вже іздці станули передь

нимь.

„Гого ! Милань Топличанинь!“ викричавь

радостно ватажко іздцівь, нагнувшись черезь
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коня, пізнавши лицаря; и другі іздці, почув—

шн се имя, загомоніли радостю. Ватажко ско—

чивь зь коня и кинувся вь наручь лицаря.

„Милане!“ „Иване !“ „Вірний друже!"

було чутись, коли цілувались вь мужні обли —

чя. Но швидко зникнула радость зь серця

ixь. и заросились обохь очи.

„И такь отсе ми побачились ,“ сказавь

ватажко комінниківь, „міжь трупами марно по—

гибшихь сербськоі браті ?! Но вони щасливі,“

добавивь, оглядаючись наoкiль, „що погибли,

небачать принаймній униженя віри и батьків—

щиии. Ой. багацько іхв. погибшихь на боє—

вищі, и черезь кілька днівь не перелічивь-би

тихь трупівь ; лишень тебе, Милане, видала

смерть изь обнятій своіхь.“

„И ти черезь те вернувся на боєви—

ще, “ питався Милань болестнимь голосомь ,

„щобь—“

„Ні, ніколи,” одвiтивь сквапливе ватаж—

ко, „прецінь я знавь, що всякий боровся ажь

до посліднéі каплі крови , но,° и озирнувся

на окіль, „я прийшовь, щобь.“ туть побачивь

бисурманський бунчукь а недалеко відь него

гоме держало відь хоругви, заткнуте вь медо
ватій долоні хорунжого. м
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„Біда намь, біда Сербщині на завжди,

на віки!" сплакнувь, „свята хоруговь, єди—

ний залогь нашоі будучини вь рукахь музул

манськихь, все страчено !" -

И хотівь скочити, щобь мучче перекона—

тись о правді своєi догадки , но Милань

вздержавь єго, вхопивши за руку. Винявь из

за папциру прапорь и показавь своєму това

ришеві.

„Святий Сава и Сербия!“ загомонівь

Мвань радостно, „незагине народь, и спов—

ниться вь будучині святе пророцтво: буде зно—

ву віяти хоруговь хреста надь полумісяцемь,

ажь сплатить народь довгь своіми страданя

ми, за гріхи батьківь!“

Поцілувавь кранець хоругви и поклавь

руку на рамені Миланa. „Отожь тобі має

бути вдячень народь зе свою будучину ?“

питався. „Не мені.“ сказавь Милань, „тамь

лежить хоробрий лицарь, которий и вь смерті

неопустивь такь дорогого скарбу.“

„Нехай єго славословлять на вічности

погибші богатирі,“ мовивь Ивань, „ми єго

пiмстимо, туть на землі, — єго и Серб—

щину !"



103

„И отожь знищена батьківщина зовсімь?“

питався Милань.

„Докiль жиє народь, жиє и батьківщи

на,“ одвiтивь Ивань, „а Баязеть невимаже

сербського имени зь книги народівь.“

„Баязеть.“ повторивь Милань, „а Ми

лева 2“

„Дорогий побратиме!“ вихилявся Казан

чичь прямого одвіту, „памятаєшь ще, на твою

присягу вь саду призренськімь?“

„Знаю, знаю,“ сказавь сумно Милань,

..Сербщина вь поробі, Милева втрачена для

мене на віки !“

„Щожь невіришь вь Бога 2“ сказавь

Казанчичь. .,що сомніваєшся о вічній жизні и

о зобаченю по смерті ?“

Глубоко зітхнувь Милань а склонивши

свою голову на рамя побратима, шептавь: „Я

зомліваю, побратиме. Я втративь разомь, бать—

ківщину и коханку, а щожь може статись ще

гіршого ? Скажи правду, я приготований

на Все.“

„Коли вже третій день битва хилилася до

кінця,“ ставь по хвилі оповідати Казанчичь,
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„коли вже и царь Лазарь посередь лицарства

своєго було скінчався, пригадавь я собі на

присягу, дану блаженному воєводові 0били—

чеві, передь его славною смертю, що боро

нитиму царськую родину. Зь останками мoixь

людей погнавь я назадь до Призреня, не про

слідуваний Бисурманами , бо й вони сами

радо вітали годину одпочинку.“

„Бранковичу, Бранковичу!“ вскричавь

гнівно Милань.

„ІІрсклятє на него, и на цілий его по

ганий рідь!“ додавь Казанчичь, „безь єго зра

ди, не бувь би й одинь Бисурмань вернувся

черезь Балкань!“ „Га!“ взнісь Милань голову,

а око єго палало якимсь чуднимь запаломь,

„ти говоривь, що будемо мстити погибшихь

братівь на землі. Добре, но першою жертвою

паде Бранковичь, овий зрадець, гірший ніжь

Бисурмань, не правда, дорогий побратиме !

що перший ляже Бранковичь ?“ напиравь То—

ПЛИЧaНИНТЬ.

„Бранковича вже чорти мучать вь пеклі,”

одвiтивь Казанчичь.

„Отожь згинувь ?“ крикнувь Милань

вь подиву, „но“ встримався раптовне, „якь

бачиться не вмерь вінь лицарською смертю ?“



105

„Господь справедливий !“ сказавь Ка—

занчичь поважно , ,, єго отруiвь Баязеть

самь !“

„Хаха !“ засміявся Милань, „отся вість

загоіла рани моі на тілі и на душі, зра—

дець згинувь собачою смертю, справедливий

Господь !"

„Нo Милева твоя єсть нагородою за те,

що Баязеть самь пімстивь народь на зрадці

єго !“ додавь Казанчичь скваплиме.

„Бранковичь згинувь.“ рече Милань ,

„народь сербський вь поробі, непобачу більшь

Милеви на землі.“

Зь подивомь дивився Казанчичь на него,

немогучи поняти, що побратимь такь холодно

приймає вістку. для него такь страшну - но

се була обоятность чоловіка, которий по—

збавився всіхь надій , и добре знає , що

небачить нічого більшть вь жизні, якь тіль—

ко суху, висушену пустиню ; єсть-то холодь

росшачи.
*

„Було то останнімь завіщанємь Обили

ча,“ тягнувь Казанчичь дальше, не зрадивши

словомь свого подиву надь такою обоятностю

Миланa. „зь которимь одьіхала Вукосава,
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посліднéі ночи передь битвою. Якь тілько ді

знались за кінець оитви — а чули вже о

смерті Обилича и Лазаря ще передь моімь

приходомь — післала заразь Вукосава по—

слівь до Баязета , и вінь на все згодився;

Бранковичь не зазнавь нагороди за свою

зраду. Степань Лазаревичь лишень кня з ем в

сербськимь, а підчасть якь я оповідаю теє,

прямує Милева у Дринополь, куди Баязеть

звернувся після битви.“

Горячково згнітивь Милань при тихь

словахь руку Казанчича а сей пізнавши, що

не осторожно розжалобивь найболестнійшу

рану свого побратима, замовчавь.

..Степань Лазаревичь княземь сербсь

кимь” повторивь трохи згодомь Милань,

„отожь уже не цар е м ь ?“ питався.

„Сербськеє царство згинуло туть, на Ко

oовому полі,” одповівь Казанчичь.

„Я зродився підчась царства, “ гово

ривь Топличанинь, погружившись вь роз—

думі, „я живь за царства, и черезь те не

хочу нічого й знати про сербського деспота,

которий потриває такь довго, якь Бисур

МаНаМТЬ ЗахОЧетЬСЯ.“
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„Правду кажешь. побратиме !“ притак—

нув в Казанчичь.

„Сила сербськая переломана.“ тягнувь

дальше Милань, „ми стоімо надь сербською

домовиною! що за великий грібь !“ задро

жавь собою, переглянувши площину.

Захитався Казанчичь, захиталось и проче

лицарство; Милань говоривь дальше: Вь на—

родахь жиє Богь . а Богь вставь черезь

сина своєго третéго дня зь мертвихь и сер—

бський народь буде колись прославляти своє

воскресенє!" -

„Дай Боже. дай Боже!“ мовили всі.

скланяючи голови и хрестячись хрестомь свя

ТИМТЬ.

„Но народь не може позістати вь не—

чинності.“ мовивь Милань дальше, „не може

забувати славу предківь, бо инакше вмре на

віки. Хто згоджується зо мною , нехай при

сягне вічну ненависть противь Бисурманівь ,

вь св0імь имени . и вь имени своіхть п0—

томківь !"

„Присягаємо !“ загули зь запаломь всі

притомні.

Казанчичь кинувся вь восторзі вь раме—

на Милана, и пригорнувь єго до своіхь гру
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дей и цілувавь єго уста: „Ти моі чувства

виражаєшь словами ! Гого! дрожіть Бисур

мани, вічная брань зь вами!“

Милань зігнувся до землі, набравь тричі

вохкого відь крови пороху, и кинувь тричі

на три сторони: „Вічная память вамь, братя.

погибші за віру Христову и за православ—

ний народь!“

Вь мигу склонились всі іздці до зе—

млі, набрали тричі пороху, и кидали на

три сторони , повторяючи молитву за Ми—

ланомь.

Милань всхопившись на коня найблиз—

шого іздця, винявь з-за грудей святу хору—

говь, а розвинувши єі, державь вь руці, щобь

розвинулась надь трупами погибшихь братівь

підчасть. якь вони іхали по Косовімь полі.

а іхали повольнимь крокомь. — ажь поки

станули у пяти гірь Шар да гу. Туть ще

разь оглянулись назадь, всали вь себе вітерь,

віючий черезь нещасне Косове поле; Милань

помалу звинувь хоруговь, и сховавь знову

за панцирь свій.

„Не буде швидче зь вітромь провівати,

ажь поки Сербщина не воскресне зь мер

твихь,“ говоривь чулимь голосомь. И стис
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кали собі назваімь руки, а Казанчичь гу

кнувь сильнимь голосомь, такь що вітерь

далеко на околиці розносивь, ажь одгомонь

озвався по дебрахь: „Отожь вь бій, братя.

на вічную брань противь Бисурманівь!"

И шпигнувши коня, погнавь вь гори:

вь которотці зникла вь горахь и ціла дру—

ЖИН3.
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