Маркіян Шашкевич
ЯРОСЛАВ1
Звіщаю вам повість многославну
О великих борбах, лютих боях —
Кмітуйте і весь ум свой збирайте,
1 — Основа сей хорошей і многоцінной пісні:
Наділяє півець послухати повісті многославнойо борбах і
лютих боях. Повідає, як-то земля чеська довго в
благословенном пробувала мирі, аж буря од всхода сонця
встала запро доч татарського хана, забитую в дорозі в
западних сторонах. Стають супротив князі запада — дармо!
Київ і Новгород схилили в'язи, угрове упали; нужда ся змагає.
Єще в двох побоях надармо ся спирали: татар причвалав до
Оломуца. По дводневній борбі веде Внеслав горсть християн
на горб Гостайнів, славний чудотворним образом пресвятої
богородиці. Там укріпляють насипами гору і на завтрю
вражий приступ відпирають. Але Внеслав пожив смерті. В
слідуючий день не зводиться ворог, але люта жаждь мучить
християни. Вестонь радить передатись, Вратислав боронить,
сіє в серця надію на бога і веде на молитву. Зривався туча.
Потік, жаром літа висушений, прожив водами, а на табор
вражий ударили громи. Меж тим, беруться вражі сили ід
Оломупу. Настає люта сража, зразу недобронадійна
християнам; аж Ярослав постелив трупом Кублаєвича,
вражого верховодника. Всьо на схід утікає, а Гана стала
слободна. Видиться, сія піснь зродилась меж годами 1259 і
1294. (Пояснення М. Шашкевича).

Кмітуйте, а дивная вам чути!..
В волості,2 де Оломуц царствує,
Зводиться там гора невисока,
Невисока, на ім'я Гостайнів;
Мати божа чуда тамка творить
Довго землі наші в мирі були,
Довго гаразд цвів помеж миряни,
Но од всхода в землях буря встала,
Встала про доч татарського хана,
Що христянські люди про каміне,
Про золото і перли забили.
Красна Кублаївна, яко луна,
Що суть землі на западі, вчула,
І в сих землях жие много люда —
Бралась спізнать чужі поведінки.
Десять скачуть на ноги молодців
І дві діви3 ко проводу єї;
2 — В старих руських літописах волость часто-густо
значить землю . Прирімнай: власть і владнувати; волость і
володнувати; Владимир, Володимир. (Прим. М. Шашкевича).
3 — О двох дівицях голосить також стара народна казка о
дівочім граді (Maidenburg) близ Николаева (Nikolsburg) на

Нагорнули, чого треба було,
Повсідали всі на борзі коні
І бралися, куда сонце спіє.
Яко зоря на заранці сяє,
Коли понад мрачні ліси зійде,
Так доч сеся Кублаєва, хана,
Ріднов красов і стрійнов сіяла:
Огорнена вся в золотоголовлє —
Шию, нідра прогалені мала, —
Вінчана каміням і жемчугов4.
Чудувались німці такій красі,
Завиділи дуже єй багатству,
Стерегли їй путі і дороги;
Випали на ню меж деревами,
Забили ю і взяли імінє.
Лиш се зачув Кублай, хан татарський,
Що ся стало з дорогов дочкою,
Моравах: мов-то пан сего тина княжну могольськую і з нею
дві дівиці умертвив, а забравши, що в них дорогого, трупи
верг у пропасть. На другий день звелися три скалі страшно
проти тина — свідителі злоби. (Прим. М. Шашкевича).
4 — Жемчуга — сеє слово стрітиш лиш еще в обрядових
народних руських піснях. (Прим. М Шашкевича).

