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Украннскій Сборшікт», котрраго яздаліе иачи- 

паю уюй кішжкон, должеиі бмть, по моєму нред- 

положснію, собрашемт» всякого рода ішмлтпиковт. 

народності. Украй,1СКой, народності, топ части 

Южио - Ру сскпх ь Славянь, которая, не будучи 

отд'йлена різкою чсртою ігь смислі зтшіческош, 

другої, части І аліщкой, отділсна одпако огь 

нел вь отношенії, политичсскомь, пакт. иеразділь- 

иаи часть Росс.ЙскоГі Имперін, и, пс только по 

старон привьгчкт., но „ по «стному своєму поло- 

жспио, можсть бмть преинущсстоенцо названа 
Украішс«о,о. _ Чт» косостсл д0 №(и . 

Укрзпнскаго Сборнякз, то о„а „„„„„„ паь пос,я. 

щ*т»: мст.ьи оо6ра„Гл „ п.,слг.дг.„аі,і„ до.,*,,,., 

ЬІТЬ оспошшмм, всд.аго ро.,а со«ра„;* „ пасд1.. 

Д°"а,,,“ 0б",ИІ- Не «,.40.. «ми,. .атерімв,. „ 

желашемь исполилтг, прсдпрш.ятое діло добро- 

совіістііо II пріїленсно, я надіюсь, что ной Обор. 

ВИКЬ буДЄТЬ х0ть пь «*которой стелеш, достоїш, 
мнимая... т*хь, «м^мні. когорьіят. его украшаю. 

Я начал. Укравискій Сборніпсь Наталкон- 

Полтавкой Йвана Петровича Котляревскаго, „ 

кажетея, „е „огь вь,брать лучшаго начала: а)’ 

“ »« только одаюп. „аі 



первьіхь кшіжио-чіародиьіхг нроіізведепііі Украпим, 

но вмі»стт» и нервьімь сборникомь па митником* 

Украпнской народності!, ббразцемь дій всьхь іюсль- 

довавінихь; 6) Наталка-Полтавка тгііла сильпос 

пліиніе па нзученіс Украппской народності!, можно 

сказать — пробудила его, п до сихь порт* остаетси 

лучшихь указатслемь почти па вст. важігьіішія 

стороні»!, сь которьіхь должно изучать Украшіскую 

пародішсть. Можно-бьі носль отого її не \поми¬ 

нать о тоїть, что 11 атал ка-І1 ол гайка изт* книжно* 

пародньїхь Украипскпхь произведеній большаго 

размГ.ра по своєму внутреннему достоїшству запн- 

маеть нервое мт.сто, что она болве всьхь любима 

со «сей Украин-ь, что наконець она досслт» бьіла 

пенздша, н псреписчиками искажалась все болте 

и болье. — Такимі» образомь Наталка-Полтавка, 

заннман первое мвето вь мосмь 5 краіінскомь Сбор- 

ііикь, можеть бьіть сі» одной стороиьі считаема 

какь-бьі вступленіемь ко всему, что будсть за нею 

иомт.щаемо вь нені», а сі» другої! остапстся па 

всегда одіїпмт, изі» лучшихь сто украшеній. Долгомь 

сштаю поссму принести мою признательноси. 

1 Івану Петровичу Котляревскому за то, что от. 

даль мит» возможиость не только бьіть издатслем ь 

одного изь лучшихь сго произведеній, но 11 начаті, 

нмь, а не чт.мт, другимь мон У краинскій Сборішкь. 

За цервою кіпіжкой будуть ввіходить одна за 

другою сльдующіи книжки Сборнпка вь разпьіс 

ероки ио мьрь воаможностн. Каждая пзь ним* 



составить сама по собі; особеииое цьлое. Из.шш- 

нимь считаю впередь говорить о ТОМІ», 'фО вь 

какомь виді» постепеино ВОЙДСТЬ ВЬ МОІІ Сбор- 

никь: пусть каждая книжка его говорить сама 
за себя. 

Долгт» мой будеть—прпслушпваться кь МИТ.НІ- 

ямт», совптань и желашямь людей, знающнхь 

Ді^ю илн пртшмающихь вь пені» участіе, н по 

мьрт» ВОЗМОЖІІОСТП исполнять ВСЯКОС ДІІЛМІОЄ 

желаніе, пользоваться всякніть добрьімі» совіі- 

томт>, уважать всякое пскренпее мнмгіе. 

И. СГЕЗНЕВСКІЙ. ПГОСЛАВЕЦ'Ь. 



МЛЛОРОСС1ЙСКАЯ ОПЕРА 

Я. П. КОТЛЯГЕПСКЛГО. 

ХАРЬКОВЬ. 

ПЕЧАТАНО 

І* 
СИїВТСКОЙ ХИПОГРЛФІИ. 



ЛЕЧЛТАТЬ ПО ЗВОЛЯЕТСЯ 

сь тьнт>, что-бьі по напечатаніи представлено било в> Цсйсур- 

пмй Комптсть узаконпос число зкзетмяровь. 

С. Петербург!» 26 Апрізля, 1838 года. 

Ценсорг А, Никитепко, 



ДФЙСТВУЮІЦІЯ лИЦА : 

Наталка — Мадороссіиская »д'Ь'в«шна.« 

Горпи'па ТсргЛ'диха — мать ея. 

Петро — дюбовпикт» Наталки. 

Микола — дальній родств стійкі, ТерпЬлимь 

Тстерьвакбвськін — Возньіи; жеїшхь Наталки. 

Макогопспко — седьскш Виборами. 



Т■* изь читатс.іей, 

с»<ое болте ІІ.ІЦ 
которьімь лартчіс Южію Рус- 

мсиге незнайомо, благоволять 
преждс чтеиія само» драхм, 

пі» копит, книжки. 
прочссть 

« * 

ПОСЛТСЛОВІС 



ДВЙСТВІЕ ПЕРВОЕ. 

Св.ю у гі.кн Ворскла. Вдоль сценьі улица, 

ІІЕДУЩЛЛ КЬ РЬКВ. ТУТЬ МЕЖДУ ХАТАМИ II КАТА 

Тбрпнанхн. 

І. 

Наталка воіходить іш хапил сі ведрами па коро- 

мьіс.іть, и подойдя кь ріькгь, ставить цедро 

па берегу, ходить, задумавшись, и по- 

томі поеті: 

ВЬють віітрьі, віють буйнії, ажт. дерева гнуться. 

О, які» болить моє ссрьдце, а «лезьі не льються; 

Трачу літа в-ь лютим* горі., и кннця не бачу. 

Тильно тоди и полегча, які. шішкомт, поплачу. 

Но поправлять слезьі ечастья... серьдцю легче буде. 

Хто счастливньгь був» часочок*, по смерть не 

забуде. 

Есть-жс люди, що и моїй завидують долі.: 

Чи ечастлива-жь та бьілпнка, що ростеть у полі..'’ 

ІЦо на полі., що на писках*, без* росьі иа сонці./ 

Тяжко жити без» милого и иь своїй сторонці! 

Де ти, милив, чорнобривий? Де ти? — Озовися. 

Які. я бідна туть горюю, прінди, позвися1 

Полетіла-б* й я до тебе, та крилець не маю, 

Ш(о-б* побачивт., як* без» тебе з» горя висихаю... 

До кого-жь я пригорнуся, п хто приголубить, 

Коли теперь Авії того, якій мене любить . . . 



12 

Петре, Петре! Де тьі тенерь? Може, де скн- 

таешься у нужди н торг», її гтроклннасіиь спою 

долю,— проклннаешь Наталку, що черезь неп 

утер я вт» пристанище; а може... (плаисть) може, 

й забувь, іцо я живу на спитій Тьі бувь бьд- 

ІІЬІМЬ, любнвь мене, и за те потерпань, КІ м\сніть 

мені оставити; я теб£ любила, и тенерь люблю... 

Мьі тенерь рйшія зт» тобою, II я стала така бьд- 

на які» її тіл: верннея-жь до мого ссрьдця! Нехай 

глянуть очії мои па т£бе йще разі», и на вьки 

закриються . . . 

II. 

Возііьій, іиедшій мимо, подхадить м Наталки,: 

Бдаїодеистоениаго и мирного пробиванім . . 

' о* сторону) Здобная оказія предстала здола¬ 

ти о себ-в лредложеиіе на самоті. 

Наталка, кланплеь: — 

Здорової буліі, добрбд-вю, Пане Возііьій! 

ВозньїйДобродиш І —Добродью! — Я хот ьиг-би, 

що-бт, тьі звала мене—тее-то якг Сто—не «ьі- 

шепомянутьімь ІІМИІІСАГЬ. 

Наталка: Я вась зову такт,, які, все село наше 

величає, шануюча ваше пнсьміміьство її розумь. 

Возііьій. — ІІе о ссіть, галочко ■— тее-то які, Сго 

хлоіючу д ■ но жслаю нзь медових ь усть 

твонхт, сльїшати умиїительпое назваиіс, со- 

образиое моєму чувствію. Яклушаії . 



— 13 — 

Огь юпьіхт» дї.ть ис зпалт» я любопп, 

11с ощущаль позжсвіл пі» кропи; 

Какт» вдругь предстала Наталки впдь 

яеиьііі, — 

Какт» райскіи крипт» душисіьш, прскрас- 

ньій, — 

Утробу всю потрясь . . . 

Кровь взволновалась, 

Душа смї.іпадась, — 

Насталі» мои часі»! 

Насталі» мои часі, н сердцс все стонеть; 

Какт» камедь духт» ні» пучину золі» тоиеть. 

Безмірно, ахт»! люблю тя дивпцю, 

Какт» жадньш вол кт» младую ягницю. 

Тпой предвіііцаеть зракт» 

МпТ» жизнь дражаншу, 

Для чувствь сладчайшу, 

і • Какт» зі» мед о мі» макі». 

ІІротпвньї мп* статуть н роздЬльї; 

Пбзвьі и кбпьі страхт» надоїли; 

ІІсслоссдт» мн* сигкднть весь бумажньш ; 

ТТротивепі» то-жь и чині» мон преважньїй. 

Ут*ху тьі подай 

Душ* смятелпой 

Моей письменнои, 

О тьг, мои рай ! • . 

Це вт* состояпіп поставпть на вндт» теб* с&іьі, 

любіш иоен!.. Когда-бьі я им*і>—тее-то якь бго— 

стольно язикові», сколько артикулові» ігь статут* 

плп сколько заплтьіхь вь Магдебургскомь прав*, 
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то п спхь не довлт.ло-бві на восхваленіс лт.потні 

ТВОЄЇ!.. ЕіІ, еи! Люб.ІЮ тебб—до безконечності!. 

Наталка: — Богь зт> пали, добрбдью! що вві го- 

вбрите! я рьчи вашои вь толкь собт. не 
возьиу. 

Возіїьнг.— Лукавішії. — тее-то якь Єго—моя галоч¬ 

ко, II дббре все розуміють. — Ну, коли такі., 

я то би коротічіько скажу: я тебб люблю, 

п женитись на то б в хбчу. 

Наталка: Грьхь вамт. наді, бвдною дьпкою глу¬ 

митися! Чи я вамт. рйвня. Вві иань, а я 

сирота; вві багатьій, а я б*дна; вві ВозньїГі, 

а я простого роду. . . та и по вебму я вамт. 

не пилі» пару. 

ВозиьіГі : — Изложснньш вь отвьтиьіхь рьчахь 

ТВОНХЬ резоні.І суть - тее-то ЯКЬ вго _ Д.ІЯ 

Ліоови ннчтожньї. Уязвленное часто-реченіїою 

любовно ссрдце, по ВСЬІІЬ божескимь и 

чсловьческимь законамь, не взираеть пй на 

породу, нн на лита, нГі на состояніе. Оцая 

любовь все — тее-то якь Сго — рйвняеть. 

Рцьі одно слово: >люблю вась, пане Возивші» 

" аз-ь “ьішеупомянутьій виконаю присягу 
о вьрномь II вьчномь союзи зь тобою. 

Наталка: У нась б пословиця: знайся кинь 

зь консмь, а вйль зь водомь. Шукайте 

собь, добродью * вь городь панночки. Чи 
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тамь трбхп бсть судьіівень , піісарйосіп. н 

гаршлхі» попавшіь ? Любую вьібіїраитс. Ось, * 

пйдіть лишень вь иедікію або вь празднпкь 

по Полтаві, то побачите такихь гарньїхь, 

такихь гарньїхь, іцо и росказатп не можно. 

Возньїй: — Б ачківі» я многихь и льпообразньїхь» н 

багатьіхь; по сердце моє не имьеть — тее- 

то якь его — кь іпімь поползновепія. Тьі 

одна заложнла бму позові» на вічньш роки, 

и душа моя Іжечасио подасть тебі, н носль 

пншпориой даже години. 

11лтл.ікл* Воля ваша, добрбдью; а вьі такі» 

зшісьмешіа говорите, що я того не зрозуміло» 

та й не вт.рю, що-бь тань швидко и д\же 

залюбнтнсь можно було. 

Возиьій: — Не вт,ришь? — Такт» знай-же, іцо я 

тебі давно вже — тее-то які» £го —- по.ію- 

бнпь, які* тйлько вьі перейшли ЖИТИ ВЬ 

наше село. Моихт» дьль околіічности, воз- 

пикающіи нзі неудобньїхь обстоятольствт», 

удержипали содьлати признаніе предь то¬ 

бою; теперь-же читаю — тее-то якь €го _ 

благость ігь очахь твопхь ... до Формаль¬ 

ного опрсдьленія о моей участи, от крон 

мніі хотя вь термшгь, партикулярно, ре¬ 

золюцію : могу-ди — тее-то якь Сго — безь 

отсрочокь, волокитьі, проторовь н убьіт- 
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коїть, долучити по пт.чное и потомстпен- 

І10€ ВЛаДТ.ІіІС тебе — движимое 11 недвижи- 

мос пмт.иіс дія души моей, ст» правомт» 

владати тобою споконио, безпрекоедовно , 

II по своей полі» — тее-то які» бго — роспо- 

ряжать? Скажи, говорю! • Отвт.чай, отвііт- 

ствуй: могу-лп бьіть — тее-то які» бго — му- 

жемь иристонпьімт» II угодливьім'ь душт. твоей 

П Т’ЬЛу ? 

Плтллка поеть: ■ 

Видно шляхи Полтавській и славну Полтаву. 

Пошануйте сиротину, и яе вводьте вь славу. 

Небагата я п проста, а честного роду , 

Не стмжуся прясти, ппітп и носити воду' $ 

Тьі вт> жупанах?» и письменний, п ривші 

зг панами: 

Яічь-жо можешь тіл дружиться зт» простими 

д’Ьвкамн ? 

Есть багацько городяпокь,—вибирай любую* 

Ти Пані. Возпьій: тоб^ треба не мене сель- 

ськую. 

Такт», добрбдіііо, пане Бозньш! Перестаньте 

жартовати иадо мною, безпомощною сиротою. 

Моє все багатство бсть моє добре пня: черезь 

паст» люди начнуть шептати про м&не, а для 

А'Ьвки, коли обт» ній людп зашепчуть. . . 

(музика пачинает* цграть прелюдію-) 



Воаньш т?ро себл разсуждаели, и смтьшньїя мипьх 
нгриюпхь па его мщть• 

Наталка задумшаешсл. .. 

III. 

Вьікпрііьіії показілваетсп на умщіь, пдепи и поетя:— 

ДЬдь рудьій, баба руда, 

Батько рудьш, мати руда, 

Дядько рудьій, татка руда, 

Брать рудьін, сестра руда, — 

II я рудьіїі, руду взявь , 

Бо рудую снодобавь. 

Ой но горі», по Паияльці, 

Вь попсдіідокь дуже вранці», 

ІІшлп паши новобранці* , 

Поклонилися' гаилкарці.; 

А шил карка на йхь моргь: 

>.Иду, братики, ла торгь.* 

ІІшли Ляхи ла три шляхи, 

А Татарія на чотири, 

Шведи прапі поле крили; 

Козакь ігь луз* окликнувся, — 

Шведь, Татаринь, Ляхь здригнувся. 

Вь дугу всякій изпгпувся. 

Наталка взяла свои ведра, и поииіа домой; 

Вьшорпьіії подошель кь Возному. 

Возііьій: — Чи се — тсе-то які. Єго —попа ігьсьия, 

Пане Вьіборньїй. 

БьіборньіГі кланяєшся: 

2 
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Та се, добродію, не письма, а — ніісосінт- 

ііііця. Я спт.влю її події що вь голову .лізе. 

Вибачайте, будьте ласковм: я цС добачіть 
вась. 

Возний: Ничбго, Ніїчого. ВйдкГ.ль се так,.... 

чи зь гбстей ндеті- ТОС-ТО ЯКІ, СГО? 

Внг.орииГг. — Я йду зь дому. Випровожат, гостя: 

до мене заьзжавь засідатель папгь, пань 

Щипавка; такь уже, знаєте, не безь тою, 

— вьшвлп по одній, по другій, по третій, 

холодцемь та ковбасою закусили, та виш¬ 

ий вки зь кварту укхтлли, та й, якь то 

кажуть, н ямдкрьпилпся,. . 

Возний: — Не росказовавь-жс „аі.ь Щішапка якой 
повніш ? 

В,..ПО,.,_ Де.„ „с росказо||ага , ’Жшшмл 

'Дуже’ ,ЦО всйму Земству урвалася теперь 
>дка, та ^такь, що не тйлько засідателямь, 

"" Сам°“У комиссаровй уже „е те, якь 
давно було. Така каже, халепа, що прйть- 

«омь накладно служити; бо, каже, що перше 

Дурницею доставалось, то теперь або випре 
ситії треба, або купити. 

Возпьіи. — Охь! правда, правда.' Даже н вь Повь- 

-оомь суді „ В0ВСТ>ХІ прпсудствеішьіхі> 

мьстахь уньшіе воспосльдовало; мальйшая 

проволочка або ирижимочка просптелю, якь 



водилось перше, почитається за уголов- 

ное прсступдсніе, а взяточокь, сирьчь — 

еьіііуждсіїньїн подарочокт., весьНа очень 

пскусно у истця їми отвіітчпка треба вьі- 

канючити. Та ідо п говорить! Тсперь н 

при некрутскнхь наборахт. вбвся не той 

порадокь ведеться . . . Трудно становиться 

жити на спт.тт.. ' * 

Вьіборньій: — За тс намь, простому народові;, 

- добре, коди старініїїіа богобояз.нта и спра¬ 

ведлива не допуска піісьменньїмт» пьявкамь 

кров-ь изь нась смоктати ... Та куда вьі, 

добродімо, надігодидись? 

Возиьій: — Я намір Є ваві, — тес-то якь йго — 

пос-ьтити нашу вдовствуюїдую Дьяконіїху; 

НО, побачивши тутт, Наталку (вздьіхает*), 

остановився побалакати зт» иїіу 

Вьіборньій: — Наталку? . . А дс-жь . . . вона? 

(осматриваетсл). 

ВозяьіАі — Може, пніпда до дбму. 

Вьіборньій: — Золото — не діжка! Наградивь Богь 

Тсрп-вднху дочкою. Крони того, що кра¬ 

сива, розумна, моторна п до всякого дьда 

дотепна, — яке у ній добре сердцс, якь 

вона поважає матирт. свою, шапуе встхт. 

старшії хт. себЬ, яка трудяща, яка руко¬ 

дільниця, що собі и матйрь свою на світ* 

держить! 
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Лозпьін: — ІІАчого сказати — тсс-то якг его — 

хороша, хороша; а уже вь такії мь „оз- 
растт» . . . 

Вмворньій: - Та Й давно-бь часі, такі що-жь! 

Сирота, та пщс п бідна: „ихТО „ пе Ква- 
питься. 

Возив,,1: - Однако-жь я чувь, що Наталь тра. 

(мались женихи и восьма пристойнь.и: ііа 

прикладі, Тахтаулії вскій дьячокь, чоло_ 

знаменитий басоні сю„м*, „зву- 

7 "Г0-*0"' “ —«» Пссрско- 
... другій Водостньїіі _ тсс. 

*о «1 <іг„ _ „„с,рь „31 Вось.іоеь-ь, 

“°">Д'Я; **» " ■рідоіад.ша с.)))Кб; 

* Соа"»1>»™° с«рр„ ш> ,, . 

;:Г""К? С>- "О . сД 
1 ~ И м,ІОГ|» ^Угіи . . . Но А 

талка . . . д,л' 

0 ГІ Г **“ ~ ~ 
„ГГ . Г сл“4 31 голос'-.* 
кад Добрім., ЛК1, 

' ' *е»ч„к„ ойЦм, „ 
ИУ - проте, ’ 
тпеба „п , исі,,ки- Наталці-же 

ПИСЬМЕННОГО' 0 хззяшіа доброго 
ШО-6Г. „ЬЬЬ „ьбь роббгн, „ ,„о^ ^| к 

СОЮ ЗЬ МОТЙрью годооі,, „ ЗОДГ..І.Д. ’ 
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Возпьій: — Дія чого-жь не письменного? Наука 

тсс-то якь Єго — вь лт.сь не йдЄ; письмЄн- 

сьтво не Єсть прсткновеніе или помьха ко всту- 

п.іеиііо вь законний бракь. Я скажу за себе:| 

правда, я — тее-то акт. его — письменний; 

,10 но бдагостп Всевьшіняго Єсмь человькь, а, 

„« м,мости двора,,ь Возний, и живу хочь не 

такт, якь люди, а хочь по-биля людей. Копійка 

волочиться, Н про чорний день нмветься: 

признаюсь тобв якь пріатслю, буде енлм * 

жй,ІКу — тес-то якь его — Г0Д0ВЇІТ11 и зодьгати.^ 

Вьіборимй: - Такт, чомь-же вьі „с здружитеся?І 

Уже-жь, здається, пора. Хиба вь чннцн по-| 

стригтись хочете? Чи ще, може, ' сужеиа „а 

очи не нависла? хиба хочете, ищ-5ь вамь на 

всейльи сіо пт.сьшо спьвіми? . . Ось слухай. 

ОЙ, пйдь вишнею, нйдь черешнею 

Стоявь старий зь молодою, якь изт 
ягодою- *— 

II просилася, п молилася: 

_ Пусти меде, старьіи ДМУ> па У-иіНк| 
погулять! — 

— Ой, и самь не пГіДу, и тебе по пущу: 

Хочсшь мене старенького та покинуто! - 

Ой не кидай мене, моя голуоочко. 

Куплю тобЬ хатку, йіце Иша жатку, 

И ставок», н млимокь, „ вишневий с«м» 

_ Ой, не хочу хатки, н нГі < ина жатки, 

Нй ставка, ним-ишка, ян вошневаго < адка.- 



Ои, тьі старим дідуга, изогиувся лкь дуга; 

А я молоденька, гуляти радоиька . . . 

озньїн. Ко.ш другій оолизня піймають, то п 

»ЬІ остсрсгаомся. Наталка ммоппгь женихам,, 

лйднесіа печеного кабана; глядл „а сіє, и я 
собь на уміі, 

Вьіборньій. л вамь що до Наталки? будьто всг. 

ДЬвкн „а неп „охожн? Не тГглько світа, що 

вь никни: ссго дива повно „а свт.тг.. Та до 

такого пана якь вь,, у йнчои ажь жнжкй 
І ЗаДріІЖаТЬ. 

Возньпі (про се б я): - Признаюсь ему вь мосй л.об- 

““ К1* ~ ^«слухай, „ане Вьіборвьій! 

IIигде -тее-то якь «то - „равдь, д1,„: „ 

ЛЮб"° Ната*,к> все'° душею, все,о мь,с.,і,о „ 
всьмь серь,ще„ь монмь: „с могу безь „єн 

ЖиГШ’ Тагь ій обРазь — тее-то якт. его_за 
ш.0,0 н с.гкдать. Якь ть, думасшь, якь сові- 

тувюь ВЬ таковомь моемь прцпадцв? 

Вьіборньій, — А що туть довго думати? Старо- 

ст».г ™. аа „ „ кГ„, 

Стара Терпіаіііжа „о ос„„.,ась щс а. г.1із 
Що-бь вамь одказати. ' ' 

Возньш: — Охь-охь—охт,1 рт ■ * 
СтаРа »естрашна, такі 

молода - к»р„< г„е я >жо .. ^ 

то «ж,та, „а догаді, С,р„(й„ь _ „„ „ 

СГО^ такі> 10*_пд 
Ни приступу? 
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Вьікорньій: — ІЦо-жь вона говорить? Пині. отго- 

ворюється, її що кажи? 

Позпьиі: — Вона излагаеіь нєрезоніїьш тее-то | 

якь йго — причині^ вона приводить вь ДО- 

иоґтгь знайомство во.іа зь воловії., коня зі* 
\_ 

конемь; наршдаеть себе сиротою, а менЬ па¬ 

ном,,, ссбЬ бьдною а менЬ багатьип., себ& 

простою —’ тес-то які, его — а маю Воз- 

ІШ*ь, и ришительиьш приговорь учинила, ир| 

Л Ій, а вона мені, „е рйпин - ^^-то яки Єго.^ 

Вмборнюй-. — А вьі- жь Ій що- 

Возньїй: — Я'ійяоясинвь, ЩО любовь все рншіяетьЦ 

Відбор'чьіЙ: — А іюиа-жь вант. що? % 

Вознмй: — Що Д ,я мене благопристойній та* 

ночка ннжь проста селянка, 

Вмвоуііьій: - А вь.-жь ій ЩО? 

Возний: - Ш° ««на - тее-то які, йо-одиа мої 

госпожа- 

Виборний: - А вояа-жь пакт, що? 

Возний’,; - Що ясна не вт.р„ть, що-бь таки Д>* 

-гсе-то яки его — МОЖНО полюбити. 

Виборний: _ А пьі-жь Ій що? 

Возиьій: - Шо я ІЙ давно люблю. 

Виборний: - А вона-жь вант, що? 

Возик,й; - Що-бь я одоязався одь н*. 
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Виборний: — Л пм-жь їй що? 

Возпьій (св жаром*): ~ Щ0? _ Нікого. Тебе 

чорть гірші Асі *— тее-то ;ікь его: Наталка 

утекла, а я зь тобою остапся. 

Вивогпнн; Ой, пі>і письменна! Вь гору дсрстбсп, 

а пйдь носом і. питого не бачите! Наталки 

обманювала вась, коли казала, що пьі ій 1іе 

рГівші. У неп не те на серьдць. 

Возвьій; — Не те? — Л що-жь бьі такйс? 

Виборний: їже-жь не що; другого любить, 

Вьі, може, чували, що пкь вони ще жнлй щ, 

Полтава її покоїшьій Терпьло ЖИдь будь, то 

прнняв'ь-булб до себЬ якого сь сироту Петра 

■іа годІваньця. Хлопець вмрІІсь славний, гар- 

пьш, добрий, проворний п роботящій, — пйнь 

0Д* Ната*,ки старшій бупь годйвь три або 

чотьірА, ,ть нею вигододавсь н зрЙсь скупи. 

Терп-пло п Тсрпіілнха любили годовані,,щ свого 

пкь рядного енна, -- та було її за-що; а На- 

Іалка любилась зь Пстромь якь брать зь 

сестрою. По Терпьло, понадіявшись па своє 

багатство, зачавь знакомитись не зт, рАшіею; 

зачавь, бачь, заводити ббнькетьі зь новьтчн- 

кади, зь канцеляристами, купцями и цехші- 

схрами; ІГИВЬ, гулявь ,, шахровавь гроні,,; 

покинусь свій иромнсель, помалу росточнвь 

СВОЄ добрб, рос нове я; зачавь трйикт за 
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Наталку на доброго Петро* п нмгпаїгь его паї. 

сішгб дому; а пос.№» які* не стало и ішслад¬ 

не го сБго роботшіка, Терпіло зо пс®ігь изоііи— 

ся — иь бадностн вмерь, її безь куска хл-Ьоа 
л остаїшігь жинку и донку* 

Возіїьш: — Якнііь-же побьітозгь—тее-то як и Сго І 
Терігкліїха зь дочкою опинилися вь нашемь 

сель ? 

Виборний:— У Терпка от. городі па МазурГчщіі | 

буп-ь двйр-Ь гарний зі, рубленого хатою, комо- у 
рою, дехомт, я садкомк. Териьдпха по смерти ^ 

сіюсго старого всі те Продала, перейшла вт> 

наше село, купила собі; хатку и теперь жнвЬ, 

лкь ви знаєте. 

Возний: — Л вьішерененпьіГі Петро де—тее-то акт, 

(іг0—обритаетіля ї 

Виборний;—Бог-ь-ж? его зііа. Якь ийшовт. зт> двора, 

мові, вь вода упав-ь, — чутки нема. Наталка безт. 

души йго любить, через* Єго всііМТі женихам і. 

одказує; та Терпмпха без* слбзт. Петра не 

ЗГіІДУЄ. 

Возний: — Наталка неблагоразумва; любить такого 

челов'Ька, которого—тее-та-якь его — може, н 

кйстки погнили. Лучше сшпіци п-ь жмені;, нкі. 

журавель гь пебв. 

Виборний: — Або, як* той Грек* мовляв*, .-лучіне 

живий хоружш, як* мертвий соішшь.« А я 
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все такії думаю, коли-бь чоловіькі, дабрьііі най- 

шовся» то-^ь Наталка пьішла за-мнжг; бо убо¬ 

жество іїхь такЬ велике що не вь ноготу ста¬ 

новить СII. 

Возньїй: — Сердечньїй прілтелю? Возьшісл у На¬ 

талки н матерії хождепіе нмт.тн по моєму сер¬ 

дечному дім у. Ежелії вьшграешь,—тее-то янь 

сго—любові кь неп» Наталки, ііуб*дйшьіЯ дово- 

дами сшііши довести ІіА. до брачного моего ложа 

на заьошіомь основаній, то не пожаліло—тее- 

то якь-сго—нГічбго діл тебе: вьрь, безь дано, 

безь ПОЩЛШІЬІ, кому хочешь, позові. 30.10жу II 

контро версій сочиию, божусь ВЬ ТОЛЬ. Е6-ЖЄ-6Й! 

Вьторпьій (не много подумавши): _ Що-жь? 

(лірос-ь не бьда. Туть зла нЯ якого „емд. 

Грмі.ко Наталка не промахь. .. 0, розумна 

догадлива дтвка! 
н 

Возцьіц;4— Осмглься! Тіл угвешь 
У вернутії с ь - 

1 се-то ЛК'Ь сго — хитро, 

ьоштолгь, Ко*ш-жь що, то 
Лі я обману, прідзіш ради. 

нудро, не дорогими 

можно її брехнути 

- *■ <*»•»> Спасибі* а» се! бр«і»« 
“ об>‘а"'»"™* Другим,—оті Бога грижі, а оть 
людей сброіпь. 

Бозшлік — о, простота, простота! Хто тепер,, — 

тее-то якь Єго-нє брешеть її хто „е обма- 

нюеть. мню, ежелц-бь здесь забралось много 



народу, и зненацька Ангелі, зь неба зь огнен¬ 

ною рнакою злетіть » восклнкпупі»:« брехуни 

н обманщики! ховайтесь; а то я поражу паст,!» 

ЕГі-еіІ, всі» нрнст.пі-бі.і до зем.ін соввсти ради. 

Ц.іажснна ложі,, сгда бувасть вь ползу б,шж- 

нГит,; а то бвда,—тее-то якь (іго — що часто 

,,ЖЄмб и.ш ради своея вмгодьі, нли иа ^над-ь 

других ь. 

Вьісорньій: — Воно такт», конечне: всв люди грв- 

шпЛ; одвако-жь. •. 

Возньпі: — Що однако-жь? - Всі. грішиш, та пще 

якь? II одиігь другого такт, обмішюеть, якь 

того тр&ба; п які, нн верти, а ввіходить ЬР- 

гова порука. Слухай... 

Всякому городу ирав-ь п права; 

Всяка ішЬеть свой умт. голова. 

Всякого прикоти водять за висі»; 

Всякого манить кь нажив* свій б*сь. 

Де» роздпрасть тамт, вовка в-ь куски; 

Туть-же вовк» цапа скубе за виски ; 

Цапі, ит> огород* капусту псує. 

Всякій ат. другого бере за своє. 

Всякій, хто ввітче, то виачого гве; 

Дужій безсімного давить и жме ; 

Б*дпьій багатого певний слуга , 

Корчиться, гнеться предь вида. як-ь ДУ™’ 

Всяк», кто ис маже, то дуже скрипить; 

Хто не лукавить, то ззаду сидить ; 

Всякого роть дере ложка суха. 



— 28 — 

Хто-жь йоті, на світі, що-бт, бунт. Йога 

грИха 1 

ВьіборііШ - Воно такт.! ТЛлько великий,, грнш- 

мгікалгь часто н даромт, проходить; а малень¬ 

кії мь грішиш кант, такого задаюті. бешкету, що 

и старикамь не щ, ламятку. Добре, пане Воа- 

мьш! Я васІ1 поважаю, її заразі йду до с тар би 

Герлгілихв. Вогь зна, до чого ДІйдеться. . 

Може, ноно н добре буде, коли наша доля 
счастлава. 

Возний а радости напинаєш* ппть, а Виборний 

по&тягиваеш за пнм*: 

Ой, доля людськая доля єсть сліпая : 

Часто служитьзльшь,негйддьигь п нкь помагає. 

Добра терплять нужду, пб-міру товчуться, 

II всо по вт. ладь ймі приходить, за що піі 

возьиуться* 

До кого-жь ласкава ся доля лукава, 

Тш,ій шн иЦь сирт, вь маслі, спустивши 

рукава. 
Всаь рбзума люди ш світі живуть гарно; 

4 ** р6*ужші> та педоді вік* проходить 

марно* 

Он, д^іе людськая, чомі тьі пс правдива, 

^» Д<» їшчнхь дуже гречна, а до вага сне- 

сива ? 
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Хата Ткгпіілпхи. Маті, прядеті., л дочь іііьетт». 

IV. 

Терніідііха: — Тіл о пить чого-сь сумуе'шь, Наталко! 

оплть що-сь тобі па думку спало! 

Наталка: — Меті зь думка не йдЬ наше безталаїїьс. 

ТерііЬлнхл: — Що-жь робити? Три роки уже, акт. 

мьі но убожеству своєму продали дворики спін на 

Мазурїіпцт,,.покинули Полтаву, н перейшли сюда 

жити: шжошіьш твій батько доаив'ь пась до сбго. 

Наталка; — И, мамо! Такт, бму па роду написано, 

що-бь жити багатьшь до старости, а умерти 

б'іідні.імч.; винь не впновать. 

ТврпМихА:н~Лучшв-бь була я умерла,-не терпт.ла-бг. 

такий б'іїдьі, а бнлше черезь твого нспокориость. 

Наталка (остова роботу): — Чсрсзі. мою пспп- 

корность вьі бііДу терпіле? — Мамо! 

ТкгпТ.лпха: — А як-ь-жс? Скйлько хорошигь лю¬ 

дей свзталпсь за тЬбс, розумшлхт., зожіггоч- 

нЬіх'ь п честпьіхь, а тьі всілії» одказала3 -— 

скажи* вт> яку надежду? 

Наталка: — Вь надежду на Бога. Лучше поекдью 

д-Пвкоіо, акт» піїду за-мАжт» за такихт» жеїш- 

хист., якА па мєіп> сватались. Уже пйчого ска¬ 

зать, хороша лтодо! 

ТБрпїліїха: -—- А чому й їій?-^Дьякь Тахта^лявскііі 

чомь це ЧОЛОВКК'Ь? Виїгь шісьмешіьш, розум- 



зо 
ЦІЛІЇ II не бвЗ'Ь КОНІЙХИ- -— Л Волостньш п||* 

сарь іг ПЛдканцедпрнаг'ь Скоробрешепко, чому 

ие люди?—Кого-жь тьі думасші. дождатись,— 

може, пана якого* або Губернського паиьіча? 

Лучше-б'ь всего, лкь-бьі шлйшла за Дьяка*_ 

маїа-бь в'Бчпькй хдьбь; була-бь перше дт.пчм- 

хою, а посли п поііадьею. 

Мат їдка: — Хочь-бьі и Протопопшею , то Еогь 

зь Шігьі Нехай вони будуть розумнії, багати> 

и шгсьменнштй оді» нашого Возного; та коли 

серьдце моє не лежить до йхт», и коли воші 

мені* осоружнії,,* Та II вен письменнії, нехай 
ВОШІ собь тямлядься* 

Тшвшмм: — Знаю, чомь тобь вс-ь не любезнЙ! 

Петр,'. иавязь то б в вь зуби. — Дуршіца „се 

тс, що тм дунасінь: чотири годи уже обь 

нииь нГі слуху нема, нн послушанія. 

Наталка: — Такт, що-жь? Адже-жг, п пннь обь 

пась ііцчого не чує, та мьі живемо; то и вЙнь 

ииївь, н такь-же намятуе обь паса,, та боптьск 
вернутися* 

Терньлнха: - Ти не забула, якь локойньш твій 

оатько иапосл’Вдокь не злюбіівь Петра, її уми¬ 

раючи, не давь свого благословенія на твоє 

зь нимь замужество; тань н мого вАкблл не 
буде. 



ЗІ 

Наталка піїїїіЬь&аепп лл мгт&рн, г.г&итьіваеїт еп 

руку* и поеть\ 

Ои, мата, мати! Сердце не вважає : 

Кого раз* полюбить, з* тшгь її умирає. 

Лу'Шб умерти, ЯК* з* псміі.іьімт» жити , 

Сохнути зт» иечалп, ІЦСМ^ЄШі слсзм лити. 

Бкдность її багатство ссть то Божа воля * * * 

З* милим* вх* дПлити їсть счастдяяа доля. 

Ой, хнба-жь я, мати, ие твоя дигіша > 

Коли моя зиука тобі» буде мила ? 

II до мого горя ти жалю де масть ? 

Хто нрптповсь по серьдцю забуть застав¬ 

лявшії? 

0 мамо, майоГ Не погуба Допкй свосй! (планет*) 

Тер пізніх а (сь чувствомь):—Наталко, схаменись! 

Ти у мене одна; тьі крові, моя: чи захочу-жь 

а тобі погубити? Убожество м,ос н стлрнсть си¬ 

лують мене швіідчс за-мнжь тебі оддати. , .Не 

імачь.' я тобв не вброгь! — Правда, Петро доб¬ 

рий парубокі.: таде-жь пініт..' Нехаіі-же прінде, 

вернеться до наст». Війсь не лбжень, трудя¬ 

щій; аь шип, обідніти до з.іьіднпіп. не мож¬ 

но... але що-жь! Хто відає, може, де запро¬ 

пастився, а може и одружився де, може п 

ааб\вь тебе! Теосрь такт, буває, що одну нь- 

бьі-то любить, а о другій думає. 

Наталка: — Петро пе такій: ссрьдпе моє за его 

ручається, н вошу мшіі віщує, що вміть до 
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■кісь і^шсться... Якь-бьі пймт, знань, що нм 

теперь такії біднії, — о, зт, кшщ.т спіїта 

прн,істіі\нь-би до пагь на пошічь! 

Г црігьлкіхл■ Недуже довіряй сиому серьдцш: сен 

пьщунь часто о оман юс. Придивися, які теперь 

рониться ьь спт.ть, та й о Пстрт. такт, думай... 

Л лучше, ЛКЬ-бі.! тьі була мені покйрнл, н 
мене послухала. 

4,1 я я'06*, дочко, добра по желаю, 

Коли кого зятевії собі; вибираю? 

Ой, дочко, дочко! ІЦо-жь мені, начати? 

До-жь любезлого зятя достати? 

Петро де-сь блукає; може, ожошірся, — 

Може, за тобою де довго журився. 

Ой, дочко— 

По старости вмій живу черезі силу, — 

Не дождавшись Петра, ішду и ві могилу. 

Ой, ДОЧКО. - - 

Тебе-жь белі яріюту, молоду дитипу, 

На кого оставлю, біїдну сиротігау. 

ОЙ! дочко, дочко! ІЦо-жь віспі пачатн? 

Де-жь любеаиого зятя достати? 

Ти па те оедегаь, що-бь я немала бачити 

тебе зй-мужемь, що-бь черезь твоє упрамство 

не дожила я ввку: Йьдность, сліізм И пере- 

борьі твої! положать мене и-ь домовйну. (планет*) 

Наталка: - Це плачте, мамо! Я покоряюсь вашій 

нуль, и діл вась за пер кого жениха валі, угод- 
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ного пйду аа-зійжг; перенесу своє горе, за¬ 

буду Петра3 н пе буду поколи плакати* 

ТерпТїДнха: — Наталко, дбчко моя! Тьі все для непе 

на свіігь! Прошу тебе, відкинь Петра ат. голо- 

шп, і] їм будешь счйстлітого... Ллє хто-сь 

мелькнуві» мимо ванна... Чи не пде хго до 

наст**.* (уходили) 

V. 

Наталка одна 
Трудно, мамо, вьіктіутл Петра пзт» голови, а 

пще трудніш ніс нзь ссрьдця. Та що робіть!.. 

Дала слово за дере ого вьійдтп за-мїїжь'. для 

покою матерії треба все перенести . „ Скроплю 

еерьдцє своє, перестану журитись, осушу едезьі 

своії, —- н буду весела* Женихи, якямі* я одна- 

зала, вь другій разт> пе при впасуться; Возно^ 

такь одрізала, що мусить одчепиться; бйліпс, 

здасться, нема на пртгьтії*. * А тамь — охт*. 

серьдце моє чого-сь щемить. .. 

іірпмтьтя, что хто-то приОлпжастся *** двери* ( 

садишся за рабату* 

VI. 

Входшт ВьівориьіГі, а за ним* Терпілих а. 

ВьіборпьнТ. — Пологам Бй, Наталко! Якь ся маешь, 

лкт> доживає ціь ? 

Наталка: — Оть, живемо и маємося, якт. го^ 

рохь при дорозі;: хто пе зхоче, той не вскубне. 



Терпілим: На пась бкдпьіхт* п безпомощіи>їхУ>? 

якь на тс похііде дєрсоо и козьі скачуть, 

Вьіборньій: — Хто-жт» тобг> вйновать, стара? IIкь- 

6і,і оддала дочку змйп, то п иаіа-бь, хто 
ішсті оборона вь*бьк 

Герпплоха: Я сего тАлько її хочу; такт, що жк . , 

Відборі іьш: — А що такбе? Може, жешшів,. іісміц 

або що? А може, Наталка.. .? 

Терп*ьлиха: — То-бо-то п горе. СкЙдько пй трап¬ 

лялись и хорошії .«одції, такт, »ік хочу, таіі 
ІІС ХОЧуя, 

Вьтборньш: — Дпш.о меш, та чудно, Щ(, Наталка 

такт, говорить: а пйко.ш-бь од ь ій розуму ссго 
ПО жданій 

Наталка: — І акь-то ваігь здається: а ,ніхто Пе 
вііда^ хто якь обггда. 

ГьєпГчпха: — Оть-такь все вона прнговоркамп т;, 

одговорадми „ вьівертаетьсл; а до того яві, 

ище придасть оханья та слезь, то я „ рукіІ 
опущу. 

Вьіборньіи -Чась-бьі, Наталко, взятись за розумі,; тм 

уже д ьвка, ІІе дитя. Кого-жь тьі дожпдаєшг,- 

НЄ І,зь гоРода ™ таку примху принесла зі. 
со ою, 0, гам-ь панночки дуже собою чваняться, 

я вередують женихами: той яегарньїн, той неба¬ 

гатії той неметкій, другій дуЖе смирвьій, йнчій 
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луже бьістрьій, той кирпатий, той посатьій, 

та чомь не военньїй, та коли и иосіїньш то 

що-бь гусаршіь: а одь такого перебору доси¬ 

латься до того, що посли її на пхь ні і хто пе 

ГЛЯНС. 

Наталка: — Не рівняйте мене, Пане Вьіборньїй, 

зь городянками: я не вередую, и не переби¬ 

раю женихами. Вьі знаєте, хто за мене сва¬ 

тався. Чи уже-жь вьі хочете спхнути мені 

зь мосту та вь воду? 

Вьіборньїй: — Правда, за-мйжь вьшти—не дожчову 

годину пересиділи; але мент* здається, якь-бьі 

чоловтжь надежпьій трапився, то-бь не треба 

иЛ дія себе, ий лі я матери ему одказовать: 

вьі люди небагатії. 

Териіілііхл: — Небагатії!—Та така бьдность, таке 

убожество, що я не знаю , акт» дальше и на 

свьть жиги! 

Наталка: — Мамо! Когь нась не оставить: єсть и 

бвдіїьнши одь наст», а живуть-жс.. • 

Тврігьлвха-. — Запевне, що живуть; але яка жнзиь 

ихь! 

Наталка: — Хто живе честно п годується трудами 

своими, тому и кусокь чорствого хльба смачньи- 

шій одь мягкон булки, неправдою нажнтон. 

Терпблпха: — Говори, говори; а на старости гйрко 

терпьти нужду и во всимь недостатокь. *. (1\* 
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Виборному) Хочь її не годиться спосй дочки 

вихваляти, та скажу вамь, іцо вона добра у 

мене дитина; вона обт.щала для мого покою за 

нервого жениха, абьі-бь добрьш, вьійдтн за 
мйжь.' 

Вьіборньнг. — Обь розумі; н добромь серьдцт, На- 

та.іки нйчого говорити, — вст, матерії примк- 

ромь ставлять ій своимь дочкамц тГмько ннгде 

правдьі діти. Безь приданого, хочь будь 

вона мудрьнша одь Царя Соломона а краща 

одт, прекрасного іосііфз, то може умерти с-в- 

ДОЮ ШШІІОЮ. 

Терп-влиха: — Наталко! Ч\ешь, що говорять? Жа¬ 

лкії посль на себе, а не на другого кого. 

Наталка (юдихаетг)^ — Я в такт, тераію горе. 

Вьіборпьпі: Та можно вашому горю н пособп- 

ти-. • (лукаво) У мене єсть на прнм-Втк чоло- 

вяга її поважний, н багатий, н Наталку дуже 
собіі уподобаю. 

Наталка (вь сторону): — Оть н бвда мень! 

Терпбдпхл: _ Жартуєте, Пане Виборний! 

Вьіборньій Безь жарті!пь, знаю гарного жениха 

Аія^ Наталки ; а коли правду сказати, то я н 

принцові, за сго поговорити зь вами, ПаиЙ 
ТерігЬлнха. 

Наталка (сь нетерттпісмь.) — \ хто такій той 
ЖСШ1Х1»? 



Виборний: — ІІашь Возний Тетсрьвівковськіїї. Ви 

его зиасгс?. . Чимь-жс не половінь ? 

Наталка: — Возний? Чи вАнь-жс мент, рАвня? Ви 

глумитеся пало мною, Пане Виборний. 

Тірііілнка: — Я такь привикла кь своєму безта¬ 

ланно, що боюся и вирити, що-бь була ссму 

правда. 

Виборний; — Зь якого-жь побиту мент вась обма- 

цю пати ? Возньїй ІІатаику полюбим», п хоче на 

пій женитись: що-жь тутт» за диво? Ну, ска- 

жііть-же хутенько, якь пьі думаєте ? 

Тегптлиха: — Я душею рада такому зятевії. 

Вьіборньій: — А тьі, Наталко? 

Наталко: — Бога бійтесь, Пане Вьіборньій! Мент, 

страшно н подумати, що-бь такій Иаігь ішсь- 

менньїй, розумньїй и поважньїй хотьвь на мень 

женитись*.. Скажите мент перше, для чого 

люди женяться? 

Виборний: — Дія чого? — Дія того... Л ти бу- 

цАмь и не знаешь!! 

Наталка: — Мент, здається, для того, що-бь за¬ 

вести хазяйство н сімейство, жити .иоблязно 

И дружно, бути вірними до сперти п помотати 

одно другому; а Пані,, которин жениться на 

простій дівці;—чи буде іА вірно любити? Чи 

буде ін щирьімь другомь до емері и? Ьму вь 
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голові, а буде все ройтися, ІЦО ВІЇїГЬ ІІЇ ВЬіру- 

чнвь изь бі.дности, вьівнвь вь люди, а що 

вона ему ас рнвпя. Буде аа аса даватися зт> 

лрезйретвомь а обходитися зь неповагою, а у 

Пана така жінка буде гГірше наймички. . . буде 
крепачкою. 

Тврпьлпхл: Оть-такь вона всякій разь п за- 

иесй, та й справляйся зт> нею. Коли аа тс па¬ 

піло, то я скажу: лкь-бм ас годованець иашь 

Петро, то а Наталка була-бь якь шовкова. 

Вьіборпьій: - Петро? Де-;кь вйиь? Л скидько рб- 

каві>, якь вйнь пропада?... 

Ткрпьлнха: Уже рокавь трохи це зь чотьірй. 

Вьіборпьій: — И Наталка такь обезглуздала, що 

любать запропастйвшогось Петра! 11 Наталка, 

кажешь тьі, добра дитина, коли бачать радну 

свою ара старости, вь убожестві., всякій чась 

зь заплаканіший очима,, а ту-жь умираючу одь 

голодаои «сперти, не зжалиться надь иатіІрью? 

А рада кого? Ради проадйсвьта, ланця, що, 

може, де вь острозі сидить, може, умерь або 
вь москалі! завербог.ався. 

Терпьлиха 11 Наталка плачуть. 

Вьіворльій: _ 33, Наталко! Недрочнсл! 

ТірпЬдпха: _ Та пожалій ридной. 

Мене староц бнднон, 

Схаменися І 
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Наталко^— Не плачь, мамо, не журися! 

ііьібогльіЙ. — Забудь Петра ланця, 

Пройдбху, поганця, 

Покорися! 

Ткрпіілнха: — Будь-жс, дочко, мні» послушка! 

Наталка: — Тобі* покоряюсь , 

Па все соглашаюсь 
і 

Прямодушно. 

Вьібориьій, а лі ІЧІМІ Торітліїха и Наталка: —- 

Де згода вт> сТ.ме««ств-Ь, де миі)"ь и тінініііа, 

Счастливй тамт. .«оди, блаженна сторона: 

Их-ь Богь благословляеть, 

Добро и»гь посьіласть, 

II зт» НИМИ В'ЬК'Ь живсть. 

ТкрііЬлііха: — Дочко моя! голубко моя! пригорнись 

до мого ссрьдця! покориость ТВОЯ ЖИЗІІИ II 

здоровья меті придасть. За твою повагу н 

любові» до мене Богь тебе не оставить, моє 

дитятко! 

Наталка: — Мамо, мамо! Все для тЬбс стерплю, 

псе для тебе зроблю, в коли мсігь Богь ПОМО- 

жеть осушити твон слбзьі, то я наііщастлп- 

пт.нша буду на свт»ті>: талько . . . 

Вьібориьій: — А все таки ..тильно«! >же куда нн 

кинь, то клині». Вьїкннь лншь дурь зь головьі; 

ударь лихомь обь землю; мовчи та дьшіь. 
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Гегшіліха: — Такт», дочко моя! Коли тобі; що її 

наверзеться на умь, то подумай, для кого и 

мя чого вьіходншь за Возного за-мїїжь. 

Наталка: — Такт», я сказала уже, що все для тебе 

зроблю, тнлько що-бь не спітнілії зь вссіиьсмь. 

Ььіворньій: Л на що-жь н одкдадовать вь лов- 

Г,И ;іІЦИК'ь: адже мьі не судьп. 

Терп-ьлиха: — Та треба-жь таки прибраться кт. 

вссйлью: хочь рушники п єсть готова, такт, 

ище дб-чоГо треба. 

Вьіборпьій: — Абьі рушники буди; а за прнборьі 

на весн.іья не турбуйтеся: наші, Возньїй чо¬ 

лові,кт, — не взявь его кать — на свій кошть 

такі* бунднчне вссйлье уджигне, що ну! _ 

Нос.іухантс-жь сюда: сего дня зробимо сва- 

'.иіье, н вьі подавайте руииіикіі; а тама, уже 

• мовитеся собі, зт» паном і. женихом ь н за 

вссіі.іье. — Прощайте! Гляди-жь, Наталко, не 

агбдзанея, лкт, старости приїдуть; намлтуй, 

«цо іьі обвщала матерії. — Прощайте, про¬ 
щайте. 

Гкрпьлиха: Прощайте, пане Вьіборпьій! Спасеть 

паст. Ьогь за вашу нріязиь. {уходить вмгьашь 

<ь Вьіборпьі.ц*.} 

VII. 

Наталка одни\ — 

Не миіпла мене лихі година! Возньш гнршс 



рента причепився; а, здається, що Мако- 

гоненко до всій бьдьі привиддя . • . Боже мн- 

лосердньїй! Що зо мною буде! Страшно н 

подумати, якь зь нсмильїмт, чоловіком» весь 

ввкт» жити, ЯКІ. нелюба мнловати, які. осоруж¬ 

ного любити! Куда мені діватись? Де помочи 

шукати? Кого просити? . . Горе мені. . • 

Добри люди! поможнть мені;, пожалійте мені; 

а я оді всего серьдця жалт,ю обь дівкахі, 

яки вь такій били, які, я тенерь . . . {Сіпано- 

вшпел па ко.иьпи к подішмасіт руки вверх*) 

Боже! Коли уже воля твоя єсть, що-бь я 

була за Возньїмь, то вьіженн любові, до Петра 

іізт, мого серьдця, « наверни душу мою до 

Возного? Бсзт, сего чуда я пропаду на віки... 

(встаєш* и поет*.) 

Чого-жьвода коломнтна? Чи не +идя збила? 

Чого-жь и я смутна тенерь? чи не мати била? 

Мене-жь мати та не била, сама слезьі льються: 

Одт, милого людей нема, одь нелюба шлються. 

Прімди, мильні, подивися, яку терплю муку! 

Тм хочь вь серьдцю, та одь тебе беруть 

мою руку* 

Спіши, мпльїн! Спаси мене одь лютои на¬ 

пасти ! 

За нслюбомь коли буду, то мушу пропасти. 



ДЬІЇСТВІЕ ВТОРО Е. 

ІІРЕЖІІЯЯ У.»IIЦі КЬ РІКИ, ПТ, СЕЛІ У ВоРСКЛ 

І. 

Микола один»і — Одннт» собі, жпоу на спить, які. 

ом.тика на полі, сирота безь роду, бсзь 

плсмсіїи, бсзт. талану н безт» пріюту. Що ро- 

оііть н самі, не знаю. Вупт. пі. городі», шукані, 

міста; але скрнзь опіізнйвсь. (думає іш). Одер¬ 

жусь пт. пбкло на три днн! Пнду па Тамань, 

пристану до Чорно мор ції ві. Хочь изь мене и 

не показний Козакі буде; та есть-же и ногид- 

ніииіи одь мене . . . Люблю я Козакйвь за 

Гіхь обьічай: вони коли не пьють, то людей 

бмоть, а псе не гуляють.. . Заспіваю лишені, 

пісню ііхі., що мене старий Запорожець 

Сторчогляді вьівчпвь . . . 

Гомань, гомань, гоминь, гоміінь по диброві. 

Тумань поле покрьівас, — мата сьіна виганяє. 

Идп, СЬіву, иди, сьгау, прнчь одь мене. 

Нехай тебе орда возьме! Нехай тебе орда 

возьме! 

Мене, матп, мене, мати, орда знає: 

Вь чистим* полі» об*1>зжае, в* чистим* полі» 

обг^зжас. 



— І Іди, сьшу, иди сьшу, причь оді мене. 

Нехай тебе Ляхи візьмуть! Нехай тобі 

Ляхи візьмуть! 

— Мене, мати, мене, мати, Ляхи знають, 

Пивом»-мсдом» наиовають, пивом»-медом» 

наповають. 

— Иди, сьшу, иди, сьіну, причь од» міне! 

Нехай тебе Турчнігь візьме! Нехай тебе 

Турчин» візьме! 

— Мене, мати, мене, мати, Турчин» знає, ' 

Срнблом»-8лйтом» иадВляе, срйблом»-злотом» 

надіьляе. 

— Иди, сьшу, иди, сьшу, причь од» мене ! ^ 

Нехай тебе Москаль візьме! Нехай тебе, 

Москаль візьме ! 

_ Пид^', мати! Москаль мене дібре знає, 

Давно уже підмов.ляе, давно мені підмовляє. 

У Москаля, у Москаля добре жити: 

Будем» Татар», Турків» бити, будем» 

Татар», Турків» бити! 

Такт, и я зь Чорноморцями буду тетерю -всти, 

горвдку пити, люльку курити и Черкес» бити. 

Тнлько там» треба утапти, що я пнсьмінньїн 

у цих», кажуть, нз» розумом» ие треба вьісо- 

ватіїсь. Та се невелика штука: и дурнем» не 

трудно прикинутись. 



а 
її. 

Петро виходить, и, повидл Мііко.іьі, поеть: 

Содце низенько , 

Вечері» близенько. 

СпТ»шу до тебе , 

Лечу до тебе , 

Моє серденько! 

Тьі обінцадась 

Мене війсь любити, 

НГ, зі» кіімт» де знаться 

II всіі\т» цураться, 

А ДЛЯ меде жити. 

Серденько моє! 

Коли-сь мьі обоє 

Любились ВЬрнО, 

Чсстно, приміірдо, 

II жили в*ь покої». 

Ой, які» я прійду, 

Тебе до застану, 

Згордуй я ручедьки, 

Згорну я бІіЛЬІИ, 

Та й неживі» стану. 

Микола (в. сторону): - Се „с „зг нашого села 

II вовся мент, незнакомьііі. 

Петго - Які се СС.ІО? _ Воно «єн* „с 
вь прпмьту. 

.Микола (подходя к, Петру), - Здорові,, „а„е 

брате! Гьі, здабтьсл, нетутешній. 
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Петро: — НА, пане брате. 

Микола: — Вйдкйль-жс тьі? 

Петро: — Я? . . • (а у.шбкою) Не знаю, які-бьі 

тоби и сказати. — Вйдкйль хочешь. 

Микола: — Та уже-жь тьі не забуві хочь того 

міста, де родився. 

Петро: — О, запевне не забуві, бо и вовся не 

знаю. 

Микола: — Та що-жь тьі за чоловіки? 

Петро: — Які бачить, бурлака на світі. Тиняюся 

оді села до села, а теперь нду ві Полтаву. 

Микола: — Може, у тебе родпчи бсть ві Полтаві., 

або знакомА? 

ПЕТРо: _ Нема у мене нЛ роднчнві,нй знакомьіхі 

Яки будуть знакомА або родпчи у сиротьі? 

Микола: —Такі тм, бачу, такій, які и я — без 

пріютньїГі. 

Петро:_Нема у мене ііЛ кола, нй двора: весь Ту ті. 

Микола: — О, братАку! (береті Петра заруку) 

Знаю я добре, які тяжко бути сиротою и не 

мати містечка, дс-бь голову приклонити. ... 

Петро: — Правда твоя, брате; по я, благодарсніе 

Богу, до сего часу прожнві такі па світі, що 

нихто нА чимі не уразить. — Не знаю, чи 

моя одинакова доля зі тобою, чи оді того. 



ЩО II тьі честпьш парубокг, серьдцс моє до 

теос склопястьсп які» до рядного брата . . . 

Кудь м о її мі* прілтелемь . . . 

III. 

Возний II Вьіворньій виходять изь хати. Терпи,- 

лихи. У Возиаго рука перевязапа іиолковьімь 
плашкомь; а у Вьіборпаго через» плсчо висить 
Старостинскій рушник». Микола и Петро ош- 

ходпть вь сторону; Возний прохаживаетея 
сь самодовольньш» лицем»; а Виборний ости- 

иивливаетея у двери, п гримко говорить в» 
дверь: 

Вьіборпьін: - Та ну-бо, Борисе, иди зт. наші! 

Мент, до тебб дьло Счть. 

Ткрпт^інха [изь хати): — Дайте ему покой, пане 

Виборний! Нехай трохи прочумається. 

Вьіборііьін. Та на дпорт. шоіїдче пропт»трнться. 

Ткрігь.іиха: — Вь хатт, лучше: туть іійхто не по- 

бачить, її ие осудить. 

Вьіворний: - За псь голови! (Отходит» от» 

двери) не стидно, хочь и на сватаньи! И черезь 

край смикнувь окалнноіі варенухи . . . (Увидл 

Миколу) Миколо! Що ти туть робить? давно 
•вернувся нзь города? 

Возний: — Не обрьтасться-лп вь городі; новинбкь 
какнхь куріозньїхь? 
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Виборний:—Адже тьі бупь на базар*, що там* чути? 

Микола : — ІІс чум., далс-бй, піічбго. 1 а в* город* 

тепсрі. не до новинок*: тамі» тань улицік за* 

строюють ііовьшіі домами, та крьішки красять, 

та якн-сь ігьиіеходьі роблять, що-бь в* грязь 

добре, бачь, ходити було пішки, що аж* 

ДИВИТИСЬ.МИЛО. Да уже-жь її город* буде,—мов* 

мак* ивт.те! Нкь-бьі иокоинЛ Шведи, що 

згинули пйд* Нолтавой, повставали, тоб* 

теперь' не пизнали Полтаві*!. 

Возньїй: —По крайній мг.р* — тсс-то як* бго— 

чи не чути чого обь обндахь, спорах* її гра¬ 

бежах*, її — т-се-то як* его — о жалобах* 

н нбзвах*? 

ВьіБОРіїмй: — Та що его питати: вГш* но городу 

гав* ловив* та вьітришкіі продавав* ... (*» 

Миколп) Чом* тьі, іолопс, не кланяєшся пану 

Возному, та не поздоровить его? адже бачить, і 

піки* заручився. 

Микола: - Поздравляю вас*, добродиш ... а з* 

кіімь-жс Вог* привГю*? 

Возньїй: — 3* найкращею зо всего села н вейх* 

ПріІКОСІІОВСІШЬІХ'Ь око.шць дівицею. 

Виборний: — Не скажемо: нехай кортить. (Отходя) 

Л се що за парубок*? 
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Мііколл: — С<? мій зиакомьій. Йде изі» Коломака 

пі, Полтаву па заробнтокь. 

Нозньїії: — Хиба развт» — тее-то якь его —*пзт. 

Коломака чсрезт» наше село дорога вь городі.? 

Петро: — Я нарочію принцові» сюда зі» ішмт» 

побачитись. 

Возпьіії її Ньіборпьш уходить. 

IV. 

ііетро — Сс старшій вт» ваішімі» сслт»? 

Микола: — Якій чоргь! Віїаь живі; тилько туть. 

Бачь, Возний; такі, и бупдячитьсл, що пома¬ 

зався ІІлиомь. Юриста завзятий н хапуні» 

такій, що и зі» рйдного батька злупить. 

Петро: — А тон другій? 

Микола: — То Вьібориьій Макогоненко, — чоло- 

віічокі» н добрьій бувт>-бьі, такь бт.да, хптрьій 

які» лисиця, и на всь стороньї мотається: де 

иА иос'Пс, тамь п уродиться. II уже де и чоргь 

ие зможе, то пошли Макогопеика, заразі» 

докаже. 

Петро: — Такь вйігь штука! Кого-жь вони ви¬ 

сватали? 

Мокилл: — Я догадуюсь. Тутт» живе одна бт.дна 

вдова зь дочкою; то, мабуть, па Наталці» Воз¬ 

ньїй засватався, бо до неп багато жсннхіїві. 

залицялись. 
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Петро: — На Наталці! . . Та ІІаталка-жь пс одна 

па світі . . . Такі, видно, Наталка багата, 

хорбша и розумна. 

Микола: — Правда, хороша п розумна, а дотогб 

и добра; тйлько небагата: вони недавно тутт. 

поселились, и дуже бідно живуть. Я далекій 

нх'ь рбдичь, II знаю ихі бідне пожпваїне. 

Петро: — Де-жь вони пірше жили? 

Микола: — Ві Полтаві. 

Петро (сі ужасомь): — Вь Полтаві? . • • 

Микола. — Чого-жь тьі не своимь голосомі 
крнкнувь? 

Петро: — Миколо! Братику мій рйдньїй! Скажи 

по правді: чи давно уже Наталка зі матйрью 

туті живуть, и які вони прозиваються? 

Микола: - Які туті вони живуть... (говорить 

протяжно, «и. буЬто вь умгь расщтшаеть 

еремя). . . четверть.» уже годі. Вони оставили 

Полтаву заразі по снерти Наталчиного батька. 

Петро (івскрикивает»)• Такі вині у мірі- 

Микола: — Що зі тобою рббиться? 

Петро: — НАчбго, нйчбго. Скажи, будь ласкаві, 

які вони прозиваються? 

Мико.іл’. - Старії проаьіааетас» Терпка Гор- 

пшіа, а дочка Наталка. 
4 



Петро всплескиваешь руками, закриваєш* ими лице, 

опускаєшь голову7 и стоить псподвижио. 

Микола бьсшг ссбя по лбу, и дгьлаетг знань какь 

будто что-то ошгидаль\ — Я не знаю, хто 

тьі, її тепврь не иьггаюсл; тильно послухай: 

ВЬтер-ь в1?с горою. 

Любивсь Петрусь Изо мною. 

Ой, лихо — не Петрусь! 

Лице б1?лс, чорпьій усь. 

Полюбила Петруся, 

II сказати боюся. 

Ой, лихо — 

А за того Петруся 

Вида мене матуся. 

Ой, лихо — 

Де-жь блукає мій Петрусь, 

Що II ДОСЦ НО вернувсь? 

Ой, лихо — 

я хочь ді»вка молоді, 

Та вже знаю, що б*да. 

Ои, лихо — пе Потруть! 

Лице б*8ле, чорпьій усь. 
ф 4 

А що? Може, не отгадавь? {обтмает* Петра) 

Петро. Такі! Угадав*. Я—тон несиастньш Петро, 

якому Наталка приливала сю п-ксьпю, якого 

вона любила, ц обищала до смертн не забути; 
а теперь . . . 



нйчбго не Микола: — ІЦо-жь тспсрь? Ище ми 

знаємо. Може, п не ій засватали. 

ІІЕТРО: — По серьдце моє замйрае. Напувається для 

с£бе великого горя. — Братйку Миколо! Ти 

говорись меігь, що ти йхь родппь: чи ис 

можно тобі доввдаться о сватанні Наталки? 

Нехай буду знати свою долю. 

Микола: — Чбму-жь не можно? Коли хопешь, я 

зараз* пйду, и все розвідаю. Та скажи мені, 

чи говорити Натали*, що ти туть? 

Петро: — Коли вона свободна, то скажи за мбие; 

а коли заручена, то лучше не говори. Нехай 

буду один* горювати н сохнути зь печали. 

На що ій вспомипати обь тнмь, якбго такь 

лігко забула! 

Микола: — Стережись, Петре, нарйкати на Наталку. 

Скйлько я знаю ІЙ, то вона не оть того идб 

за Возного, що тсб6 забула . . . Пйдожди-жь 

иенб тут*. (Уходить кь Терпіьлнхіь). 

V. 

Петро одинз • —- 

Чотири годи уже, ЯК* розлупи.™ мене зь 

Наталкою. Я бьдний був* тодй и любивь 

Наталку без* велкой надеждн. Теперь, нажив¬ 

ши кровавьімь потом* копійку, спьшивь, що-бь 

багатому Терігвлов* показатись годним* *го 



дочкй; а вмі;сто багатого батька найшов-!, 

мать и дочк^ ві бідності! н безі помощи . . . 

Все, здасться, близило мснй до счастья, _ н 

якт> на те треба-жь опйзнитпсь одіііімі днемь, 

що-бт. горювати во всю жизнь. — Кого без- 

таланье нападі, тому нема нй вь чпііі удачн. 

ІТравду ві тш пісні сказано, що сосідові 

все удається, всі йго любить, всі до сго лип¬ 

нуть, а другому все які одрізано . . . 

У сосіда хата біла, 

У сосіда жппка мила; 

А у мене иц хатинки, 

Нема счастья, нема жппкіг. 

За сосідомі молодиці!, 

За сосідомі и вдовиці!, 

И дівчата поглядають, _ 

Всі сосіда полюбляють. 

Сосіді раньшо мене сіТе,_ 

У сосіда зеленЯе, 

А у мене не орано, 

II ян чого не сіяно. 

Всі сосіда вихваляють. 

Всі сосіда поважають; 

А я марно часи трачу, — 

Одині ві світі _ тйлько плачу. 

VI. 

Виборний вьішел, между тіьм* на уліщу, слушалв,- 
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и потом* подходя л* Петру говорить'. 

Тьі, неббже, н спьвКка добрьій. 

Петро: — 11с такт» що-бь дуже; оть аби-то . . • 

Виборний: — Скажи-жь мень, вйдкГмь тьі идЬшь, 

куда, и що тьі за чоловькь? 

Петро: — Я собг. бурлака. Шукаю роботи по 

вст.хь усюдахь, и теперь пду вь Полтаву. 

Виборний: — Де-жь ти бувавь, що ти вндавт,, 

и що чувавь? 

Петро: — Довго буде все росказовати. Бувь я и 

у моря, бувь І. на Дону, бувь .. на линін, за- 

хбдипт. и гь ХарькЛігь. 

Виборний: — И вь Харьковь бувь? ЛЬпській-то 

дс-сь городь? 

Пьтро: _ Гарний'городь* Тамі ьсего доброго ^ 

бсть: я и вь театрь бувь. 

Виборний: - Де? Вь театрь?. А що се такеє 

театрь? — городь, чи мьстечко? 

Петро: _ Нй, се не городь и „с містечко, а вь 

городи внетроеиний великій будинокь. Тула 

Л в*чер* зььзжаються Пани, и зходиться 

„сякЛ люди, хто заплатити може, п дивляться 

на комедію. 

ІЬ комедію! — Ти-жь бачпвь, пане- 
Виборііьш: — На комедію 

брате сю комедію, яка вона- 



Петро: — Я не разі» бачим,. Се такс диво, акт, 

побачить разі», то и вдруге зхочеться, 

VII. 

Возиьш, подходл к& Вьіборному*: — Що тьі тутт>г 

старосто мій, — тсе-то діть Яго —- розгла- 

гольствуешь зь лришельцемь? 

Вьіборньш; —- Та тугь диво, доброд-ью. Сен пар- 

шіга бувт, вь театре, та бачивь п комедію, н 

зачівт, було меігь росказовати, яка вона; такт, 

оть' вьі перебили. 

Возиьш: — Комедія, сир ьчь лицедійство. . . Иро- 

должай (Петру), Ваше-ць . . . 

Петро: На комедій однй ввіходять,— поговорять 

та Й нйдуть; другії ввійдуть, те-жь робить; 

дб-ко.ш пйдь му звіку співають, сміються, іма- 

чуть, бьються, стріляють ся, валяться, и уми- 

рають. 

Вьівогньїй: — Такі така-то комедія? Есть-же на 

що дивитись, колії люди убиваються до сперти! 

Нехай ій всячина. 

Возиьш: _ Вони не убиваються, и не умирають,— 

тес-то які €го—настояще; а тГмько такі уда¬ 

ють искусно, Н прикидаються мертвьши... О, 

лкі-бьі Зправдьі убивалися, то-бь Суло за що 
гроши заплатити. 

Вьшорньій. Такі се тнлько гроши вьідурюїоть. 



Скажи-жь, братАку, які тобі, луппіс всйхь по¬ 

робилось, ЯКІ. кНжс паш. Возний, лицемірство? 

Возний: Не лнцсмт.рство, а лицедійство. 

ИьіБОРіїьій*. — ІІу-иу* лицедійство... 

Петро: - Мені полюбилась паша Малоросійська 

комедія. Тамі була Маруся, бувь Климовській, 

Лрудіусь и Грпцькб. 

Рьібопіьій: — Роскажи-жь мені», що вони робіід , 

іцо говорили. 

Петро: — Співали Московськії ігьсіїи на иапгь го- ^ 

. лось; Климовській таицЄваоь зі Москалсмь; а 

що говбрплн, то трудно розібрати, бо с.о 

штуку написань Москаль по-нашому, н дуже по- 

перевертать слова. 

ІштМ: - Мос«мь? 11,',.,ого-*.. „ гооор.,... 

Мабуть пб.,1.,111 ... . горо», 

зь капустою. 

Петро: — Климовській бувь письмеїший, компоііо- 

віївь пісьни, и бувь виборний Козакь, слу¬ 

живі вь полку Папа Кочубея на баталій зь 

Шведами индь нашою Полтавою. 

Возньїй: - Вь полку Пана Кочубея? Но вь слав- 

„ьш Полтавській времепа — тее-то якь Йго 

Кочубей не бувь Полковником», н »°-,ка не 

ішівь; ибо н пострадавшій одь иаверга Мазе-' 

ііьі за ві.рность кь Государю и Отеїеству 



силіА Лсоитьевичь Кочубен бугл, Генерал ьпьімь 

Судьею, а не Полковникомі>. 

Внборпьій: — Тань се такт>, не во гн'Ьв'ь сказати,— 

буки-барабант>-баштк, шануючи Бога и васт». 

Возиьиі: — Великая неправда відставлена предт» 

очи публичности. За сіє Малороссійсьская Л*в- 

топись вт> праві; припозвать сочишітєлл пбз- 

вомь кь отв^ту. 

Петро: *— Тамт> н Искру почитують. 

Возиьиі: — Искра, шурши Кочубел бувь Полков- 

никомь Полтавськими, и пострадавь вмнете 

зь Кочубеемь мало не за годь до Полтавськой 

баталій; то думать треба, що п полкь йму 

принадлежаль во времл сраженіл при Полтаві». 

Петро. Тамь Прудіуса и писаря Єго Грицька дуже 

бріі.що виставлено, що ііАбьі то Царську казну * 

затайли. 

Возиьиі: — О, сс дьло возможне, и за се сердить¬ 

ся не тріба. Вь сьмьь не безь виродка—тее- 

то якь-его. Хибі Єсть яка земля праведними 
Іовамн населена.' Два плута вь сель, и селу 

безчестья не роблять, а не тилько цьлому 
краевь. 

Вьіборньій: — Оть-то тилько не чепуриб, що Мо- 

ска.іь взявся по-нашому н про нась писати, 

. ,,е бачивши зроду края, и ие знавши обьічаевь 

И повьрья нашого... Коли не нині.. . . 
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Возиьій: — Помпо, доволно, годи, буде балакати. 

Тобг. які д-ило до чужого хисту? Ходіїмь лишь 

до будущей МОЄІ1 ТСЩІІ. 

VIII. 

Пктро одіич: — 

Гйрько мені» слухати, що Тсрпт»диху зовсть 

другій а не я тещею. Такт» Наталка не моя— 

Наталка, котору я любиш біїльиіс вебго на 

секті;, для которои одвіжовавт» жизпь свою на 

иск бг.ДЬІ, ДЛЯ которой стогніть ІіЙДТ» тяжкою 

роботою, для которои скитався на чужйні» и 

зарббленную копійку збивавт» до к^оьі, що-бі» | 

. розбогатт,ти н назвати Наталку своєю вТ.чио- 

И коли самі» Богь благословивт» мои труди, 

Наталка тодй достається другому !.. 0, злая 

доле! Чомь тьі не такая, які» другихь ? 

Та йшов» Козак» з» Дону, та з» Допу до дому, 

Та зі» Дону до дому, та й сіівь падь водою. 

Сіівши надь водою, проклинає долю : 

_ Ой, доле, ти, доле, доле моя злая! 

Доле моя злая, чом» тьі не такая , 

Чом» ти не такая, як» доля чужая? 

Другим» даешь лчшне, меие-жь обіїжасшь, 

II що мені» мило, и те одшшаешь ! • • 

їх. 

Микола возвращаеіпся. 



Петро: — Л що, Миколо? яка чутка ? 

Микола: — ІІс успт.ігь півчого н сиьітатн. ЛнхіГі 

приписі» Возного зі» Вьіборньпгь. Та тобь-бь 

треба пріїтантись де-нібугь: Наталка обіпцала 

начась сюдьі вьійдти. 

Петро: — Якь-же я удержусь не показатись, коли 

побачу свою милу ! 

Микола: — Я кликну тебе, коли трЬба буде, 

X. 

Наталка вьіходипіьу Петро прпчетея. 

Наталка (оьіходн поспішно): — Що тьі хотіїиь 

сказати мент», Миколо? Говори швйдче, бо за 

мною заразі» збігаютея. 

Микола: — НА чого. Я хотьвь спьітатн тебб, чи тьі 

зправдьі посватана за Возного? 

Наталка (печально): — Посватана. ІЦо-жь робить: 

не можно бЛльше сопротивлятисл матерії! Я н 

такь скАлько одпнлеваласл, и всякій разі, уби¬ 

вала іА своимі, одказомь. 

Микола: — Ну що жь ! Возньш — не взявь Єго 

врагь—завіїдньїй жепнхі,. Не бійсь, полюбить¬ 

ся; а може — и полюбивсь уже. 

Наталка (сь упрекомг): — Миколо, Миколо! Не 

гріьхі, тобь теперь надо мною см ьлтіїсл !.. Чи 

можно меігь полюбити Возиого, або кого дру- 



того, кеші я .1106.110 одного Петра. 0, кодіі-оь 

тьі знань его, пожадТ,ігь-бьі н мене, н его. 

Мпко.іл: — Петра ?... 

Що за того Петруся 

Била мене матуся. 

Ой, лихо пс Петрусь! 

•ЇІ1ЦС бЬлс, чорпьш усь. 

Наталка (зап іакавг): — Що тіл мсігГ. згадав і,! Тіл 

роздирасшь мос серьдце... О, я бг.дпа !. • (по- 

молчавь, указьіваеть па ртьку) Бачить, — Вор¬ 

скло .. Або там*, або нй за кіїм ь. 

Микола (показшап еі ту сторону, гдгьспрпталея 

Петро): — Бачить ту сторону: отт>-жс її ш. 

Ворсклу не будешь, и журитись перестанеш*. 

Наталка: — Тьі, мені: здається, побувавши долго 

вь город*, ошалввт, н зовсвмь не тим* став*, 

що був*. 

Микола: — Коли хочешь, то я такт, зроблю, що и 

тьі не та будешь, іцо теперь. 

Наталка: — Тіл, чорт* зна, що верзешь. Пйду 

лучше до дому (йдеті). 

Микола (удержпвая Наталку): — Пожди- Одно 

слово вьіслухан, та н одвлжись од* мене. 

Наталка: — Говори-жь: що такеє? 

Микола: — Хочешь бачити Петра ? 
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Наталка: — Що тьі? Прехрсстись ! Де-бт> то вйігь 
ВЗЯВСЯ ? 

Микола: — Вйігь тугь, та боиться показатись тобт», 

потому що тьі посватана за Возного. 

Наталка: Чого-жь бму боятись? Намі* не грі»хт> 

побачитись: я іпцс не втпчаиа... Та тьі обмі- 

п юс ні ь ! 

Микола: — ІІе обмінюю, — прпглядіГіся... Петре! 

явись ! 

Наталка (увидп Петра, вскрикивастг): — Петро ! 

Петро: — Наталка! 

Оті обпимають другв-друга. 

Микола: — 

Поблукавши, мій Петрусь 

До мене опять вернувсь. 

Он, лихо — но Петрусь! 

Лице б-Ьле, чорний усь. 

Пктро: — Наталко! вь якій чась тебй я встрт,- 

чаїо! . . Для того тАлько побачились, іцо-бь 

на в^ки розлучитись. 

Наталка: — О Петре! Скйлько слбзь вьілила я 

за тобою! . . Я знаю тебі, и затим?» не 

пьітаюся, чи тьі любпшь мені, а за сібе — 

божусь . . . 

Микола: — Обіліобви поговорите другим ь разомх, 
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йніппмь часомі,; а тспсрь поговорАть, якь зі. 

Возим мь рознизаться. 

Наталка: — 11с довго зь ипмь розвязатвся: ис 

хочу, не ннду, — та Гі кАнцн вь воду. 

Пктро: — Чи добре такь буде? — Твоя мати . . . 

Наталка (перебивші):—Моя мати хотьла, що-бь я за 

Возного ввійшла за-мАжь затимь, що тебі не 

було; а коли тьі пріншовь, то Возпьій мусить 

одступитися. 

Петро: — Возньїй — Пань чиновний и багатмн; 

а я не маю нАчбго. Вамь зь матАрью треба 

лАдпорьі и защитьі; а я черезь сббе ворогнвь 

вамь прибавлю, а не помАщь подань. 

Наталка: — Петро! Не такь тьі думавь, якь отходивь. 

Петро: — Я одинаковьій, якь тодА бувь, такь и 

тспсрь, и скажу тобь, що н мати твоя не 

согласиться промЬнятв багатаго зятя на бьдпого. 

Микола: — Трохи Петро неправду говорить. 

Наталка: — Одгадую своє несчастьс! . . Петро 

бйльшс не любить мені, н Сну нуждьі мало, 

хочь-бм я и пропала. Оть яка теперь правда 

на свьть! 

Пйдешь, Петре, до тїеи, яку теперь любишь,— 

Передь нею мене бідну за дюоовь осудить. 
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Петро: — 

Н Другої! ис любить, її любить пс буду, 

Тсбе-жь, мис серденятко, по смерть де забуду. 

Наталка:.— Петро: — 

КО.ІИ*Г»і любіть по прсжп<:му, ^ Люблю тебе по прсжпему, 

То бь не мав* цураться, " ІІе думась цураться! . . 

Не попустись соою німу ґ Не попуіцу мою милу 

Друюму достаться* у Другому достаться, 

Наталка: — 

Я жизпь свою ігсіїавнжу, зт> ссрьдцсмт» пе 

звладіпо, 

Колії Петро мін пе буде;то смерть запод-Бю. 

Петро: — 

Оьа: 

Коли в1>рло Петра любншь, такт» живи для 

его! 

Молись Богу, моя мила, — не страшись 

ницого. 

Боп» поможе серьдцямт, вКрньїмт» пережити 

•муки у 

Дути паши уьсдішились, згсдігаить п руки. 

" Гакь, Наталко! Молись Богу, н падт.іісл 

одь его исего доброго. Богь такт» зробить, 

що пьі обоє иссчустссь, якт» и счастьс на 

оаіиен стороігЬ буде. 
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Наталка*. — Я давно уже поклялась, п тепер», 

клянусь, що кромт. Петра пА за кимь не буду. 

У мене рЛдпа мати — не мачуха, не зхочс 

СПОСИ ДІГПІИЬ! погубити. 

Петро; — Дай, Ноже, що-бт. іА природна доброта 

взяла верха» надь приманою багатого зятя. 

Наталка: — Петре! Любиш», тьі мене? 

Пктво: — Ті.» все таки не довт.рлешь! . . Люблю 

тебе билшс як-ь самого себе. 

Наталка: — Даїї-же мені свою руку! . . Будь-же 

добрьімь н мені; вт.рньїмг, а я на вт,кт» твоя. 

Микола: — Л»ї, Наталка! аіі Полтавка! Оть дт.вка, 

що и на краю пропасти не тЛлі.ко не здригну¬ 

лась, а н другого піддержує ... За се заспі¬ 

ваю тобі пт.сьпю про Ворскло, що-бь тьі не 

важилась Сго прославляти собою: воно п безт» 

тебе с.іаопс. 

Ворскло рЬчка 

Невеличка, 

Тече здавпа, 

Дуже славна 

Не водою, а войною, 

До Шведь полить головою. 

Ворскло зрЬло 

Славпе д*Ьло, 

Які» Царь БЬльїй, 

Мудріли, СМІІЛЬІЙ, 



Побить Шведську вражу силу 

II насипав?» Гімь могилу. 

Козаче нькп 

Зь Москалями 

Потішались 
Надь прагами, 

Добро бившись за Полтаву 

Всій Россіи вь вічну славу . . • 

Петро: — Огь-же йдуть . . . 

Микола: — Кропись, Петре, п тьі, Наталко! На¬ 

ступає хмара, и буде великій грймь. 

XI. 

Вьіходпть Возиьій, Вьіборньїіі п Терпьлцха. 

Вьівориьій: — Що вьі тутт» такт, довго розда- 

барюсте ? 

Возпьііі: — О чомт» вьі—тес-то які. Сго—бесідуєте? 

Терпілих а (уоидл Петра): — Охь мені лихо! 

Наталка: — Чого вьі лякаєтесь, мамо? Се Петро. 

Тьрігідііха: — Се Петро! . . — Святі», святі», 

свять! ... Вйдкиль вйнт» взявся? Се мар&... 

Петро: Нй, се не мар«і, а се я, Петро, її тілові» 

и душею. 

Возпьііі [кь Виборному): — Що се за Петро? 

ВьіБОРіїьіи: Се, мабуть, тон, що я вамь говоріть, 

Наталчшгь любезньїй, пройдисвіть, ланець. 
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Полім.їй (л* Петру): — Такі, тьі - вашс-ць —Петро? 

Чи не можію-бь—тес-то акт. «го—убиратись 

своєю дорогою? бо тьі—кажеться, бачиться, 

здасться —межі, нами .шитій. 

Наталка: — Почому-жь віЬгь ліштніи? 

Тврпілііха : — И втломо — лишній, кодй не вт. 

часі, иріншові. хіт.і холодити. 

Петро: __Я вамт» иії вт» чнмт. не помішаю. Коіі- 

чайте зі» Богомт» ге, що зачали. 

Наталка: _ Не такь-то легко можно окончить те, 

що вони зача.ш. 

Возньїй: — А но какон-бьі-то такой резониой 

причині»? 

Наталка: — А по такій причини: колії Петро мій 

вернувсь, го Я не ваша, добродімо. 

Возньїй; - Однако-жь - ваше-ц..-нроше - вві 

рушник.', подавали, сирйчь — тее-то як-ь его— 

хьі одружилася зо мною. 

Наталка: — Далеко ище до того, що-бт» я з-ь вами 

одружилася. Рушникії нйчого не значать. 

Возньїй (« Терпілихі); Пе прогнівайся, стара! 

дочка твоя - тес-то які. его - нарушасть 

узакбнепньїй порлдокь. А понеже рушники и 

шовковая хустка суть доказателетва добровол- 

ного II непринуждениого ея согласія — бьіть 

мосго сожительнииею, то вт. таковомт» прішад- 

5 



цїк станете предх судх, заплатите пеню, н но* 

ейдите па вежй. 

Бьіборньій: — о, такт,! о, такі,! Заразі, до Бо- 

лостнаго Правленіл. та п кгь колоду. 

Терпьлиха (со страхом*): — Ьагсчки нон! умило* 

сердитесь! я не одступлю одх свого слона. 

Що хочете, робить зь Петроиь, а Наталку, 

про мене, зважить и до вьнцн ведйть. 

Наталка: Не докажуть воші сего. Петро пйчого 

не виновать, а я сама не хочу за Пана Воз¬ 

ного: до сего силою іпіхто мені не првиудить•.. 

И коди на тс йде, такт» знайте, що я віпіно 

одрйкаюся одь Петра, и за Возньїмь ніколи 
не буду. 

Микола: — Що-то теперь скажуть ? 

Бьіборньій: — Оть вамь и Полтавка! Люблю за 
обьічай! 

Терпьлпха: Вислухайте мснЄ, мои рйдньїе! Доч¬ 

ка моя до сего часу не була такою упрямою і. 

смьлою; а якь пршнопь (гказьіваегт на Петра,) 

сей шмбеникь, нройдйсвьть, то н Наталка обе- 

зумьла, її зробйлась такою якь бічите. Коли 

ВЬІ не випроводите вйдейль сего голодранця, 

то я не ручаюсь, що-бь вона н ме..Є послухала. 

Возньїй и Виборний (вмгьстп,): _ Вонь, розбь- 

шако, изь нашого села заразь, — „ Щ0-бь и 

духь твш не пахь; а коли волею не пйдешь, 
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то туда запроторимо, де козамь роги прав¬ 

лять. 

Петро: — Утихомиртесь па чась, и вьіслуханте мен&! 

Що мьі зь Наталкою любилися, про те и Богу 

п лгодямь нзвт.стію; по щр-бь я Наталку одго- 

ішрюпаиь идтії за-мижь за пана Возного, па- 

учапь дочку не спухати патери, и поселявь не- 

с атлас іс вь стліьіі,—Нехай пені Богь накаже!— 

Наталко! Покорися своїй доль! послухай ма¬ 

терії ! полюби пана Возного! забудь мен& на 

ігькн! (отворачиваетсл, и утирасть аіезьі) 

Ваь по називають вид* участіл вь горести Петра, 

доже її ВозііьіГі! 

ТерігГкіпха (тихо): — Добрий Петро! ссрьдцс моє 

протніть воли за £го вступається. 

Наталка плачеш*. 

Возньїй задумьівастсл. 

Вьіьоеиьні: — Що ііи говори, а мєіііі жаль £го. 

Микола: — На чіїмь-то все се окошиться ? 

Возньїй ("Петру;:—Тьі—ваше-ць—тее-то якт> Єго— 

куда теперь помандрусшь ? 

Петро: — Я іііповь вь Полтаву; а теперь пилу таїть, 

що-б ь н А коли сюда не вертатись — Ище пару 

слові» скажу Наталць... Наталко! Я для т£бе Оста¬ 

пи вь Полтаву, н дія тебе вь дальнихь сторо- 



иахь трудився чотири годц мьі зь тооою еьг- 

рос.іи н згодувалися вкупі» у твори патери : 

піїхто не воспрстнті» мені» почитати теое сво¬ 

єю сестрою. Що я наживі* - все твоє: на, возь- 

нп (вьіпимаеть изь за пазухи завернупіня вь 

лубкть деньги)} ідо-бі» пані» Возиьій пЛко.ш не 

попрекнувь теб&, що пзявь бт>дпу, н на т&бс 

додержався. — Прощай! Шануй матнрь нашу, 

люби своего суженого, а за мене одгіравь на— 

пнхиду. 

Наталка: — Петре! ІІесчасті.е моє не такс, що-бь 

грілими можно одт> его одкупитися: воно (уксі- 

зьхваетпь па сердіте)—-тутії! Нетреба неп* гро¬ 

шей твоихь. Вони мент, не поможуть,—та бт»- 

дою пашею не потушаться вороги паши. .. її 

моей жіізіш камедь не далеко, (склопперісп па 

плечо Петру^ 

Терпілих а (подбгьгая, и обпилиш Петра):—Петре! 

Наталка (обнимая Петра): — Мамо! Кого мьі те- 

рясмо ! 

Микола ^Вьіпорііоиу^):—А тобт» які» вині» злабться. 

Вьіборньій: — Такого чоловіка лкь Петро н зь ро¬ 

ду не бачиш». 

Возпьій (вьіходп вперед*): — Розмьнпллл'ь я прс- 

доволно, н нашслі», іцо пеликодушиїлГі поступок!» 

всякій стрясти ві» иась перешли пасті». Я Воз- 

ньіи, н признаюсь, що оді» рождепіл моего 



(і'.) 

рас поло Ж«*гь кі. добрьімь дп.іаііі.; по за ното- 

СуЖНОСтГю НО ДОДЖІІОСТІІ II за другими К.ІОІІО- 

тами ДОСЄДТ» пн ОДНОГО ІЮ 3.ІТ>.ІЛч і.. Посіїнок І. 

Петра, тоиішо уссрдпьій и безт. прїімвеу ух ши¬ 

реній, ікдінгае ти мене на ішжвсдіідующее . . 

(КЬ ТіііміТьШхі»; Встха-дені.Иіі! бяагоодоінпе- 

ди на благое дт.до 

Ті.ічт.шхл: — Води ваша, добродт.ю ? Що нй зро¬ 

бите, псе буде хороше: вьі у наст, нань инсь- 

менньпї. 

Возні.їй: — Добрі.ій Потре и боикан Наталко!. При¬ 

ступите до мене! (.огрйЬь т* аи руки» .Надво¬ 

диш* а» матерії, и говорить)л Імагосдоии Ді>- 

тей свонх'Ь счастьемь и лдоропьемь. Л одказу- 

юсі. од ь Па гадки, и уступані ІІе^ру по ві.чиое 

н ііогомсітіепііое ц.іадг.ніе зь тинь, іцо-бі, зро¬ 

біть ін б.іагопоіучноіо. — (кь зрителпмь) Пое- 

дикужс Я Возіїмй, ТО но іірітидсгІи, стату¬ 

том ь мсит, надашіоГі, заповидаю встать: де дна 

бьються, третій не мьшайел,—и твердо пам.гю- 
»/ л у. 

гать, що насплю мімьип» не будешь. 
!1 ‘ • 

ТІктро н Наталка ооішмиють мату. Мати паша 

рйднал! б.і аго смог н ііа^т.! 

Терпімпха: — Вогь зьсдишість пась чудомь, 

нехай нас;?, и благословить свисіо бдагостію, 

Микола: —- Оть-такогьі-то паши Полтавця . Колі 

дмо пГіде, що-бь добро зро0/пи, то одпнь 

перед і, дрчппгь хватаються. і 



Вьіворпьій: — Наталіка по исі-му Полтавка; Петро 

Полтавець; та >і Возньїй, адайться, не зт, дру- 

гон Губернії!. 

Петро. Наталко! Тепер!» мьі нйкблії не розлу¬ 

чим СИ. Когь Ііамь ИОМіПЬ перенести б'ЬДЬІ II 

напасти, — ВАнь поможе паять вт.рною любовію 

и ПОр/ІДОЧІІОЮ ЖІІЗІІІІО бути прим іром Ь ДЛЯ дру¬ 

гих!» II заслужити прозпніце добрьіхь Полтав- 

цпвь. Заспііваїї-же, коли не забула, свою итсь- 

ніо, що л найбилше люблю. 

Наталка:—Коли кого любншь, того иГічого не за- 

будешь (іі/ьлуеть Петра и поеть). 

Ой, я діжчина Полтавка, 

А зовуть мене Наталка, — 

Дквка проста, некрасива, 

Зь добрьім’ь сердцемт», неснесива* 

ІЧОЛО мене ХЛОПЦИ вьються, 

И за мене часом* бьються,* 

Я-же люблю Петра дуже, — 

До других* мені» байдуже. 

Мон подруги пустують, 

И зо велкпмп жартують; 

А я безт» Петра скучаю, 

и веселости не знаю. 

Я зт» Петромь мопм* счастлива, 

И весела, и жартлива: 

Я Петра люблю душею, — 

Бинт» один* вдадЬеть ею. 



71 

ХОРІ, 

Начипаимо-жь веселиться! 

Чась ламі» слезьі осушити! 

Доки лиха ііамт» страшиться? 

Не до смерти-жь вт» горі; жити* 

Нехай зльш однії плачуть, 

Бо недобре замишляють; 

А Полтавця добра й скачуть, 

И ла зло друпімт» іуляють. 

Коли хочешь буть счасгливьімь, 

То на Бога ползгайся; 

Перенось все терпеливо 

II на бідньїхь оглядайся. — 



ПОСЛЇСЛОВІВ. 

Тьмі, изь любнтелей Слаїшііщдшьі, которьіс 

не научали парьчіа Южно-Русскаго на міість, вь 

сго родин ь, будеть, конечно, нелегко произне- 

оить правильно слілніа , звукові», часто для нихь 

чуждьія. Желаа но позможности облегчить и\ь 

вь атомі., ночіплю нужіїьімь обьаснить г.іавньїа 

условіа Южно Русскаго «ьігоиора но провописа- 

нію зді.сь употреблепноііу. 
.ПТН . ** Гч 

Удерживая правописиніе Автора} и прішавляя 

только й, і (сь па$ркомь ) и с {сь острьхмь 

зпакомь ) для оптічія о їй приспіви * и, і и е, 

прошу зам/ьтить слгьдуюхшя опиичія о* вьгго- 

воргь слов* ІОжпо -Русскизь* — 

а. Касательно вьігопора букш,: 

1 ^ с пропзпоешпея вссгда какь твердое а илхі 

как* Фрапцузскос аі. На пр. медт»—мздь, 

таі.сіс. 

Исключеиіе: сслп е епюить послпг другий 

гласний, то пропзносится мягко: На пр. 

св*птас-свнто/ь, зоііаіе* 

2) е (сь острьхмь знакомь) какь мягісое •£ хілхі 

какь Чешское дс-с. ІІа пр. ен-^й—гьй-тьй, 

5*§-8Є5' 



3) к, і произносится как* ч то-то средпее 

между твердоти ьі и о, нли как* Поль- 

ское у. На пр. ііедвижимое—ивдвоїжьімогь, 

пе<1\уу2,уто]Є' 

Исключепіе: если и, і стоить посла» дру- 

гой гласной, тпо произносится мпгко. 

Па пр. добрьіи—ЛоЬпуі, добрьт. 

4) Л, і (с* паеркомь) как* мпгкое и, мі. На пр. 

пііггь—пипг, ріре. 

5) іі произносится так*-же как* й, т. е. 

как* мпгкое и, ьіі. ІІа пр. ьду—ьнду, 

Остальпьія гласньїп буквьг вьіговариваются 

как* написаної, так* что па пр. о не мгьняется 

в* а, е в* и, и пі. п. ІІадобно впрочем* замгьтипхь: 

0 пл, пл, мл вьіговариваются какь вьл, пья, мьл. 

ІІапр. Плтниця—пьятньщя; мясо—мьясо. 

? ділі, ділі, дье и лья, льи, льс вьіговаривают¬ 

ся как* ддя, дШ) ддт» и льлл, льлш, льли. 

ІІа пр. Сулья—суддя; зт» похмглья— з* 

похмпльля. 

Чию каеается до согласноїх*, то вето онть, 

кромть одной вьіговариваются как* пишутся; 

надобно толоко помнить что л перед* твер- 

доїм* и, і вьігвваривается не как* вль, а как* 

_на пр: ливь—лив*. Пначе вьиовариваемая 

согласная єсть: 

8) г вьіговаривастся как* Ь Франиузское, 



когди оно бивавтв сльнипо, а не как» 

Велико-Россійское г. 11а пр. гонорі.— /юі’ог 

а не £оаог\ 

II вотв, кажешся, ость отличіія в» еьіговоріь букв». 

Ь. КлСАТВИЬИО УДЛРВШЯ І.І) СЛОВЛХЬ. 

Правилв общнх» ніьт». ІІадобно бьио при- 

бгьгпуть кв знакам». 

Мить хопиьлось означать тупьім» знакомв 

( ' ) ЄСТЬ тгь букви гласний, на кошорихв 

лежатв удареніп ов словах», пронзносл- 

щнхея в» Южно - Русскомв ішаче, нежс- 

лн вв Велико - Россіпскомв ; по средства 

тппографіп не позволили псполшпнь ото, 

и /грипудали употреблять кое гдп, вмть- 

сшо тупого знака ( ' ) « острьій (').// 

потому прошу покорпгьшие читатслей, 

не свикишхся с» словоударенієм» Южно- 

Р) обком», кромгь осшрьіх» зникав в на е (6), 

означающих» на пей смягчепіе, спішать 

осп> другіе знаки за указаніе удареніп, 

а слова, на котормх» знака удареніп не 

поставлено, прбизноешпь по форміь слово- 

удареніп Велико-Россійск аго. 

ІГри печатаиїп вкрались кос-гдп опечатки: онт. мо- 

г-тть* кажется’ оси безь нзключе.ітя, бь.ть яспрас- 

лсшіьши по об-ьаснвтс.іьііому Сдопаріп. 



ОКгЛСІІИТЕЛЬНЬШ СЛОВАРЬ. 

Або — //.///. 5. Аво-іцо = 

гто-ли, ііліі что 
ипое. 

Абі.і, Абьі.бі», Абьі-то^= 

мішь-бьи 5- Абі.і-ко- 

л\\=когда-нибудь. $. 

Абьі-хто, Аг>ьищо= 

кто - набудь, что - 
шідудь. 

Адже, Адже-жь—вгьдь. 

Ажь — дижс. Ажь до се- 

.іл=до самого села. 

А.іе =но 5. її что-жь! 

Бііба, Блі.уси=бабка, ба¬ 

бу шка. 

Б А гаго, б а гацько =мпо- 

го. 

\іхжІіти~очснь жслать. 

Блзарь, бл зарьжаринок». 

Ту\Ги\ужї=пгждьі шьпів. 

Бллаклти = бестьдовапхь) 

болпшпіь. 

Батько, БатЕїіько, біітеч- 

ко=о/нвц5, батюш¬ 

ка. 

Бачитимеш с)л*тл. 

Бкзтллаііьк:=/гетял#7/л/(- 

вость, несчастная 
участь. 

БЕІП»КЄТЬ=/г/7/>ГШАД. 

Ббшкєтт,=сш/>о.г«> пере- 

трусках 
Бімя=/годдт». 

Б йл ь ш в=біолїьс. 

Блукати = бродить бсзь 
ЦГЬЛП. . 

Бо=//0*О. 5. ІІДІІ-БО до. 

дому гг За ну-же, йди 
домой. 

Бодай=:/гуе/пі>. 

БрБхати = лаять У Мать. 

Б і» к ху ігь = лгупь. 

Будинокі», БУДііикіі=,?с)а~ 

піе. 
БУКИ-БАРАБАП*Ь-БАШТк=І 

ездорь, пс.ігьпость, 

ложь. 

Гуулк\—бп>льій хлгьбв. 
Бундячіітпся=¥ван*«/пье/г 
Цуп,\нчііьиі=роскошпші' 
Гуугл:зк\=брод/іга. 

Бути=бьіть. У Буде — 

дово.шю, полно, /ге- 

респхапь. Буде бала- 

катп = пора замол- 

чать. 



Вь, у, ут»=у $ вь. 
В&жити— вгьсить. $. Ва¬ 

житися = осмгь.ш- 

ватьс/і. 
Влш&-ци-пгоше,ваш&-ціі, 

Влше -ць =ваша 
честь, мой почтен- 

ний. 

В влжат и т уважать, спи- 

тать важніть. 

Вдовиця =; вдова. 

ВдругЕп:65 другой разі. 
Веж а —гпюрьма. 

Ве.іьми =опеиь. 
Вередо вати = переби¬ 

рать. 
Верзти = бредить. Вер- 

зетьс я =:гртьзипісл. 

ВЕсГмьЕ=соа/яб(7а. 

Вітхл д&ньм и=досто/го- 

чтенная старушка. 

Видки, ВИДКИ. II», 1ШДКИ- 

дя —опіку д а. 

Вйдсйд ь, ішдсй.пі = от* 

сюди. 

Видтіі, вндтидь, вйдти- 

дя =оттуда. 

Вйки6=олг/«о. 

ВЙІ1ЬП:0Я5. 

Вишнйвкл —вишневая на¬ 
ливка. 

Вовкь—водл-5. 5. Вовку- 

дакл ~оборотень. 

В 6 вс я ~ сов ерги єни о, в о - 

все. 

Вбзпьш —чиновниць при 
Зсмскомь суди, ко- 

торьхй бьіль обпзаиь 
вручать позьівьі кь 
судуу вводить во 
влади ліс имішісмь, 

свид/ьтельсшвсв сіть 
носі ніс, у битки н 
мертвип тили. 

Водатн = усильно про- 

ситьу требовить, 

кричать. 

Лолокнтк — судебиая про- 
волочка. 

Вона -=опа. 

Вони =.опііу ошь. 

Воно=опо. 

Восьмачки — пазвапіс се¬ 

ла близь Полтави. 

В і»а пц ь —р апо у піроли. 

Вскуьиути —ущипнуть. 

Вибачати = смотргьть 
сквозь пальби у не- 

досматривать , из- 

вітать. 
ВьіборньіГі ссльскій * 

Атамань. 5* реєст¬ 

ровий козак». 

Вивертатися — увертьі- 

ва/пься. 

Вивчити =г внучипіь, иа- 
1 учить. 



Віддарювати вммини- 

вать обманом*> ній- 

ким в срсдствоме 
Виконати ш вьітребо- 

вать. 

Вьітріііцки продана ги — 

зїьвать. 
Вьі шч і н=в ьісш їй. 

ГквА=гяллва. 5. зьиака 

Гадітіі ггдумать. $. зага- 

дьівшпь. 

У'ЛЛКХ—МЬІСМ. 

ТІиочкх=міиісиькан, го¬ 

лубочка. 

Гарньїп —пригожій, кра¬ 

сивий. 

Геть=бо//«. 5дгеть-г£ть = 

там в далеко. 

Гирко, гАрько т горько, 
досадно. $. Гиршк, 

гор ш е=п у ще, хужс. 

Г.іумь и шуме, крикв. 

Глумйтп, глумовати=ш}- 

м-гьтьу криіать. 5. 
Глумитися, гдумова- 

ти с я —пасміьхатьсп. 

Гдуздь=;м<», разуміьньг. 

Годі\і~довольно, полио. 

Година§. счастье* 

судьба. 

ГодопатигиА'орзіиин», вос- 

пипнлвать. 

Годованець, годованок* 

—вскормлеиникь, вос- 

питаипике. 
Г од о. і рн б і; ц ь, г о д о д р а- 

нець —оборванньїіі, 
пищій. 

Голосити х ридать. 

ГомЛігь—шуме, говоре. 

Гомоинтн —шгмгьшь, кри¬ 

чать, брониться. 

Г орпГіи \~Лгри пана. 

Горіідк V — горячеє вино, 

водка. 

Грєчньіи и; добр охопиш- 

вьій. 

Грйи*ь~ громе. 5. По¬ 

громе, Орань. 

Гппіатншкричать , ту- 

мтьть, бринить. 
Угіщько—Григорій Гро¬ 

та. 

Гроній=щ)епьги. З ь грііш- 

ми хоч і» кудьі. 

ДадньнгисЛ, иетапно. 

Ді :=гдгь. $. Де-кодиш: 

ипогда. $. Дк-небуть 

=гдгь-нибудь. Де-сь 

—гдп>-то. 5 Де-що ги 

кос-что. Де-хто= 

кое-кто. 

ДГібрОвл—дуброва. 

Дттт не яг=гглядгьть9смо-. 
тріьть. 



Диво акта с я—удивляться 

Дитин а—дитя. 

Ао=КЬ, до. 

До чого-то воно ДІЙДКТЬ- 

сп=кьчемуто ото 
приведеш*. 

До па чати = хорошо ви- 

дгьть. 5* НвдосАча- 

тііи=://е узнавать, не 
хорошо видп>ть. 

ДоБРОДВЙ, ДОБРОДІЙКА= 

благо дп>тель, благо- 

дпупіельница. Добро¬ 

дію П АIIБ =ЛШДО- 

спшвьій господинь. 

Д6.ія=с/д&оа, участь• 

Ло>іот.\\\\\—гро6ь. 

Аосп=поск> пору. 

Дотсппьій = способами, 

спхарапіельньїй. 

Д5жк=о'/е/і&, сі&ьио. 

А) жі\і—сильний. 
А>і*нїщп=вздорь, пуспіп 

КН. $• ДурііііЦЕЮ= 

даромьу за ничпго. 

Дт»вчатл=д/ьвгш/гі<. 

Дт.дуга, діідюгц = с/на- 

/>«***, старина. 

Л'ідько =.дпдя. 

АяковІіти=благодиршпь. 

А&пк'ь—дьдчокь. 

Аьякошіхх—жсна сго. 

Дпичіїхл , = жена и,іц 

вдова дьпка. 

Ж а а ь=сож а. иьнье. 

ЖаРТЬ, ЖаРТЬ1=|(^7/ІА*Я, 

туніки, игранье. 

ЖАРтдіівьій=т^нинвьій, 
игривьій. 

Жлгтопітп = шгтшпь, 

трать. $. ІІасмть- 
хапіься, остршпь 
надь кп>м* нибудь. 

ЖЕВЖИК І, , ЖЄПЧІІК'П = 

вертопрахь. 
Жижка, жижки —икрьі 

на ногахь. 

Жішкл—жспа. $. жси- 

щина не) стартьлип. 

Жито—рожь. 

ЖнЬип—горсть. 

Жупань = длиннос вер- 

хнее платье, су коп¬ 

іює сь рукавами, по- 

хожее на халать. 

Красний жупань 
обьїкновенио дгьльї- 
вался сь бархатни¬ 

ми зеленими отво- 

ротами, а синій или 
зелений сь красни¬ 

ми. Ест* и досс.иь. 
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Журитися =: печалиться, 

горе в синь. 
Журьба -=* изьявлепіе пе¬ 

нали. 

Зь, зо = изь. $. Со. 
Забуіііітн, злглтіі ~ забьі- 

вать, забьипь. 

Завзятьти = иеус/пупчи- 

сьій, смгь.шй, дерзкій. 

За вст, головьі п.* за всю 
братію. 

Загори\ти —закрить, за¬ 

вернуть. 

З а дрГіжатп—задрожини». 

Злгіінуткі = пропйсть. 

Залицятися = приссати- 

ваться. 

За-мижь ~ залігжь. 

Заносити ~ заносить. <. 

говорить ложь безь 
толку. 

ЗапЕвііе = нивгьрио безь 
соміиьніп. 

Заподіти = дгьвать. §. 

СМЕРТЬ ЗАПОДІТИ =. 

умертвить. 

Заглзь = тоншись, ие- 

медля. 

Заробити, Заробляти = 

заработать у зира- 

бошьівать. 

ЗАРОбиТОК'Ь П: усЛУЖеніе 
для пріобртьтеиія де- 

нсгь. 5- вьіработам- 

пьія деньгп. 

Заручитися =засватать- 

ся, обручиться. 

Зьиоати грбшн до купьі= 

собпрать деньгп. 

•З БІ Г А ТИ С я СН ОХв й- 

титьсп. 

Зрадіти = со владать. 
Звязатн = связать. 

Згклгпп—вздумшпь, при- 

иомнпть, иапомнпть. 

Згедзатися, згЕдзкатисл 

= бп>спться. 

Згода = соглисіс. 

Згодо піїти ся = взроспиі. 
Згорнути = согпуть. 
З.иватися = казаться. 

Задіться, що = ка- 

жщ&л чию. 

Здоров'ї» г,увь, здоровьі 

пуди=здраствуйте. 

Здій гнути = вздрогпуть. 
Здужати = одоліьть. 
Земство = Земское на¬ 

чальство. 

ЗьЕДИІІПТИСЯ П: СОедп- 

ниться. 

З н гну ти с я—согнуться. 

Злото = золото. 

Злупити = содрать, 
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Здьїднн = несчаспхпос 
время. 

Знайся кинь зь конемт», 

а вЛлт» З Ь ВОДОМ'Ь — 

знай сверчокь свой 
іиестокг, а котка 
своє лукошко. 

ЗііЕиацькл =нечаянпо: $. 

какь будто. 

ЗодЬваїн = одгьвать. 
Зпнс ььісіі ііл = свьісока. 

Зиравдьі = вь самомь 
дгь.иь. 

Зробити = сдіьлапіь. 
Зроду = от* роду. 

3 хотіти = зихопиьгпь. 

Изь = сь. 

Изну'гіїтп—виучить, на¬ 

учить* 

іІзіїуіЕііиьін ^.нахчснши 
11 події = иногдвГ. 

Пішли, йичій = иной. 

Іо.юнь = олухь. 

Клзати = говорить. 

Клгь = палань. 

КиІіни,тсп=прельщаться 
Квартл = мера, шпіо(/ь3 

мли кружка. 

Кипець = копець. 

Кирпу гнути = дразнить} 

подразнить. 

КиїчіатьіГі = рурпосьт, 
сі приплюснуіпьімь 
носомь. 

Кіїсткй = кости. 
Комі=если, когда. Коди 

ІІА ТЕ НІЙШИО—ЄС.Ш 

уже такь. §. Ко¬ 

ди-сь=лч>гда-то. 

Кодоміїтиьш = мутшлй. 
Комііссар'ь= ІІсправникь. 
Комора = кладовая. 
Компоііовати = вьідумьі- 

ситЬу сочинять. 
Коіітро версій =. судсбиьі я 

ртьчи. 
Кой а = 50 копеек*. $. 

копи а. 
Когтіли=желаться не¬ 

терпеливо. 
Кошті» =. счеть. 
Коштовати = пробовать. 
КрЕііакь, кРЕііачкА=луяь- 

постной, крепост- 

ная. 
Купа = куча. 
Куріозпьій=зя/пп!ате.!Ь- 

ньій. $. странньш. 

Лагодити = починять, 
снаряжать. 

Липень = подльїй. 
ЛБдащо=негод/ш, негод- 

ница. 
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Лєжеііь = лгьнивсці. 
Лепській = красивий. 

Л^ИЕЬКІІІ-ТО ДЕ-СІ» 

городі» = должно 
бить, славний го¬ 

роді. 
Лехь = погребі• 

Лиьоііь=дгаде<>тсл. 5 али. 

Аичіа=1\озаи,кая сторо- 

жевая черта. 

Л н хі Гі= чорт і . 5. злой. 

Л й хо=~6гьда, пес частіе. 

се лихо=зто бгьда. 

Лиш Еііь=ла. Ходим ь .ін¬ 

ше чи=пойдемь-к а. 

Лт.топнсь = нсторія. 

Люглітвиі=ліобить другі 

друга. 

ЛіОІіДЛЗІі6=^О.ІЮПОвНО. 

ЛіобьіГі = любезннй. 

Люди, лодціі=лос)н. 5- 

свати. 

Люльк\=трубка. Люль¬ 

ку КУРИТИ, 

. Іякатися—бояться, пу- 

гаться 

Маь>ть=Л((ш;е/н* бить. 
МлзурнькА=»/ас/нб Пол¬ 

тави. 

М іі м а =м амепька. Мам о! 
% 

М лпІі=пріізракі, права- 

дгьпіс. 

М а іідросати—путсшест- 

' вовапіь. 

Мар»=призракь, права- 

діьніе. 

Марив, марно—напраспо. 

Мати—цміьіпь. $• якь ся 

МАЕТЕ=Л*НА*ОбО здо- 

ровье вапіеі 
Маги, маг Гінка, м атир ь, 

матуся, мату сеиьк л= 

мать, матушка, ма- 

мепька. 

М ач у х л =лі а чах а . 
Микола = Пико. їй. 

Міи=.мо<<. 

Млінь = водяная мель 
ница. 

Мовм\т=говорать. 
Мопчй та дьішь—молча 

диши; молча дажда 
что будеші, то а 
б>№ті. 

Могота=с/мм. Не оь мо- 

готу=вмше сіма. 
Молодиця = молодил 

жени іии жешцпиа. 

Моггатп=мигать глаза- 

ми. Дііпка моргь= 

дп>вушка моргнула. 

Москаль = великороссія- 

нань. $. солдаті. 
Мотор ііі.ій—проворний. 

М \ спти = должепство- 

вать. 
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Па догадьбурякіЇ ігь,чи ііе 

ДАДУ Т І, К А НУ СТ1»! = д(і. Ш 

ложку, дадуть нхлгьва. 

Наверзтися в — па умь 
взойдпш. 

На верн < ги=обрапшть. 

Иага іати, пагоду пати= 

напомпипгь. 

11 а Гібнд ьіііе—всего бо. ітьс. 

11 а й кі*а п< і й —самії й . іуч- 

шій, самьій пригожій 
ІІан мить, наймнчкл = 

батракьу батрачка, 

слуга по найму. 

Наколотити горЛ\у зі» ка¬ 

пустою = нагово¬ 

рить вздору. 

ііаи а годи ти = припаро- 

вшпь. 5« НАпагоди- 

тнся = пригото¬ 

виться у соваться. 

Нм>т.кі\ти=упрскать. 

Пастояще = вь самомь 
дгьлп>. 

ІІАчаст*=/т время• па ко¬ 

ро ткос врсмя. 

ІІАЧУватися^ожнОа/нб. 

Нашкодити = пабгьдоку- 

рптб. 
Не вздвь £го клть = 

чорть его не взпль. 
ііе Тккь що-ьь дуже = 

пс слишкомд. 

ІІЕі;6гА=о/ьс>/«/ггг/. §. плс- 

мяншща. 

и¥МЕМІЧКА=МЄбОАЬШаЯ. 

Не ги д і іьі н=з. юй, дурно й. 

Негоже=пегодится, не¬ 

хорошо. 

ііедґ.ия = Воскресити 
день. 

Недужати, Нездужати = 

б оліьть. 

ііекруть = рекруть. 

ІІеиюьт», пеиіосьгГі — не 
мильїй, противний, 

Пкма, ііеице = пгьть. 

Немєткіи =: не ловкій. 

ІІЕпачЕ = какь будто. 

Шип = мать, матушка. 

ІІЕпопагА = пспочпиі- 

тсльиость. 

Нетутешній =г пс здгьш- 

нійу чуокой. 

ІІЕ хай —пуспіь. II ЕХ АЙ і й 

ВСЯЧИНА = СЬ 

нею. 

II Л-бі*і-то=л,«л*5 будто. 

ІІнгдьі, индЕ =шьгдіь. 

Иижь -=гножь. 
Нйж и—пежели. 

ИіІЗ'ІШПЛШЗШШ. 

Ппс’ь=ііос». 

ІіисЕііитипця=/ш то ип 
се, и то п се. 

Нишпорити=шарить. 
Нишиорньїй=вечерній. 



ЇІІІІІІКОІГЬ, ІіЙЩКЧКО!ГЬ = 

нзподшншка, вши- 

Л'ОМОЛКГ, про ссбл. 

ііошіііа , новинку == по- 

вость. 

Новобранець :=у/елутн&. 

І )і;кзгл\зді;ти —. о безу¬ 

мі ьть 
Обидва, обьіДІІА = о£я. 
< ібліізия піймані — остії- 

дитьсп $. полупить 
опікав*. 

Оглядатися ~ осматрп- 

ваться• 

Одь=о/н«. 

Одіїйлевлтнся = увертьі- 

ваться. 
Одговоріовлтіі = отгова- 

рпвать. 

Одружитися -=жсинтьсл, 

вьійдтн замужь. 
Одчепйтііс п—опів/ізаться. 

Околиця =:околотокь. 
Околйчіюсть =; случай, 

обстоятсльспхво. §• 

отговорка. 

Окоииітися—окошурнпхь- 

СЯ %. Хто РОБІІВЬ, А 
ПА НЕПІ» окошй- 

лось=в* чужомь па¬ 

ру похмтьльс. 

Ошізіштнся — опоздать. 

Ось, оті», ось-де, от.-де, 
ОТІ» Д К гг: ООПІЬ, вОНо- 

гдіь. Оть-скй,отгі.- 

ся, оть-ск = воть 
опхоть, ЗПШ, ЗІПО. 

Осоружіп.ій = пеаавпеш- 

пьій. 

0111 АЛТіТІІ =о дур тьпіь. 

и\міпоиІ\ти=:помппть. 

М\\п>—господинь. Папи, 

паіі£я = госпожа. 

Илпь-отець = ба¬ 

тюшка. Паїїй-ііаткл, 
ііліп.-млткА = мату¬ 

шка. П иіп-БРАтьпг 
другі, брать, лю- 

безпьхй. 

ІІЛІІОК'Ь , паііьічь,— сьшь 
папа. II ліні а , паи- 

почкл , паплііка — 

дочь пана. 

II л ріпі г а — парень. 

Пару бон і>~парснь. 

Пеішиїїі^інзвгьстпьій, па¬ 

дежами, варами. 

Пекло=адь. 
ПЬгшЕ=сперва1 прожде. 

ПєрішГі =первмй. 

Петро =Петрь. П етрусь 

=1Іетруша. 

Пндт,— подь. 

Ппднобіягіі =манить. 
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Иіізіглтп—узнать. 
іііілбіїо , пііл по—прилс* 

ж по, старатсльпо• 

її Аігь=/го/гя. 

ПіісАРь:=гсглу;ета/>ь. $. ла- 

сарь. ішсариха—же- 

па писаря. ПнсарЛв- 

пл=до'#ь писаря. 

1Іисд»и(пшьій —о£/к/аовя/«- 

итї* 

Ніісьиєіісьтио = образо» 

в аніс. 

ї\оь'Ачигп=увидгьть. 

Ноііьітт».—Зь якого по— 

ььіту=за чию, сь ка¬ 

кою цгьл'ио. 
Повагл = почтитель- 

ность. 
11 о в л ж аг к —* у в аж ап іь по¬ 

читать, цп>пить. 
Поіглжііьш=важпьш, до- 

стойний уеажспіл. 

Пові»тчикь=:/говмт*/ил*5. 

Поглядати^смотргьть. 

Пожлі —погоди. 

ПОЗОПЬ ЗАЛОЖНТІ! — ЦрО- 

іцессь завести. 

11оказньї н — видиьій. 

Поки ~ по ка. 

П окн рііьі й =послушпм й. 

Полігчатп == сдіьлаться 
легче. 

Полюбляти = ловить, 

имгьть по праву• 

ПомАгай-ьк—Ьогь па по- 

мощь. 
Помазпися Паіюмт» = 

стать паном*. 

По м ал у=лі а. ю-по-малу. 

5. тихо, осторож- 

но. 

НомАїїдровати = отпра- 

вчтьсп в* путь. 
Поіібдьлокь = попсдіьль- 

ШІКЬ. 

Попадьііха— жсиа попа. 

Попивіїл^до^б/го/гсі. 

Похил бій = согну вшійсп. 

склепившійся. 

ПочіїтовАТИПі^/іодпінатА. 

ІІРЕЗПРСЬСТВО = презргь- 

ніс. 
Праця =Ьтрудь, апарате. 

Провидця = приводчикь , 

причина. 

Приглядатися = присма- 

триваться. 

Пригорнутися, пригорта¬ 

тися прильпуть , 

прислопяться. 

Птлстиути—прилстіьть 
Примха = вьісокоміьріе, 

капризь. 
Пгшіадокь=с.П¥аЛ. 

Прнпозвать пбзвомь кі* 

огвііту = обвішать 
кого вь судгь, заве- 

ста сьпимь пропассь. 



Притьмом ь =старатель- 

по. 
Ііріїчь =гкромгь. 

Причепитися = прпвп- 

затьсп. 

Прізвище — прозвапіе. 
ііроГідіісв'ііть — бродяга. 

Простого роду .=? ідо .му- 

жиковз. 

Пі »6торн —убьгткп. 

іірочл матися = просвпг- 

жипі'ся, отрезвить- 
сг. 

Псоьіп'їі =портить. 

Пуьлнчность—публика. 

ііустовіти ~ дурачипися, 

талшпь. 

Иьігіітп—спраишватб. 
1 її» ні вході — тратті я. 
Пішки ~ тьіикомь. 

Гьпяхь=репсй. 

Рйвіїя кровна. 

РЛзкл —розга. 

Р о ь іі ти=дгь. міть. 

Розеїни як а ш шалунь, 

мерзавсць. 

Ру діл Гі —рижій. 

Рушніікь = полотещо, 

уптрильшікь.Во вре- 

мн свидебньїхь обр/і- 

довь дружки пере- 

вязиваютсп рушни¬ 

ками черезь плечо. 

Самоті =: усдипспіе. На 
самоті = глазь па 
глазЬу про се б я. 

Се=зшо. Се ио’знл що 
=зто Бог» зпаеть 
что. 

Сквіізь=вездгь. 
І Скуь'ій=щипать псрьп, 

драть за волоси, 

рвать шерсть. 
С м л ч іі ьі н=в кусни й. 

С моктати=соса/ш>. 

Смикнути=дернуть. 

Со?опь=спшд*. 

Сотий кь = начальники 
козацкой сопши. 

Снасти па думку=в* го¬ 

лову прійдти. Що-сь 
<М*У НА ДУМКУ СІІ 4.«п — 

опь задумался о 
чсмь -то. 

Спйдь=/до подь. 

Сподоьатн—полюбить. 

Сподт.ватц = о жадать, 
надгьлться. 

Спьіглти=.спросить. 
Спішакл=/і/ьвги5. 

Спі>вати=/г/ьть. 

Срииі6=ср^ео/>о.СрГііі.ю- 

злото^богатапво. 



Стогнати=ступать. 
Ста п і», стап6к'ь= аруд** 

Стаг кць=шш{/гї. 

Сглгостх—старшина. $. 

В в свадсбиьигь обря- 

довв-дружка н сват». 

Ста гйн, старЬ—старики, 

стиршіс вв семей- 

ствгь. 
С\шіо=пеиа~и>но. 5 ужа- 

сно, страшно. 

Сумоиати=го/?евать, ле- 

чалиться. 

СудьАвііа=<)о'<6 Судьи. 

Счуїкііоі = опомппться 
СхЛМВІІ^ТИСН=ОДО.НШШ16« 

ся. 

С:і=сг//, з/иіі» 

Т і=да. 

Таїть дЬ—так* куда ! 
Т а хта}# лЛігь=седо близь 

Полтави. 

Тая—та.Одь сівЛ дотіей 
=от» отой до той. 

Тиій=твой. 

Те, тее, т6е=шо. Тее- 

то акт. Єго=то око, 

ачїл*» его. 

Ток=А*ал*5-<Тм. 

Тєршигь=олгок«#(ініє, .?а- 

ключеніе. В ь тірміі- 

нЬ=А*оротл'о. 

Ге \ с\'і\—остатнії кис- 

.гаго ржшшго тес¬ 

ти, солью приправ- 

леншле. 

Тйлько, тЛлко=ніодьач>. 

ТИШІТПСЯ=!!ІЛ/1/І16ЄЛ. 

Т ЛткА=те/)іА*а. 

То-БО ТО II ГОРЕ = 0» 

томь-то н бтьда! 

ТодЛ, тогліі=тогда. 

Той—пготь. 

Траімятисіі=с.іт?*аться, 

попадаться. 

Трудящій = трудолюби¬ 

вийу дгьптельпьій. 

Т р 6 г»х=.нужно. 

Трохи, трошки, трошеч- 

кіі=лш.іо, не миого. 

Туркояктп—безпокоить. 
Тямііть=шмші«тб. $. по- 

пимать. Нехіііі собі; 
тяьмяться=Ь'о?8 св 

ними ! 
Т}іимощі\і=смьішленьій. 

У=в«, }*. 

Удлвати = прикидьівшиь- 

ся. 
УдЖКІГП \ ТІ1=}*САЧ>3&ЗНГЖА 

Укутати—сьгьспіь,вьиіить 
чсго-иибудь миого. 

Ум6пптися=7гово/штьсл. 

Уіі&дптисц^/говаЛти>^я. 



— з; 

З" ил.хь—вред*, пссчастіе. 

На шТі уіілдь=/іа 
мою бїьду. 

Уподобати = полюбить, 

иайдпгп по праву, 

по желанію. 

У Рлзйти=/гоу/у>еА7іуть. 
У і»патисн=е.е/^/і;н^ел. 

Утихомиритися = уяш- 

ШШПЬС/І. 

Фндя=вол/<а. 

Хл&=/ггс/нь. 
Ха.і^пл=о/ьдп> напасть. 

Х\\\х\\\=хвшпать. 
Хлії} н ь=г витало, взя¬ 

то чин м. 

Хатл, хаткл, хатііпкл, 
хаточ і; \—изба,изб% у- 

шка. С* Хлтьі хо.ю- 

дитн прімдти = не 
воврсм/і пргйдпш. 

Хиі;а=/;ш(пг> 

Хилити = клонить па 
сторону, гнуть. Хи- 

литисп=гнутьсл. 

ХіІСТТ=ЛОбЛ-ОС/Н<5. 
ХлбіІКЦЬ, ХЛОІ!ЬЛ=ЛМЛ&- 

чик*. 

Хмарл=/иу//а, гроза. 

Холодець = ботоипья, 

сшу день. 

Хоро шЬ=іхороіпо. 

Хору ііжііі, ХОР\ ЖІІІ^ПНО^- 

зпамснпьій Козак*. 

5* Полковий началь¬ 

ник*, пмтьвшій вь 
- свосм* вгьдеши пол- 

ковос знамн. 

Хочь, хочн=хопм. 

ХтО=А7НО. ХтО-СЬ=А7Ш>- 

тпо. 

Худоба—имтьпіс. 
Х\ТКО, хутенько—сл*о/п9. 

Х*стк\=^п~іитокь.Во вре- 

мя свадебиьіхь обря¬ 

див* нсвгьспш да- 

рить хустку своєму 
жениху. 

Ц \ІГЬі=А*0.?^ЛА. 

Цехміістрі, = цехмей- 

степь: 
Ц.' РЬ і1 чу= ’юрть свппмьі 

Ц.'їм, тої;/,, ііекь то- 

ул\=отвяжись. 
Цуратися = отказьівать- 

сп. 

Чхс-ь—время. 

1ІЕ.ІОІг/.КТ,, Ч040ІГ/.КТ., 40- 

ЛООЯГА , ЧОЛОіг/іЧІІІІА 

—чс.іовтьк*. 5. МУЖ*. 

Чепури ми = пригожій , 

красивої й.Ц кпурип— 

СО ОКУСОМЬш 



Мі. $. II.Ш. 

ЧіІІІСЦ!.=.ЧІО/ІГ/.Г5. 

11 о г 6-е к= отчего-то. 

Чому, чом^ — почему, от- 

ЧегО. Чо>і\-сі»:=ОШ'/Є- 

го-то. 

Чуж й її л=чужини а. 
Чуш, 'іуігл і посмішать, 

Чугкк=віьсть. 

Ш.\пх\,—бо.іьиіая дорога: 

ДІовк6вьін=г шелковмй. 

Шт>кі = что - набудь 

страниое, [ не со- 

всп>мь понятпос. $. 

НГш'Ь ШТ)КА = 0119 

его не ско~ ч 
|даеіиь. 

Шук аги =^їскать. 

Шл поваги = почитать, 

уважать. 5* беречь. 

Шлхропатн = разсьіпапіб, 

сорить. 
Ш индко, швиденько =. 

скоро. 

11ІІІБЕ11І]ЦЯ=вНЄ/ЬЛІІЦа. 

Шибеник ь=с* впсгьлицьі 
урвавшійся, на ви- 

сгьмщу осужденньш, 

или достойними ви- 

сгьліщм. $. ІІегоднй. 

Шинкь, іивнбкь, шинб- 

'іокь = нищеними 
долп. 

Шинкарі», іпнпкаркл = 

содержателЬу содер- 

жтпельница шинка. 

ІЦнРО=ілсА*у)б/шо, чисто- 

сердечно. 

1Цнршй=:отАу)овеішмй. 

Що=что. Що-сь=4/»ю- 

то. Що-дкнь, що- 

діія=дгаагдмй день, 
ежедневно• 

ЮгЙСТД=ДОЛ*ОІ4Ш<ЛГ&. 

Які»=л*ал*9. 

Якій, якая, лкес, якій, 
яка, які, якй=дга- 

кой, какая, какос, 
какіе. Якій-сь= 

какой-то. 

Япіолой—Ісрмолой. 

Обь отт-внкахт» язьїка каждаго .піца, характе- 

рахт>, костюмахт», также о достоииствахт» и недостат- 

кахь »Ната.іки-По.ітавка<—вт» свосмь м-ьст*. 










