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Л 10 Б її Т Е Л я М т» 

с л а~вАі н ш н н ЬІ. 



Украинскій Сборпикт., котораго издаиіе начв- 

маю зтой книжкой, должепь бьіть, по моєму пред- 

положсиію, собраліемі, всякого рода „амятппковт, 

народності, Украинской, народності, топ часі,, 

ІОжно-Русскнхь Славянь, которая, „с будучи 

отдвлена р взкою чергою вь смисл в зтннческомт, 

другой части Галнцкой, отдвлена однако оть 

нея вь отношеніи политическомь, какь „ераздвль- 

ная часть Россйской Имперін, и, „с только по 

старо,, пряничк-г., „0 іг „0 мветному своєму поло¬ 

жено, можеть бь,ть прєимущественио названа 

краннскою. — Чтр касается до цвли изданія 
Украпнскаго Сбор„„ка, то сна П0шітна изь посвя_ 

ндешя: мветиьш собранія „ „зслвдсванія должпь, 

бить основашємь всякого рода собрапій и „зслв- 

доваши оощпхь. Не будучи бвдень матеріалам,, „ 

желашемь исполнять предпрннятое дііло добро- 

совветпо „ прилежно, я наділось, что мой Сбоп- 

НИК1> буДЄТЬ Х0ТЬ ^ ивкоторой степе,,,, достойні, 
внпманш твхь, им^емт, коюрь.хь его украшаю. 

Я на іалт. Украинскій Сбориикь Наталкой- 

олтавкон Йвана Петровича Котляревскаго, „ 
кажетея. Не мпгт. 

С могь вь,брать л)чшаго начала: а) 
Наталка Полтавка бьіп „ 

не ТОЛЬКО ОДНИМ!» пзь 



г 
первьіхь кніїжно-иародпьіхь пропзведеїші Украиньї, 

но вміістб н исрвьімь сборникомь памлтниковь 

Украинской пародиости, ббразцемь для всьхь носль- 

довавшихь; б) Наталка-Полтавка имьла сильное 

пліяніе па изученіе Украшіской народності!, можно 

сказать — пробудила ого, н до сихь иорь остаетсл 

лучшихь указателемь ііочти на вст» важиьіішія 

сторонні, сь которьіхь должно изучать Украшіскую 

иародность. Можно-бьі посль отого іі не уномн- 

нать о томі», что Ііаталка-Полтавка изь кшіжно- 

народньїхь Украшісішхь произведеній большаго 

размьра по своєму внутреннему достошіству запи- 

маеть первое мьсто, что оиа болье всьхь любима 

во всей Украйні;, что ііаконець опа до сель бьіла 

„спздана, и перепіїсчиками нскажалась все болис 

її болье. — Такими образомь Наталка-Полтавка, 

занимал первое мьсто вь моемь Украііпскомь Сбор- 

іпікв, можеть бьіть сь однои стороньї считасма 

какь-бьі вступленіемь ко всему, что будеть за нею 

поміщаємо вь немь, а сь другої! останется на 

всегда одними изь лучшихь его украшеній. Долгомь 

с читаю посему принести мою нризпательносіь 

Йвану Петровичу Котллревскому за то, что оиь 

даль мігВ возможность не только бьіть издателемь 

одного изь лучшихь его произведепіи, но н начать 

ІІМЬ, а не ЧГ.МЬ другими мон Украинскій Сборпнкь. 

За иервою книжкон будуть виходить одна за 

другою с.іьдующіа книжки Сборнпка вь разиьіс 

сроки ио мьрь возможности. Каждая нзь ним. 



составить сама по себв особсшюе цїілоє. Излиш- 

ншгь считаю внередь говорить о томі,, ч^о вь 

какомь вид'Ь постепенно войдетт, вт> мой Сбор- 

никь: пусть каждая книжка его говорить сама 

за себя. 

Долгт, мой будетт,—прислушиваться кт> міііші- 

ямт», совьтамь и желангямь людей, знающихь 

дило или принимающихт, вь пемь участіе, и по 

М'Ьр'Ь возможности исполнять всякое Діільное 

желаніе, пользоваться всякимь добрьшт, совіі- 

томь, уважать всякое искреннее мньніе. 

И. СГЕЗНЕВСКІЙ. ЛГОСЛАВЕЦЕ. 
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МЛЛОРОССІЙСКАЯ ОПЕРА 

И. П. КОТЛЯГЕВСКАГО. 
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ПЕЧАТАНО 

ВТ> УШІВЕРСИТВТСКОЙ ХИПОГРАФІЙ. 



ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ 

сь тімг, что-біл по напечатаніи представлено бьіло вт» Цснсур* 

пьій Комнтеть узаконпое число зкзешіляровь. 

С. Петербург* 26 Апріздя, 1838 года* 

Ценсорг Никитепко, 
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ДФЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦІ: 

Наталка — Малороссійская »д*Ьвчіша.« 

Горпипа ТертґЬ'лиха — мать ея. 

Петро — дюбовникт» Наталки. 

Микола — дальній родствспішкл, ТерсгЬлихи. 

Тетерьваковській •— Возиьш; женихт» Наталки. 

Макогоденко —- седьскіи Вьібордьш* 

- 0 ■ У V -і ЬІ» :іТ. 

' 



Т* ИЗЬ читателей, 

сііоє боліє пли 
которьімь паріічіе 

мете незнакомо, 

ПреЖДе ЧТЄИІЯ самої! лпииі „ 
і драмьі, прочесть 

Ь'Ь КОІІІГЬ книжко. 

Южно Рус- 

благооолять 

ПОСЛІІСЛОВІЄ 



Д'БЙСТВІЕ ІЇЕРВОЕ. 

Село у рьки Ворскла. Вдоль сцеііьі улица, 

ведущая кь РВКВ: тутг между хатами іі хата 

ТеРІГЬЛИХІІ. 

І. 

Наталка вьіходить изь хатьі сь ведрами на коро- 

мьіслть, и подойдп кь ргьктьу ставить ведро 
па берегу] ходить, задумавшись, и по- 

томь поеть: 

ВЬють вйтрьі, в'Ьють буйнй, ажт» дерева гнуться. 

О, які» болить моє серьдце, а слезьі не льютьсяі 

Трачу лйта вт> лютими горі», и кйнця не бачу. 

Тйлько тоди и полегча, які» пйшкомт» поплачу. 

Но поправлять слезьі счастья... серьдцю легче буде. 

Хто счастливьшт» бувт» часочокь, по смерть не 

забуде. 

Есть-же люди, що и моїй завидують долі»: 

Чи ечастлива-жь та билинка, що ростеть у ітоліі? 

Що на пол^, що на пйснахт», безт» росьі на сонціі. 

Тяжко жити безт» милого и ві» своій сторонці» .г 

Де тьі, мильїй, чорнобривий? Де ти? — Озовися. 

Які» я б1»дна туть горюю, прійди, позвися! 

Полетіїла-бт» й я до тебе, та крилець не маю, 

Шо-бь побачивт», якт» безь тебе зі» горя висихаю... 

До кого-жь я пригорнуся, и хто приголубить, 

Коли теперь ^іа того, якій мене любить . . . 
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Петре, Петре! Де тьі теперь? Може, де ски- 

таешься у нужді» й горі», її проклинаєшь спою 

долю,— проклшіаешь Наталку, що черезь неп 

утерявт» пристанище; а може... (плаче ть) може, 

й забув-ь, що я живу на свВтігІ Тьі бувь бт.д- 

ііьш'ь, пюбии ь мене, и за те потерпивь, н мленвь 

мен^ оставити; я теб& любила, и теперь люблю... 

Мьі теперь рйвня зт> тобою, и я стала така бвд- 

на які, н тьг. всрішся-жь до мого серьдця! Нехай 

глянуть очн мои на тббе йще разь, н на вВкн 

закриються . . . 

II. 

Возньїй, іиедшій мимо, надходить кь Наталь и,: 

Блаїоденствениаго и мирного нребьівзнія . 

’ 08 сторону) Здобная оказія предстала здвла- 

ТИ о себ* предложеніе на самоті. 

Наталка, кланнлеь: — 

Здоровьі були, добрбдвю, Пане Возньїй! 

Возньїй: Добрбдвю! —Добрбдвю! —Я хотввь-бь., 

що-бь тьі звала мене—тее-то які, Сго—не вьі- 

шепомянутьімт, имяііемв. 

Наталка: — Я васв зову такт,, які. все село наше 

величає, шануючи ваше письменьство и розумі». 

Возньїй: - Не о семь, галочко — тее-то якв Сго 

хлопочу я; но желаю нзь медовьіхь усть 

твоііхт. сльїшатн умилцтельное названіс, со- 

образиое моєму чувствію. Щ^.іущан ... 
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Оті юпьіхі .гіітть пс знаді я любовп, 

Не оіцуіцаді возжсвія ві крови; 

Какі вдруп предсталі Наталки виді 

я спілії, - 

Какі райскій крипі душисіьш, прекрас¬ 

ний , — 

Утробу всю потряеі . . . 

Кровь взволновалась, 

Душа см*шалась, — 

Насталі мой часі! 

Насталі мой часі, и ссрдце все стонсть \ 

Какі камень духі ві пучину золі толсть. 

БезмЬрно, ахі! люблю тя дивицю, 

Какі жадний волкі младую ягницю» 

Твой предвішщеть зракі 

МнТ» жизнь дражайшу, 

Для чувстві сладчайшу, 

і • Какі зі медомі макі* 

Противньї мн* статуті и роздЬльц . 

Нбзвьі и кбпьі страхі надоііли \ 

ІІеспосепі мн* сигкдиті весь бумажньш^ 

Нротивені то-жь и чппі мой преважньїй. 

Ут±ху тьі подай 

Душ* смятенной 

Моей письменной, 

О тьг, мой рай ! . . 

Це ві сбстояніи поставить на виді теб* снльї, 

люб ви моей!.. Когда-бьі я имьль—тее-то якь Сго— 

стольно язьїкосі, сколько артикулові ві статут* 

пли сколько запятьіхі вь Магдебургскомі прав*, 
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то її сихь не довліло-бьі на восхваленіе ліпотм 

твоей.. Ей, «їй! люблю тебб—до безконечності!. 

Наталка: — Богь зт> вами, добрбдио! що вьі го- 

вбрите! я річи вашои вь толкь собт. не 
возьму. 

Возньїй'. — Лукавишь—тее-то які, бго—моя галоч¬ 

ко, и дббре все розумівши — Ну, коли такі., 

я тобі» коротбнько скажу: я тебб люблю, 

н женитись на тобі хбчу. 

Наталка: — Гріхь вамь надь бідною дівкою глу¬ 

митися! Чи я вамь рАвня. Вьі пань, а я 

сирота; вьі багатий, а я бьдна; вьі Возньїй, 

а я простого роду. . . та и по всему я вамь 
не пйдь пару. 

Возньїй: — Изложснньш вь отвітньїхь рьчахь 
ТВОИХЬ рсзоііьі суті» - тее-то ЯКЬ бго - для 

.но о ви ничтожньї. Уязвленное часто-реченіюю 
любо вію ссрдце, ПО всімь божескимь II 

человіческимь законамь, не взираеть нй на 
породу, нп на літа, нй на состояніе. Оцая 
любовь все —- тее-то якь Єго — рйвняеть. 

Рцьі одно слово: «люблю вась, пане Возньїй!« 

и азь вьішеупомянутьій виконаю присягу 
о вірномь II вічнонь союзи зь тобою. 

Наталка: У нась € пословиця: знайся кйнь 

зь конемь, а вйль зь воломь. Шукайте 
собь, добродію * вь городі панночки. Чи 
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тамь трбхп беть судьіівень , пнсарйвень її 

гарньїхь пописинь ? Любую вьібйрайте. Ось, • 

пидьть лишень вь недьлю або вь праздник'ь 

по Полтави, то побачите такихь гарньїхь, 

такихь гарньїхь, що и росказатц пе можно. 

Возньш: — Бачивь я многихь и льпообразньїхь, и 

багатьіхь; но сердце моє не имветь — тее- 

то якь его — кь нимь поползновепія. Тьі 

одна заложнла 6 му позовь на вьчньш роки, 

и душа моя бжечасно волаеть тебб, н послі; 

шішпорной даже годиньї. 

Наталка: Воля ваша, добрбдііЮ] а вьі такт, 

зписьмепна говорите, що я того не зрозуміло, 

та й не пт.рю, що-бь такт, швидко и дуже 

залюбитись можно було. 

Возньш: — Не вьришь? — Такт, знай-жс, що я 

тебй давно вже — тее-то якь Сго — паїїо- 

бивь, якь тйлько вьі перейшли жити вь 

наше село. Моихь дьль околичности, ВОЗ- 

ішкающіи и зь неудобньїхь обстоятельствь, 

удерживалн содьлати признаше нредь то¬ 

бою; теперь-же читаю — тее-то якь его _ 

благость вь очахь твоихь ... до Формаль¬ 

ного опредьленія о моей участи, открой 

мив хотя вь тернинь, партикулярно, ре¬ 

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

отерочокь, волокитьт, проторовь и убьіт- 



ковт», получити во вт.чнос и потомствеи- 

иое владт.иіс тебе — движимое и иедвижи- 

МОС ШГІНІІС для души моей, сь правомь 

владьти тобою спокойно, безпрекословно , 

II по своей ВОЛІІ — тее-то якь Єго — роспо- 

ряжать? Скажи’, говорю! • Отвьчай, отвііт- 

ствуй: могу-лп бьггь — тее-то якь £го — му- 

жсмь пристойньїмт, и угодшвьімь душг» твоей 

II ТТ*Лу ? 

ііатллкя поет* • — 

Видно шляхи Полтавській и славну Полтаву, 

Пошануйте сиротину, и не вводьте вь славу. 

Небагата я п проста, а честного роду , 

Не стижуся прясти, шити и носити воду у 

Ти вь жупанахт» и письменний, и ривня 

зі» панами: 

Якт»-жв можешь тьі дружиться зі» простими 

давками? 

Есть багацько город я лоїсь,—вибирай любую* 

Ти Пані» Возний: тобі* треба не мене сель- 

ськую. 

Такі», добродію, пане Бозньїй! Перестаньте 

жартовати надо мною, безпомощною сиротою. 

Моє все багатство єсть моє добре имя: черезь 

васт» люди начнуть шептати про мбне, а для 

дьвіш, коли обь ній люди зашепчуть. . . 

(музика починаєш* трать прелюдію•) 



Бозиьій про себл разсуждаеть, и смтьшньїл міть і 
^ . їй рають на его лицгь. 

Наталка задумьіваепіся. .. 

III. 

Вьіборньш показьіваепгсл На уЛии/ь, ндвпхь п поеть:— 

Дідь рудьій, баба руда, 

Батько рудьш, мати руда, 

Дядько рудьш, тйтка руда, 

Брать рудьш, сестра руда, — 

И я рудьш, руду пзявь , 

Бо рудую сиодобавь. 

Ой ио горі», по Паняньці, 

Вь понеділокь дуже вранці», 

ІІшли паши новобрапцй , 

Поклонилися' шинкарці,; 

А шинкарка на йхь моргь: 

»Иду, братики, па торгь.« 

Йшли Ляхи на три шляхи, 

А Татарія на чотмрй, 

Шведьі враги поле крмли; 

Козакь вь лузі окликнувся, — 

Шведь, Татаринь, Ляхь здригнувся. 

Вь дугу всякій изйгпувся. 

Наталка озяш свои ведра, и поииш домой; 

Вьіборііьій подошель кь Возному. 

Возньїй: — Чи се — тее-то які» Єго —нова пісьня, 

Пане Вьіборньїй. 

Вьіборііьій кланяєшся: 
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Та се, добродію, не письма, а — ннссніїт- 

лііця. Я співаю іінодіі що пі, голову лізе. 

Вибачайте, будьте ласковьі; я не добачіть 

васт.. 

Возньш: — НЙчбго, НЙчбго. Вйдкйль се Такі... 

чи зь гостей ндетб — тее-то ЯКІ СГО? 

Вьіборньш. Я йду зь дому. Вьіпровожаві гостя: 

до мене заізжавь засідатель наші,, пань 

Щипавка; такі уже, знаєте, не безь того, 

— випила по одній, по другій, по третій, 

холодцемь та ковбасою закусили, та виш- 

нГівки зь кварту укутали, та й, які то 

кажуть, и пйдкріпилися.. . 

Возньш: — Не росказовавь-же пань Щипавка „кой 
ІЮВИНЬ]? 

Вьібогньіи: ^Є'то не росказовавь Г Жаловався 

-луже, що всему Земству урвалася теперь 

УДка, та^такі, що „е тйлько засідателямь, 

нн самому комиссаровй уже „е те, які 
давно було. Така каже. халеп 

’ халепа, що прить- 
момі накладно служити; бо - } оо, каже, що перше 
дурницею доставалось, то тепег». ^ ь, го теперь або Ііьіпро- 
сити треба, або купити. 

Возньш: Охі! правда, правда! Даже и ві Пові- 

ховомь суді и „овсіхі прпсудственньїхь 

мветахі уньїніе воспослвдовало; малійшая 

нроволочка або прижимочка простелю, якь 
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водилось перше, почитається за уголов- 

пое просту плеіііс, а взяточокь, снрьчь — 

вьінужденіїьій подарочок-ь, весьМа очень 

нскусно у истця или отвьтчіїка треба вьі- 

канючитп. Та Що й говорить . Теперь и і 
при пекрутскихь наборахт. вбвся не той 

порадокь ведеться . . . Трудно становиться 

жити па свт»тт*. 

Вьіборньіи: — За те намь, простому народові», І 

• добре, колі старшина богобоязлива и спра- [ 

ведлива не допуска пйсьменньїігь пьявкамь 

крові* изь наст, смоктати ... Та куда вьі, 

добрбдіііо, налагодились? 

Возиьій: — Я намірбвавт, — їес-то якь Єго — | 

погодити нашу вдовствуюіцую дьякониху; ] 

остановився побалакати зт> неіф- 

Ві.іборньш: — Наталку? . . А де*жь . . . вона? 

(осматривается). 

Возиьій; — Може, Пітніла до дбму. 

Вьіборньій: — Золото — не д'і.вка! ІІаградивь Боґт» 

Тер пі. лиху дочкою. Крони того, що кра¬ 

сива, розумна, Моторна и до всякого діла і 
дотепна, — яке у ній добре сердце, якь | 

вона поважає мйтйр-ь свою, шанує всЬХь і 

старшнх-ь себе, яка трудяща, яка руко-] 

дільниця, що ссбб и матйрь свою на свит* , 

держить! 
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Возпьііі: — Нікого сказати — тсе-то якь его — 

хороша, хороша; а уже вь такіімь воз- 

растіі . . . 

Вьіворньій: - Та Й давно-бь чась, такт, що-жь! 

Сирота, та пще п бсдна: нихто „ не Ква- 
питься. 

Возньїй: _ Однако-жь я чувь, що Наталь тра- 

Плялись женихи и восьма пристойньш: ііа 

прикладь, Тахтаулйвскій дьячокь, чоло_ 

в-ькь знамеиитьш басомь свошгь, „зву- 

У" Ярцолоя, Н даже алаеть Вечере,.ки- 
Лапрськіл «аш»ь; другі,-, Е0.,_ .,м 
ТО якь его _ Восмйчеп 

“°7ДЄВ; ,,е їб0гі* “ "РодоЬсаешМ служб, 
«оаоорочмо скоро годь; 

і >», ,«№ ».Скоро- 
бр^ха, - И миогш другій . . . Но Л 
талка . . . '■ 

ВЬ,Б06™Ьа'": т Щ“?- ~ °'І“Мла' - Лобре зро- 

б гаго Г ДЬЯК'- ”ЬЄ ~ багато, „ спад4 „ ^ ^ 

З “ Скоробріга, якь 
кажуть, -кеачнкп облдеа , „ голії, мше. 

ці, - проте, якь хлистики: Натале- же 

требо - письменного, а хазяииа 

Д""'Ь " "О.-бь ЖННКу 
аь «аткрью голові» „ золькіаг. 



Возпьін: — Для чого-жг, не письменного? Наука 

тсе-то акт. «го — вт, лт,ст> не йдй; письмЄн- 

сьтио не Єсть иреткновеніе или помьха ко осту¬ 

пленії© вь законний брак*. Я скажу за себе: 

правда, я — тее-то якь его — письменним; 

по но благости Всевншняго Єсмь человіжь, а 

ІІ0 милости дворянь Возний, И живу хочь НЄ; 

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

волочиться, И про чорний день пишеться: 

признаюсь тобв які, пріятелю, буде сили и 

жннку — тее-то які, его — годоватп н зод-ьгатн./ 

Вьгеорньїй'. - Такт. „ь. » здр,Жи,псяГ' 

Уже-жь, здаться, пора. Х..ба од. ш«т по- 

стригтись хочете? Чи ще, може, сужеиа іЩ 

ОЧИ не нависла? хиба хочете, що-бт. вамь ш| 

весйльи сю піісьшо спьвкли?.. Ось слухай: 

Ой, пйдь вишнею, нидт. черешнею 

Стояв* старий з* молодою, як* изт 
ягодою* *— 

її просилася, и молилася: 

— Пусти мене, старіли Д^АУ > на Ули ^ 
погулять! — 

__ Ой, п самі, не пйду, а тебе не пущу- 
Хочсшь мене старенького та покинути. — 

Ой не кидай менй, моя голубочко! 

Куплю тобі: хатку, йще сіша жатку, 

И ставок*, и млинок*, п вишневий садок*. 

_ Ой, не хбчу хатки, и нГі сина жатки, 

Ш ставка, нймлинка, нй вшннсваго садка-ч 



ІОи, тьі стармй дідуга, изогнувся лкь дуга; 

А я молоденька, гуляти раденька . . . 

Возний: — Коли другій облизни піймають, то и 

“Ь1 остеРегаемся. Наталка м.югнмь женихами 

наднесла печеного кабана; глядя на сіє, н а 
собь на уми. 

І ®ЬІБ0РИЬІ**- А вамь що до Наталки? будьте всп 

ДЬвкн на неп похожй? Де тйлько свита, що 

вь віікнь: сего дива повно ні Свт,ть. Та до 

такого пана якь ви, у йнчои ажь жижки 

І задрижать. 

Возньні (про сеоп), - Пртштос 4„г „оей „<іб_ 

“ КІ' І'ата'‘га| - Поєний, па,,е Виборний! 
Ингде - тее-то нкт, «то _ „равдь1 ДИ„; „ 

НаТа 'к>' •“» «"■», осей „ 

“І,ЬДиЄ“- ««V -= «огу беоь 
жнтн, такт. ІЙ образі, — ТЄе-то якь его-за 

мною „ сльднть. Якь ти думаєш ь, якь сови, 

туешь вь таковомь моемь прнпадць? 

Виборний. А ЩО туть довго думати? Старо, 

стнвь посилати за рушниками, та д КЙ|ІСЦЬ. 
Стзра Тершиижа „с сс„„.,ась щс зь 

Що-бь вамь одказати. 

|В0“Ь^Д7 0жМ*~“! Сдзра „Остра,,,и 
4 - К»рп( гне. Я уже ІЙ гонор,,,,., „„„ 

” К“!ТЬ' - «Г>4» - теє то ,,,, 
его; такь де! - Ш приступуГ 



Виборний: — Що-жь вона говорить? Чинь отго- 

ворюсться, н що каже? 

Возний: — Вона излагаеіь нерезонньш тее-то 

які. Єго — причини; вона приводить вь до- 

водт» знайомство вола зь воломь, коня зь 

конемь; нарицаеть себе сиротою, а менб па- 

„омь, себб бьдного а менй багатьімь, себ», 

простою — тее-то які, Єго — а менб Воз- 

„имь, и рвшительньш приговорь учинила, що 

я ій, а вона менВ не ривня тее-то які, й 

Виборний: — А ви жь ій що? 

Возньш:-Я ій пояснив!., що любовь все рйвняеть. 

Виборний: — А вона-жь вамь що? V 

Возний: — ІДо А’» мене благопристо^г.йшь пан¬ 

ночка ннжь проста селянка, . 

Виборний: — А ви-жь ш що. 

Возний: - Що вона - тее-то якт его-одна »о| 

госпожа- 

Виборний: — А вона-жь вамь що? 

Возний; - Що вона не вирить, що-бь такь д.<* 

тее-то ЯКЬ его — можно полюбити. 

Виборний: — А вн-жь ій що? 

Возний: — Що « ш Давно люблЮ- 

Виборний: - А вона-жь вамь що? - 

Возний: - Шо-бг я одвязався одь неа. 
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Виборний: — Л вьі-жь ій що? 

Возньїй (сг жаром*)-. — Що? _ НіІчбго. Тебе 

чорть припйсь — тое-то які» его: Наталка 

утекла, а я зт> тобою остапся. 

ІЗьіБОРНЬІИ. Он, ВЬІ письменнії! Вь гору дерстбся, 

а пидь посомь пйчбго не бачите! Наталка 

обманювала пасі., коли казала, що пьі ій не 

рйвня. У неп не те на серьдць. 

Возньїй: — Не те? — Л що-жь бьі такЬе? 

Вьіборньій. 5же-жь не що: другого любить. 

Вьі, може, чували, що які вони ще жили от, 

Полтаві и покойньїй Терпіло живі бувь, то 

приияві-було до себб якого сь сироту Петра 

за годбвапьця. Хлбпеиь вьірйсі славньїй, гар- 

Ньш> добРЬІЙ» проворний и роботящій, — ВЙНІ 

ОДІ Наталки старшій буві годйвь три або 

чотмрй. Зі нею вьігодовавсь и зрйсі вкупі. 

Терпіло п Терпілих» любили годованьця свого 

•ІКІ рядного сьша, — та було и за-що; а На¬ 

талка любилась зі Петромі які брать зі 

сестрою. ІІО Терпіло, понадіявшись на своє 

багатство, зачаві знакомитись не зі рйвиею- 

зачаві, бачь, заводити ббнькеть, зі повітчн- 

каші, зі канцеляристами, купцями и цехми- 

страми; пиві, гуляві і, шахроваві гроші,; 

покинуві^ свій промьіселі, помалу росточнві 

добро, роспився; зачаві гримати за 
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Наталку на доброго Петра, и вьігнавь его изь 

свого дому; а послі», акт» не стало и посльд- 

него сбго роботпика, Терпт»ло зо вст.мь «звив¬ 

ся, — вь бадности вмерь, її безь куска хлііоа 
* / 

оставивь жинку и дочку. 

Возньїй: — Якймь-же побитомь—тее-то якь бго — . 

Терньлнха зь дочкою опинилися вь нашемь 

сель ? 

Виборний:— У Терпьла вь городі; па МазурГ.вцЬ 

бувь двйрь гарний зт» рубленою хатою, комо- ^ 

рою, лбхомь и садкомь. ТерпЬлиха по смсртн ^ 

свосго старого всЬ те продала, перейшла вь 

наше село, купила собі; хатку и теперь живб, 

якь ви знаєте. 

Возний: — Л вишеречсіший Петро де—тее-то якь | 

йго—обрьтаеться ? 

Виборний:—Богь-же его зна. Якь нйшовь зь двора, | 

мовь вь воду упавь, — чутки нема. Наталка безь 

души его любить, черезь его ВСЬМЬ женихань 

одказує; та Терпвлиха безь слезь Петра не 1 

згадує. 

Возньїй: — Наталка неблагоразумна; любить такого 

челов'Ька, которого—тес-та-якь его може, и , 

кйсткн погнили. Лучшс синиця вь жмень, які. | 

журавель вт> небв. 

Вьіборпьій: - Або, ..кь той Грек* »и«ь, 

жиььиі жоружій, яжь яертвмй сотішьь.. А 
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все таки думаю, коли-бь чоловькь добрий най- 

шовся, то-бь Наталка вьшіла за-мАжь; бо убо¬ 

жество ихь такб велике що не вь моготу ста- 

ПОВИТЬСЯ. 

Возний: Сердечний пріятеліо? Возьмися у На¬ 

талки н матерц хожденіе имт.ти по моєму сер- 

дечному Д'Влу. Ежелн вьшграешь,—тее-то як'ь 

' І О люоовь кь мень Наталки, и убвдйшь ій дово- 

лами силимма довести ці до бранного моего ложа 

па законномь осиованіи, то не пожаліло_тее- 

то якь-сго—нАчого для тебе: вьрь, безь даїш, 

безь попиши, кому хочешь, позові, зал*ожу її 

контро версій сочиню, божусь ВЬ толь. Ей-же-бй! 

Вьіборпьін (не много подумавши): — Що-жь? _ 

Спрось „е бвда. Туть зла нА якого „ема. — 

Талько Наталка не промахь. .. 0, розумна и 

догадлива дввка! 

Возний:.— Осмілься! Ти умьешь увернутись - 

тее-то якь его - хитро,’ мудро, не дорогим! 

КОПІТОМЬ. Колц-жь що, то можно и брехнуті 

Д*,я обману, пріязіш ради. 

ВьШО,"““; ~ Л“ ««"“".V? С„асиб(і за сс! бреаЬи 
и обманювати лр»„,и.—от,, Бога грьхі, а оті 
людей соромі». 

Возньїн: — о, простота, простота! Хто тенерь — 

тее-то якь его-не брешеть и хто не обма- 

.иоеть? мшо, ежели-бь здесь зАбралось много 



народу, и зненацька Ангелі» зь неба зь огнен¬ 

ною ріізкою злетим, и восклнкнувь:« брехуни 

п обманщики! ховайтесь; а то я поражу вась!« 

Ей-ей, всь присіїли-бьі до земли совьстн ради. 

Блаженна ложь, сгда буваеть вь ползу ближ- 

нйхт»; а то бт»да,—тее-то якь Єго — що часто 

лжемб или ради своея вигоди, нлн на унадь 

других ь. 

Виборний: — Воно такі», конечне: всь люди грь- 

шип; однако-жь. .. 

* 

Возіши: — Що одиако-жь? Вст» грт.шіш, та ище 

якь? II одинь другого тань обманюеть, якь 

того трйба; и якь нй верти, а виходить кру- 

і ова порука. Слухай.. • 

Всякому городу нравь и права; 

Всяка им'Ьеть свои умт» голова. 

Всякого прихоти водять за нисх; 

Всякого манить кт, паживЬ свій бЬс-ь. 

Левь роздпрЯсть тамь вовка вь куски; 

Туть-же вовкь цапа скубе за виски ; 

Цапі. вт> огороді» капусту псує. 

Всякій зь другого бере за своє. 

Всякій, хто вьшіче, то низчого гне; 

Дужій безсилиого давить и жме; 

Бт.дньїй багатого певний слуга , 

Корчиться, гнеться прсдь нимт» якь дуга. 

Всякь, кто не маже, то дуже скрипить; 

Хто не лукавить, то ззаду сидить ; 

Всякого роть дере ложка суха. 
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Хто-жь ость на свЬті;, іцо-бт> бувт» безь 

грііха ? 

ВьшорпьЙІ: - Воно такт,! Тйлько великим* грі,ш- 

ппкамт, часто и даром* проходить; а малень- 

кимт, грішникам* такого задають бешкету, що 

и старикам* не в* палатку. Добре, пане Воз- 

пьіи! Я васт, поважаю, и зараз* йду до старої! 

Терггіднхи. Бог* зна, до чого дійдеться. . . 

Може, воно и добре буде, коди ваша доля 

счастлива. 

Возньїй сг радости начпнаегт птьть, а Вьібориьій 
подпиігивасть за ним*: 

Ой, доля людськая доля єсть сліпая: 

Часто служитьзльімь, негвднмм* п ймь помагає. 

ДобрГ, терплять нужду, пб-міру товчуться, 

II все не вт, ладь ймт, приходить, за що нй 

возьмуться. 

До кого-жь ласкава ся доля лукава, 

Тамі! живе які, сьірь вт, маслі, спустивши 

рукава. 

Везь розума люди в* світі живуть гарно; 

А ат, розумом* та вт, недолі вік* проходить 

Ой, дбле людськая, чом* тм пс правдива, 

Що До Иичихь дуже гречна, а до наст, сне- 

сива ? 
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Хата Терпт.лпхіі. Мать прядеть, а дочь іиьвть. 

IV. 

ТерііЕлііха: — Тьі опять чого-сь сумуешь, Наталко! 

опять що-сь тобі; на думку спало! 

Наталка; — Мені; зь думки не йд« наше безталапьс. 

ТерпЬлнха:—Що-жь робити? Три роки уже, які, 

мьі но убожеству своєму продали дпорнкь свій на 

МазурйвцТ,, покинули Полтаву, и перейшли сюда 

жити; покойньїй твій батько довйв'ь паст, до с«го. 

Наталка: — И, мамо! Такт, «му на роду написано, 

що-бь жити багатьім-ь до старости, а умерти 

6-вдньім-ь; внігь не виновагь. 

Терп і-лиха;—Лучшс-бь була я умерла,—не тсрнт,ла-бь 

такой бт»дьі, а бйлше черезь твою нспокорность. 

Наталка (оставя работу): — Чсрсзт, мою нспо¬ 

корность вьі бьду терп віє? — Мамо! 

Терпвлпха: — А якь-же? Скйлько хорошнхт. лю¬ 

дей сватались за т«бе, розумних!., зажигоч- 

нихт. и честпьіхь, а ти всьмь одказала, — 

скажи, вт. яку паде жду? 

Наталка: — Вь иадежду на Бога. Лучше посвді.ю 

дввкоіо, якь пйду за-мйжь за таких* жени¬ 

хів*, яки на меив сватались. Уже ийчого ска¬ 

зать, хорошії люди! 

Ткрпвлиха: — А чому й нй?—Дьякь Тахтаулйвскій 

чом* це чоловік*? Вин* письменний, розум- 
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ІІЬІЙ и не безь копійки. — А Волостиьій пи- 

сарь и Пидканцелярист'ь Скоробрешенко, чому 

не люди?—Кого-жь тьі думаешь дождатись,— 

може, пана якого, або Губернського паньїча? 

Лучше-бт» всего, якь-бьі вийшла за Дьяка, _ 

мала-бь вЬчиьій хліібт»; була-бь перше дьячи- 

хою, а посли п нопадьею. 

Наталка: — Хочь-бьі и Протопопшею , то Богь 

зь нимь. Нехай вони будуть розумнії, багатй, 

и письмекнійшй одь нашого Возного; та коли 

серьдце моє не лежить до йхь, и коли вони 

мент, осоружнії... Та и всіі письменнії, нехай 

воші собь тямляться. 

Терпьлиха: — Знаю, чомь тобь всі, не любезнй: 

Петро иавязь тобв вь зубьі. — Дурниця все 

те, що тьі думаешь: чотьірй годи уже обь 

ннмь ни слуху нема, нй послушанія. 

Наталка: — Такь ЩО-жь? Адже-жь и вйнь обь 

пась нйчого не ч<е, та мьі живемо; то н вГшь 

жнвь, II такь-же паиятуе обь нас*, та бонться 

вернутися. 

Терпьлиха: - Тьі не забула, якь нокойньш твій 

батько напослвдокь не злюбйвь Петра, и уми¬ 

раючи, не давь свого благословенія на твоє 

зь пнмь замужество; такь ц мого нйколи не 
буде. 
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Наталка подоіьгаегт к* мотори, схвитьіваспп> еп 

РУЮ'111 поеть\ 

Ой, мати, мати! Сердце ис вважає : 

Кого раз*ь полюбить, зт> тнмт» и умирає. 

•/Тупне умерти, лкт» зт» псмильшь жити, 

Сохнути з*ь печали, що-день сд’сзьі лити*. 

Біідность и багатство єсть то Божа воля • . . 

Зт. мильїмт. йхт. дТ>лити єсть счастлива доля. 

Ой, хиба-жь я, мати, не твоя дитина , 

Коли моя мука тобії буде мила ? 

И до мого горя тьі жалю не маешь ? 

Хто пришовсь по серьдцю забуть застав¬ 

ляє III ь? 

О мамо, мамо! Не погуби дочкіі своей! (плаисть) 

Терп'Влиха (сі чувством*): — Наталко, схаменись! 

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

я теб& погубити? Убожество моє и старасть си- 

.іують мене швіїдчс за-мижь тебе оддати. .. Не 

л.іачь! я тобі не ворогь! — Правда, Петро доб¬ 

рий парубокі.: та де-жь вГіігь? Нехай-же прійде, 

вернеться до наст». Винь не лежень, трудя¬ 

щій; ат> ннмь обіДНІТІІ до зльїднпвь не мож¬ 

но. .. але що-жь! Хто вт»дае, може, де запро¬ 

пастився, а може и одружився де, може и 

заб\вь тебе! Теперь такь буває, що одну нк- 

бьі-то лю'бнть, а о другій думає. 

Наталка: — Петро не такій : серьдце моє за сго 

ручається, и воп? мини віщує, що .вміть до 
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пась вернеться... Якь-бьі вйнт. знавь, що мг,і 

тспсрь так А б*дпй, — о, зь кпнц.т свита 

прилетиувь-бьі до наст, на помйчь! 

Терітвлихл: Недуже довт>ряй сію му серьдцю: сен 

в*щунь часто обманює. Придивися, які. теперь 

рооиться вь евт.тб, та й о Петрк такт, думай... 

А лучше, якь-бьі ти була мене покйрпа, и 

мене послухала. 

Чи я тобі!, дочко, добра не желаю, 

Коли кого зятемь соб* вибираю? 

Ой, дочко, дочко! ІЦо-жь мсп* пачати? 

Дс-жь любезного зятя достати? 

Петро де-сь блукає; може, оженився, — 

Може, за тобою, не довго журився. 

Ой, ДОЧКО. . . 

По старости моїй живу через* силу,— 

Но дйждавшись Петра, пйду и вь могилу. 

Ой, ДОЧКО... 

Тебе-жь безь пріюту, молоду дитину, 

На кого оставлю, б*дну сиротину. 

ОЙ! дочко, дочко! ІЦо-жь меи* пачати? 

Де-жь любезного зятя достати? 

Ть, па те ведешь, що-бь я не дождала бачити 

тебе зй-мужемь, що-бь черезь твоє упряаство 

не дожила я вьку: бьдность, слезьі „ „ЄрЄ- 

борьі твоц положать мене вь домовину, (планет*) 

Наталка: - Не плачте, мамо! Я покоряюсь вашій 

«оль, Ц для вась за первого жениха вамь угод- 
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ного пйду за-мйжі»; перенесу своє горе, за¬ 

буду Петра, п не буду пГіколи плакати. 

Терп'Плиха: — Наталко, дочко моя! Тьі все для мене 

на свТіТіі! Прошу тебе, вьїкинь Петра зь голо- 

вьі, и тьі будешь счастливою... Ллє хто-сь 

мелькиувт» мимо вйкиа... Чи не йде хто до 

наст». .. (уходить) 

к 
Наталка одна: 

Трудно, мамо, вьїкнпути Петра изь головні, а 

ище трудігЬйше іізі» ссрьдця. Та що робить!.. 

Дала слово за первого вьійдти за-мйжт»: для 

покою матери треба все перенести .. Скроплю 

еерьдце своє, перестану журитись, осушу слезьі 

свои, — н буду весела. Женихи, якимт» я одка^ 

зала, вь другій разі» не привяжуться; Возної* 

такі» одрізала, що мусить одчепиться; бйлгае, 

здається, нема на пртгьтт»... А тамі» охі». 

еерьдце моє чого-сь щемить... 

Ііримтьтя, что кто-то приближастся кь двери, 

садишся за работу. 

VI. 

Входить Вьшориьій, а за пимь ТерпЬлііха. 

Вьіборііьій: — Помотай Би? Наталко! Які» ся маешь, 

якь поживасшь? 

Наталка: — Оть, живемо н маємося, якь го_ 

рох'ь при дорозі-.: хто пе зхоче, той не вскубне. 



ТЕРПМиха: На пась бт.дпі.іхь и безпомощіп.іхТ», 

якь на хе похиле дерево и козьі скачуть. 

Бьіборньій: — Хто-ж-ь тобг. вйновать, стара? Якь- 

бьі оддала дочку за-міїжь, то и мала-бь, хто 

пась обороиявт>-бьі. 

Герпблііха: — Я сего тйлько п хочу; такі, що-жь.. . 

Бьіборньій: — А що такеє? Може, женихіівь нема, 

або що? А може, Наталка.. . ? 

Терпьлиха: — Тб-бо-то її горе. СкГмько и,1 трап¬ 

лялись и хорошії люднії, такь »ие хочу, таіі 

не хочу«. 

Бьіборньій: -— Дпвно 

такт, говорить: я 

не ждавь. 

мені; та чудно, що Наталка 

НИКОЛІІ-б'Ь ОД'Ь ііі розуму сего 

Наталка: Так-ь-то валі, здається; а пйхто не 

вг.да, хто якь обйда. 

ГбрпПлпха: - Оть-такь все вона приговоркамп та 

одговоркаші п відвертається; а до того якь 

ИЩЄ "Ридать бханья та слезь, то я п руки 
опущу. 1 “ 

Бьіборньій. Часи би, Наталко, взятись за розуат»: ть» 

уже Д*вМ, не дптя. Кого-жь ть. дожпдаещь— 

1 не изт, города тьі таку примху принесла з ь 

со ою? 0, тамь панночки дуже собою чваняться, 

и вередують женихами: той негарний, той неба¬ 

гатим тон неметкій, другій дуже смирний, ЙіІЧІЙ 
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дуже бьістрьш, той кирпатий, той посатьій, 

та чомь не воєнний, та коли и воєнний то 

що-бь гусаринь; а одь такого перебору досп¬ 

ляться до того, що послі» и на ихь нйхто не 

гляне. 

Наталка: — Не ривняйте 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 вьійти—не дожчову 

годину пересидіти; але мени здається, якь-бьі 

чоловькь надежньш трапився, то-бь не тріба 

нй для себе, нй для матсрй ему одказовать: 

вьі люди небагата. 

Тбрігвлиха: — Небагата!—Та така бьдность, таке 

убожество, що я не знаю , якь дальше и на 

св'Ьть жити! 

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

б вдньншн одь нась, а живуть-же... 

Ткрпіілиха* — Запевне, що живуть; але яка жизнь 

ихь ! 

Наталка: — Хто живе честно и годується трудами 

своими, тому и кусокь чорствого хльба смачігьи- 

шій одь мягкои булки, неправдою нажйтои. 

Терігллиха: — Говори, говори; а на старости гйрко 

терпити нужду и во в самі. недостатокь... (І'в 
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Виборному) Хочь и не годиться епоси до Чілі 

вихваляти, та скажу вамт., що вона добра у 

мене дитина: вона обвщала для мого покою за 

лервого жениха, абьі-б'ь добрьій, вьійдти за 

»інжт>.' 

Вьіборньій: — Обт, розуми и добрймь серьдцв На¬ 

талки нікого говорити, — вс-в матерії пріш-в- 

ромь ставлять ні своимь дочкамь, тйлько нигде 

иравдьі діти. Безь приданого, хочь будь 

вона мудрвйша одт> Царя Соломона а краща 

одь прекрасного іосііфз, то може умерти СІІ- 

дою панною. 

Терп-влиха: Наталко! Чуешь, що говорять? Жа- 

льн после на себе, а не на другого кого. 

Наталка (вздихаеїт):. — Я и такь терплю горе. 

Виборний: Та можно вашому горю и пособи- 

тн... (лукаво) У мене єсть на примвти чоло- 

вяга и поважньїн, н багатий, и Наталку дуже 

собі» уподобавсь. 

Наталка (вь сторону): — Оть її бвда менв! 

Терпвлііха: — Жартуєте, Пане Виборний! 

Вьіборньій. Безт, жартнпь, знаю гарного жениха 

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

принцові» за сго поговорити зт» вами, Пани 

Терггвлиха. 

Ната-іка (сь не тер птьиісм в:) — А хто такій той 
жениха»? 



Вьівориьій: — Нангь Возний Тетерьваковській. Ви 

его знаєте?.. Чимь-же не чоловнкь? 

Наталка: — Возний? Чи віїнь-же мент, рйвня? Вьі 

глумитеся ііадо мною, Пане Виборним. 

Тьрнблика: — Я такь привикла кь своєму безта- 

ланьїо, що боюся н вкрити, що-бь була сему 

правда. 

Вьіборньш; — Зь якого-жь побиту мен* васт, обма¬ 

нювати ? Вознмй Наталку полюбись, и хоче на 

пін женитись: що-жь туть за диво? Ну, ска- 

жііть-жс хутенько, які» вьі думаєте ? 

Терпклиха: — Я душею рада такому зятеві;. 

Виборний: — А тьі, Наталко? 

Наталко: — Бога бійтесь, Пане Виборний! Мент, 

страшно и подумати, що-бь такій Пань пись¬ 

менний, розумний її поважний хотВвь на менв 

женитись. .. Скажите менв перше, для чого 

люди женяться? 

Виборний: — Дія чйго? — Дія того... А ти бу- 

ціЬгь и не знаешь!! 

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

вести хазяйство и свмейство, жити люблязно 

и дружно, бути вврними до смертн II помогати 

одно другому; а Пань, которий жениться на 

простій дивин;—чи буде іи вірно любити? Чи 

буде ій щирьімь другомь до смерти? Ьму вь 
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голови її буде все ройтися, що вйиь їй вьіру- 

ЧІІВТ, изь бьдностн, вьівнвь вь люди, II що 

вона ему не ривші. Буде на неи дивитися зь 

презирством!» II обходитися зь неповагою, и у 

Пана така жіінка буде гйрше наймички. . . буде 

крепачкою. 

Тершзлихл: — Оть-такь вона всякій разь и за¬ 

несу та й справляйся зь нею. Коли на те пй- 

шло, то я скажу; якь-бьі не годованець нашь 

Петро, то и Наталка була-бь якь шовкова. 

ВьіБОРНЬ.Й: - Петро? Де-жь вйнь? л СКЙЛЬКО рб- 

кц&ь, якь вйнь пропада?. .. 

Терпьлихл: — Уже рокнвь трохи не зь чотьірй. 

Вьіборньін: — И Наталка такь обезглуздйла, що 

любить запропастйвшогось Петра! И Наталка, 

кажешь тьі, добра дитина, коли бачить рйдму 

свою при старости, вь убожестві», всякій чась. 

зь заплакавшими очима,, и ту-жь умираючу одь 

голоднои смерти, не зжалиться надь матйрью? 

А ради кого? Ради пройдйсвьта, ланця, що, 

може, де вь острозі сидить, може, умерь або 

вь москалі завербовався. 

Териьлиха и Наталка плачуть. 

Виборний: _ Зй, Наталко! Недрочися! 

Ткрпілиха: — Та пожалій рйдной. 

Мене старой бйдной. 

Схаменися .г 
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Наталко^— Не плачь, мамо, не журися! 

Вьіборііьій: — Забудь Петра ланця, 

Пройдоху, поганця, 

Покорися! 

Терпіілиха: — Будь-же, дочко, мн* послуиша ! 

Наталка: — Хобі» покоряюсь , 

На все соглашаюсь 
* 

Прямодушно. 

Виборний, а за німі* Тсрньлиха и Наталка: — 

Де згода вь сіімейств^, де мирт» и тишина, 

Счастливй тамі* люди, блаженна сторона. 

Ихт» Борь благословляегь, 

Добро имт> посьілаеть, 

И зі» ними вЬкт» живеть. 

ТернЬлиха: — Дочко моя! голубко моя! пригорнись 

до мого серьдця! покорносхь ТВОЯ ЖІІЗНИ II 

здоровья мент, придасть. За твою повагу и 

любого до мене Богь тебе не оставить, моє 

дитятко! 

Наталка: — Мамо, мамо! Все для т£ое стерплю, 

все для тебе зроблю, II коли мені» Богь помо- 

жеть осушити твої! слезьі, то я наГнцастли- 

пг.йша буду на свьть-; тйлько . . . 

Вьіборііьій: — А все таки «тйлько«! Уже куда ни 

кинь, то клинь. Вьїкинь лишь дурь зь голови; 

ударь лихомь обь землю; мовчи та дьішь. 
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Тершілііха: — Тань, дочко моя! Коли тобк що п 

наверзеться на умь, то подумай, для кого и 
Лія чого вьіходишь за Возного за-міїжь. 

Наталка: — Такь, я сказала уже, що все для тебе 

зроблю, тйлько що-бь не спушили зь весйльемь. 

ВьіборньіГі: Л па що-жь и одкладовать вь дов¬ 

гій ящшсь: адже мьі не судьи. 

Терпіілііха: — Та треба-жь таки прибраться кь 

вссйлью: хочь рушники и єсть готовй, такт, 

ище дЄ-чоГо треба. 

Виборпмй: — Дбм рушники були; а за прибори 
на весйлья не турбуйтеся: нашь Возний чо- 

ловт.кь — не взявь его кать — нц свій кошті, 

іакб бундячне весйлье уджигне, що ну! — 

Послухантс-жь сода: ссго дня зробимо сва- 

іанье, и вьі подавайте рушники; а тамі, уже 
умовитеся собт, зь панонь женнхомь н за 

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

згідзайся, лкь старостві приїдуть; памятуй, 

1110 1ЬІ °°і*Ща.іа матерії. — Прощайте, про- 
Щайте. 

Терпіілііха: Прощайте, пане Виборний! Спасетв 

вась Ьогь за вашу прілзнь. (уходить вмгьсгть 

сь Виборним*.) 

VII* 

Наталка одна: — 

Не минула мене лиха година! Возний гнрше 
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репяха причепився; а, здається, що Мако- 

гоненко до всій бвдьі привиддя . . . Боже М1І- 

лосердньш! Що зо мною буде! Страшно и 

подумати, якь зь немильїмь чоловькомт» весь 

в'Ькі> жити, які» нелюба миловати, які. осоруж¬ 

ного любити! Куда мені» двватись? Де помочи 

шукати? Кого просити? . . Горе мень? . . 

Добрії люди! поможить мені;, пожалійте мене, 

а я оді» всего серьдця жалТ,ю обт. дт.вкахт», 

яки вт, такій бьди, які, я тенерь . . . (Стано¬ 

вишся па ко.пьпи и подннмаепи руки вверх*) 

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

була за Возньїмт., то вьіженн любові» до Петра 

нзь мого серьдця, и наверни душу мою до 

Возного? Безт» сего чуда я пропаду на ввки... 

(встаєш» и поет*.) 

Чого-жь вода коломйтна? Чи не ■*»иія збила.— 

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

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

Одг милого людей нема, одт. нелюба шлються. 

Прійди, милий, подивися, яку терплю муку! 

Тм хочь вт. серьдцю, та одт» тебе беруть 

мою руку* 

Сп'Ьшн, милий! Спаси мене одт. лютои на¬ 

пасти ! 

За нелюбомь коли буду, то мушу пропасти. 



ІІРЕЖПЯЯ УЛІІЦА КЬ Р'ЬК'Ь, ВЬ СЕЛ'Г» У ВоРСКА#С^ 

♦ 

І. 

Микола одинь: — Одинь собь живу на сві;ть, якь 

(Гьілшіка па поль, сирота безь роду, безі, 

племени, безь талану и безь пріюту. Що ро¬ 

бить и самь не знаю. Бувь вь городи, шукавь 

мвста; але скрйзь опйзнивсь. (думаепгь). Од ва¬ 

жусь вь п&кло на три деіі! Пйду на Тамань, 

пристану до Чорноморцйвь. Хочь изь мене и 

не показиьш Козакь буде; та есть-же и негйд- 

нійши одь меие . . . Люблю я Козаки вь за 

йхь обьічай: вони коли не пьють, то людей 

бьють, а все не гуляють .. . Заспьваю лишень 

пьсню ихь, що мене старий Запорожець 

Сторчоглядь ВЬІВЧІІВЬ . . . 

Гомйнь, гомйнь, гомйнь, гомйнь по дйбровї,. 

Тумань поле покриває, — мати сина виганяє. 

Йди, сину, иди, сину, прйчь одь мене. 

Нехай тебе орда вбзьме! Нехай тебе орда 

вбзьме! 

Мене, мати, мене, мати, орда знає: 

Вь чистймь полЬ обьЬзжае, вь чистймь полЬ 

> обьізжае. 



— Йди, сину, иди сину, причь одь мене. 

Нехай тебе Ляхи возьмуть! Нехай тебе 

Ляхи возьмуть! 

_ Мене, мати, мене, мати, Ляхи знають, 

Пивом'Ь-мєдоїгь наповають, пивом’Ь-медомь 
наповають. 

І 
— Иди, сину, иди, сину, причь ОД-Ь мене! 

Нехай тебе Турчшгь возьме! Нехай тебе 

Турчин* возьМе! 

— Мене, мати, мене, мати, Турчин* знає, ■■ 

Срйблом*-злбтом* наділяє, срйбломь-злотом'ь 

наділяє. 

_ Иди, сьтну, иди, ємну, причь одь мене ! ^ 

Нехай тебе Москаль возьме! Нехай тебе, 

Москаль возьме І 

_ Пйду, мати! Москаль мене добре знає, 

Давно уже пйдмовляе, давно менй пйдмовляе. 

У Москаля, у Москаля добре жити: 

Будем* Татар*, Туркйв* бити, будем* 

Татар*, Туркйв* бити! 

Такт» и я зь Чорноморцями буду тетерю істи, 

горвлку пити, люльку курити и Черкеси бити. 

Тильно тамь треба утаити, що я письменний: 

у пііхь, кажуть, изт, розумомт, не треоа вьісо 

ватнсь. Та се невелика штука: и дурнемт, не 

трудно прикинутись. 
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II. 

Петро виходить, и, невидл Мііко.іьі, поет»: 

Сонце низенько, 

Вечерь близенько. 

СпСшу до тебе ; 

Лечу до тебе, 

Моє серденько! 

Тьі обсідалась 

Мене вСісь любити, 

Ни зь кішт» де знаться 

II всСхь цураться, 

, А для мене жити. 

Серденько моє! 

Коли-сь мьі обоє 

Любились вСрно, 

Честно, примСрно у 

и жили вь покої». 

Ои7 якь я прійду , 

-Геое не застану, 

Згорну' Я рученьки, 

Згорну Я бСльїи, 

Та й неживь стану. 

Микола (в* сторону): — Се „е „зь иашого села 

н вовся мені; незнакомьій. 

Пет'° - я«4 ее село? _ Воно »ет „е 
вь примету. 

Микола (подходл дг* Петру)- — Здорові,, пане 

брате! Тьі, здасться, нетутешній. 



Петро: — НА, пане брате. 

Микола: — ВндкАль-жс тьі? 

Петро: — Я? . . . {сі ульїбкою) Не знаю, якь-бм 

хобА и сказати. — ВАдкАль хочешь. 

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

мьста, де родився. 

Петро: — О, запевне не забувт,, бо н вбвся не 

знаю. 

Микола: — Та іцо-жь ти за чоловькь? 

Петро: — Які, бачить, бурлака на свити. Тиняюся 

одт, села до села, а тепсрь иду вь Полтаву. 

Микола: — Може, у тебе родпчн єсть вь Полтаві,, 

або знаком»? 

ПЕТР0; _ Нема у мене нА родичАвь, нА знакомьіхь 

Яки будуть знаком» або родичн у сироти? 

Микола: —Такь тьі, бачу, такій, які, и я — без 

пріютиьш. 

Петро:_Нема у мене Микола, нА двора: весь туть. 

Микола: — О, братАку! (береті Петра за руку) 

Знаю я добре, якь тяжко бути сиротою н не 

мати містечка, де-бь голову приклонити. ^ 

ПЕтро: — Правда твоя, брате; но я, благодарсніе 

Богу, до сего часу проживь такь на свьть, що 

нихто нА чимь не уразить. — Не знаю, чи 

моя одннакова доля зь тобою, чи одь того, 
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ЩО II тьі честиьш парубокь, серьдцс моє до 

теое склоняеться якь до ріідного брата . . . 

будь мотгь пріятелемь . . . 

III. 

Возний її Виборний виходять изь хатьі Терпи,- 

лпхи. У Вознаго рука перевлзана шолковьиіь 
платкомь; а у Внборпаго через* плечо висить 
Старостннскій рушник*. Микола «Петро от- 

ходять в* сторону; Возний прохаживаетсл 
с* само до в ольньшв лицем*; а Виборний оста- 

нивливаетсл у двери, и громко говорить в* 
двсрь: 

Виборний: — Та ну-бо, Борисе, йди зь наші! 

Мент, до теб& Д'ЬЛО єсть. 

^ Тернблііха (изь хати): - Дайте єну покой, пане 

Виборний! Нехай трохи прочумається. 

Виборний. Та на дворт. швйдче провБтриться. 

Тернблііха: — Вь хатБ лучше: туть нйхто не по- 

бачить, ц не осудить. 

Виборний: - За всб голови! (Отходит* от* 

двери) не стидно, хочь ц на сватанні* И черезь 

край смикну вь окаянної! варенухи . . . (Увидл 

Мпколу) Миколо! Що тьі туть робить? давно 
вернувся нзь города? 

Возний: — Не обрвтаеться-лц вьгородБ новинокь 
какихь куріознихь? 
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Виборний:—Адже тіл бувт, на базарі., що тамт» чути? 

Микола : — Не чувь, дале-би, ніічого. Та вь городт, 

теперь не до новннбкь: тамт. такт> улици за- 

строюють новими домами, та кришки красять, 

та яки-сь пт.шеходьі роблять, що-бь вт» грязь 

добре, бачь, ходити було пішки, що ажт» 

дивитись-мило. Да уже-жь и городт» буде,—мові» 

макь ивпте! ІІкь-би поконнА Шведи, що 

згинули піідт. Иолтавой, повставали, то-бь 

теперь' не пизнали Полтави. 

Возний: — По крайній мг.рі» - тее-то якт, его — 

чи не чути чого обь обидахь, спорахь н гра- 

бежахт», н — тее-то які» его — о жалобахь 

н пбзвахт»? 

Виборний: — Та що его питати: вГіїгь по городу 

гав-ь ловивт» та внтришкіі продававь ... (V» 

Миколп) Чомт» ти, іолопе, не кланяєшся пану 

Возному, та не поздоровить его? адже бачить, і 

пініт» заручився. 

Микола: - Поздравляю вась, добродт.ю . . . а зт. 

КІІМ'Ь-ЖЄ І>огт. прививт»! 

Возний: — Зт» иайкращею зо всего села и всйхт» 

пріїкосновенньїх'ь околиць дівицею. 

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

А се що за парубокт»? 
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Мііколл: — С<? мій знакомьій. Йде изт, Колбмака 

вь Полтаву па заробитокь. 

Возньїй: — Хиба развіі — тее-то якь его —‘изт» 

Коломака черезь наше село дорога вь городі»? 

Петро: — Я нарочпо принцові» сюда зі» нпмь 

побачитись. 

Возньїй н Виборний уходять. 

IV. 

Петро — Се старшій вт, вашими сслт»? 

Микола: — Якій чорть! Віїїгь живі; тильно тутт». 

Бачь, Возний; такт, и оундячиться, іцо пома¬ 

зався Паномт». Юриста завзятьій и хапуні* 

такій, що и зт> радного батька злупить. 

Петро: — А той другій? 

Микола: — То Виборний Макогоненко, — чоло- 

віічокь и добрьій бувії-бьі, такь бт.да, хитрьій 

які, лисиця, и на всь сторони мотається: де 

нй посье, тамь и уродиться. II уже де и чорті, 

не зможе, то пошли Макогоненка, заразі, 

докаже. 

Петро: — Такь віїнь штука! Кого-жь воші ви¬ 

сватали? 

Мокііла : — Я догадуюсь. Тутт, живе одна бт,дна 

вдова зь дочкою; то, мабуть, на Наталці Воз¬ 

ньїй засватався, бо до німі багато жеїшхнпт, 

залицялись. 
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Петро: _ На Наталки! . • Та Наталка-жь пе одна 

на свит* . . . Тань, видно, Наталка багата, 

хорбша и розумна. 

Микола: — Правда, хорбша и розумна, а дотого 

и добра; тйлько небагата: вони недавно тутт» 

поселились, и дуже бьдно живуть. Я далекії! 

ихь рбдичь, и знаю ихь бьдне поживаніе. 

Петро: — Де-жь вони пбрше жили? 

Микола: — Вь Полтаві. 

Петро (сь ужсьсомь): — Вь Полтаві? ... 

Микола: — Чого-жь тьі не своимь голосомь 
крикну вь ? 

Петро: _ Миколо! Братику мій рйдньїй! Скажи 

по правди: чи давно уже Наталка з* матирью 

туть живуть, и акт» воип прозиваються? 

Микола: — Які, тутт, вони живуть... (говорить 

протяжно, какь будто вь умгь расщгтиваеть 

время), . . четвертий уже годт>. Вони оставили 

Полтаву зкраз* по смерти Наталчиного батька. 

Петро (вскрикиваеть): — Такт. вині, умбр-ь. 

Микола: — Що зт» тобою рббиться? 

Петро: _ Ннчбго, нйчбго. Скажи, будь ласкав*, 

як* вони прозиваються? 

Микола: - Старк прозивається Тсрп*лиха Гор- 

пина, а дочка Наталка. 



Петро всплеекиваепп руками, закриваєш ими лице, 

о пуск ает* голову7 и стошнь неподвпжпо. 

Микола бьсть себл по лбу, и дгьлаетя знак* какь 

будто что-то о\тсібсіль\ — II не знаю, хто 

тьі, и теперь не пьітаюся; тйлько послухай: 

Ві.тер'ь в'Ве горою. 

Любивсь Петрусь йзо мною. 

ОЙ; лихо — не Петрусь! 

Лице б*Ь'ле, чорпьій уст.. 

Полюбила Петруся; 

II сказати боюся. 

Ой, лихо — 

А за того Петруся 

Била мене матуся. 

Ой, лихо — 

Де-жь блукає мій Петрусь, 

ІЦо и доси не вернувсь? 

Ой, лихо - 

Я хочь діівка молода, 

Та вже знаю, іцб біда. 

Ои, лихо — не Петрусь ! 

Лице б*8ле, чорпьій усі>. 

А що? Може, не отгадавт,? {обнимаеїт Петра) 

Петро. Такт.! Угадав-ь. Я—той несчастньш Петро,. 

якому Наталка припинала сю ивсьню, якого 

вона любила, и общцала до смерти не забути; 
а теперь . . . 
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Микола: — Що-жь тсперь? Иіце мьі нйчого не 

знаємо. Може, її не ій засватали. 

Петро : — Но серьдце моє замирає. Напувається для 

сббе великого горя. — Братику Миколо! Тьі 

говбривь мент, що тьі йхт» родичь: чи пе 

можно тобі дов-ьдаться о сватаньи Наталки? 

Нехай буду знати свою долю. 

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

заразі, пйду, и все розвідаю. Та скажи мені, 

чи говорити Наталі**, що ™ тутт.? 

Петро: — Коли вона свободна, то скажи за м&не; 

а коли заручена, то лучше не говори. Нехай 

буду одинь горювати и сохнути зт, печали. 

На що ій вспомин ати обь тймт,, якбго такт, 

лігко забула! 

Микола: — Стережись, Петре, нарйкати на Наталку. 

Скйлько я знаю ІЙ, то вона не оть того йде 

за Возного, що тебб забула . . . ПЙдожди-жь 

менб тутт,. (Уходити кя Терть.тхть). 

V. 
4 

Петро одинь: —- 

Чотьірй годьі уже, якь розлучили мене зь 

Наталкою. Я бтдньїй бувь тодй н любив* 

Наталку без* всякой надеждьі. Теперь, нажив¬ 

ши кровавьім* потомт» копійку, спьшивт,, що-бь 

багатому Терігьлов* показатись годньїмт, его 



дочкй; а вмьсто багатого батька найшовь 

мать и дочк^ вт> бьдности и безт> помоіци . . . 

Все, здасться, близило мені до счастья, _ и 

якь на те треба-жь опйзшітись однимь днемь, 

що-бь горювати во всю жіізііь. — Кого без- 

таланье нападі, тому нема нй вь чймь удачи. 

Правду вь тій писни сказано, що сосьдовт, 

все удається, всь іго любять, вст> до его лип¬ 

нуть, а другому все якь одрьзано . . . 

У сосіда хата біла, 

У сосіда жянка мила; 

А у мене ни хатинки, 

Нема счастья, нема жиикіг. 

За сосідомь молодики, 

За сосідомт» и вдовицй, 

и Дівчата поглядають, _ 

Всі сосіда полюбляють. 

Сосід-ь раньше мене с#е;_ 

У сосіда зеленеє, 

А у мене не орано, 

И литого не сіяно. 

Всі сосіда вихваляють, 

Всі сосіда поважають; 

А я марно часи трачу, — 

Одиаь вь світ* _ тйлько плачу. 

VI. 

Виборний вьішел» между пиьмь на умщу, слушалг 
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» потомг подходп л-я Петру говорити: 

Тьі, неббже, н сптвкка добрьій. 

Петро: — Не такт, що-бт дуже; отт абьі-то . . • 

Виборний: — Скажи-жь мент, вйдкйль тьі идЬшь, 

куда, и ЩО тьі за чоловткт? 

Петро: — Я собт бурлака. Шукаю роботи по 
встхт усюдахт, и теперь пду вт Полтаву. 

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

и що чувавт? 

Петро: — Довго буде все росказовати. Бувь я и 

у моря, бувт .. на Дону, бувт и на лиши, за- 

хбдивт и вт Харькнвт. 

Виборний: - И вт ХарьковТ бувт? ЛЬпській-то 

де-сь ГОрОД'Ь? 

Петро: _ Гарнь.ії'городь. Там» всего доброго ^ 

бсть: я и вт театрт бувт. 

Вьіворньій: - До! В» театр»!. А що се такеє 

театрі.! —город», чи кзстечко? 

Петро- - Нй, се не город» II не »*стечко, а »» 

город» вьістроеїшьій великій будйнок». Т,да 
В» „ьер» з»*ажа.от»с. Па,їй. и очоляться 
вспкй люди, хто заплатити иоже, п дивляться 

на комедію. 

Вьіворньій: - На комедію! - Ть,-жь баянь», пане- 

брате сю комедію, яка вона? 
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Петро: Я не разь бачим». Се таке диво, якь 

побачить разь, то и вдруге зхочеться. 

VII. 

Возньїй, подход/і кь Виборному. — Що тьі туть, 

старосто мій, — тсе-то якь бго —■ розгла- 

гольствуешь зь пришельцемь? 

Виборний: — Та туть диво, добродью. Сей пар- 

шіга бувь вь театрь, та бачивь и комедію, и 
зач^вь було мен-в росказовати, яка вона; такь 
оть'вві перебили. 

Возньїй: —Комедія, сирвчь лицедьйство . . . Про- 

должай (Петру), Ваше-ць . . . 

Петро: На комедій однії ввіходять,—поговорять 

та й пйдуть,- другії ввійдуть, те-жь роблять; 

Дй-коли пйдь музику спивають, смвються, пла¬ 

чуть, бьються, стрвляються, валяться, и уми¬ 

рають. 

Виборний: — Такь така-то комедія? Есть-же на 

що дивитись, коли люди убиваються до смерти!. 
Нехай ій всячина. 

Возньїй: — Вони не убиваються, и не умирають,— 

теє—то якь «го—настояще; а тйлько такь уда¬ 

ють искусно, И прикидаються мертвими... о, 

лкь-бьі Зправдьі убивалися, то-бь було за що 
гроши заплатити. 

Вьшорньш. Такь се тйлько гроши видурюють. 



Скажи-жь, братйку, яке тобі лучше вейхь по¬ 

любилось, які ккже пані Возньїй, лицемірство? 

Возньїй: Не лицемврство, а лицедійство. 

Вьіеорііьій: — ІІу-ну, лицедійство.. • 

Петро: — Мені полюбилась наша Малоросійська 

комедія. Тамь була Маруся, бувт, Климовськш, 

Прудіуст, и Грпцько. 

ВьіборньіГі: — Роскажи-жь мені, що вони робили, 

що гопорили* 

Петро: — Співали Московськії нісші на наші го- 

. лось; КлимовськІЙ танцеваві зі Москзлємі; а 

що говорили, то трудно розібрати, бо сю 

штуку написаві Москаль по-нашому, и дуже по- 

перевертав^ слова. 

ііьіборньій: — Москаль? ІІДчого-жь .. го»орпт... 

Мабуть ііС.ч.міі пошкбДивг, и наколотиш, горо,, 

зт> капустою. 

Петро: — КлимовськІЙ буві ішсьменньш, компоно- 

вавь нісьни, н буві вьіборньш Козакі, слу¬ 

живі ві полку Пана Кочубея на баталій зь 

Шведами пйді нашою Полтавою. 

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

ньіи Полтавській времеиа тее-то якь 

Кочубей не буві Полковннкомі, н полка не 

пінить; ибо н пострадавшій одь нзверга Мазе- 

ньі за вірность кі Государю н Отечеству Ба- 



сил їй Леонтьевіїчг» Кочубен бувт> Генерал ьньшь 

Судьею, а не Полковником!». 

Вщборньій: —- Такт» се такт», не во гігьвт» сказати,— 

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

Возньїй: — Великая неправда вьіетавлена предь 

очи публйчности. За сіє Малороссійсьская Ли- 

топись вь праві» припозвать сочшштеля пбз- 

вомт» кь отвБту. 

Петро: -— Тамт» и Искру почитують. 

Возньїй: — Искра, шуринь Кочубел бувь Полков¬ 

ник о мт> Полтавськими, и пострадавь вмьстт» 

зь Кочубеемь мало не за годт» до Полтавськой 

баталій; то думать троба, що н полкь ему 

принадлежалт» во время сраженія при Полтаві. 

Петро. Тамь Прудіуса и писаря бго Грицька дуже 

бридко виставлено, що нйбьі то Царську казну 
затаили. 

Возньїй: — О, се дьло возможне, н за се сердить¬ 

ся не треба. Вь сі.мьт» не безь вьіродка—тее- 

то якь-его. Хибк Єсть яка земля лраведиьіми 

Іовами населена? Два плута вь сель, и селу 

безчестья не роблять, а не тйлько цьлому 
краевь. 

Вьіборньій: — Оть-то тйлько не чепурнб, що Мо¬ 

скаль взявся по-нашому и про нась писати, 

не бачивши зроду края, и не знавши обьічаевь 

и повьрья нашого... Коли не пипь. . . 



Возш.ій: — Полію, доволно, годи, буде балакати. 

Тобі; якб лило до чужого хисту? ХодАмт. лишь 

ДО будущей МОЄІІ тещи. 

VIII. 

Петро одннь: — 

Гирько мень слухати, що Терпт»лиху зовсть 

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

Наталка, котору я любиві» бЛльше всвго на 

светіі, для которои одвйжовавь жизнь свою на 

ВСІ* б'ВДЬІ, для которой стоги&вт» пйдт» тяжкою 

роботою, для которои скитався на чужйігв и 

зарббленную копійку збивавт* до к5’пьі, що-бь | 

• розбогатвти и назвати Наталку своєю вт.чио* 

И коли самі* Бого* благословив!* мои трудьі, 

Наталка тодй достається другому !.. О, злая 

доле! Чомь тьі не такая, які* других!* ? 

Та йшовт» Козакь зь Дону, та зь Дону до дому, 

Та зі» Дону до дому, та й с1*вь паді» водою. 

Сї»вши надь водою, проклинає долю : 

_ Ой, доле, тьі, доле, доле моя злая! 

Доле моя злая, чомь тьі не такая , 

Чомь ти не такая, якь доля чужая? 

Другпмь даешь лишие, мене-жь обижаешь, 

II іцо мені* мило, и те одшімаешь ! • • 

IX. 

Микола воавращается. 



Петро: — А що, Миколо? яка чутка ? 

Микола: — Не успт.пь нічого и спьітати. Лихій 

приписі» Возного зь Вьіборньїмь. Та тобі,-б ь 

треба пріїтаитись де-н£бугь: Наталка обьщала 

начась сюдьі вьшдти. 

Петро: — Якт>-же я удержусь не показатись, коли 

побачу свою милу ! 

Микола: — Я кликну тебе, колії тр&ба буде, 

X. 

Наталка виходить, Петро прлчется. 

Наталка (вьіходл посптьшно): — Що тьі хотіть 

сказати мент», Миколо? Говори швйдче, бо за 

мною заразь збігаются. 

Микола: — Ннчбго. Я хотьвь спитати теб£, чи тьі 

зправдьі посватана за Возного? 

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

не можно біїльше сопротивлятися матерії! Я и 

такі» скилько одвіілевалася, и всякій разі, уби¬ 

вала ій своимь одказомь. 

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

врагь—завидиьій женихь. Не бійсь, полюбить¬ 

ся; а може — н полюбивсь уже. 

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

грьхь тобв теперь надо мною смьятися !.. Чи 

можио мепь полюбити Возного, або кого дру- 
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того, колії я люблю одного Петра. 0, колй-оь 

тьі знань его, пожаліигь-бьі н мене, н его. 

Микола: — Петра ?... 

Що за того Петруся 

Била мене матуся. 

Ой; лихо не Петрусь! 

Лице б^ле, чорньїй уС'Ь* 

Наталка (запіакавь): — Шо тьі мени згадав і,! Тьі 

роздираєшь моє серьдцс... О, я бт.дпа ! • • (по- 

молчавь, указьіваеть па ртьку) Бачить, Вор¬ 

скло . . Або тамі», або нй за кіїиь. 

Микола (показьівап оь ту сторону, гдгь спряталсл 

Петро): — Бачить ту сторону: отт»-жс и вь 

Ворсклу не будешь, н журитись перестанеш!». 

Наталка: — 'Гьі, мені, здається, побувавши долго 

вь городі», ошаліть н зовсьмь не тимь ставь, 

що бувт>. 

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

тьі не та будешь, що тенерь. 

Наталка: — Тьі, чорть зна, що верзешь. Пйду 

лучше до дому (іідепгь). 

Микола (удержнвая Наталку): — Пожди. Одно 

слово вислухай, та й одвяжись одх мене. 

Наталка: — Говори-жь: що такеє? 

— Хочешь бачити Петра ? Микола: 
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Наталка: Що тьі? Прехрестись ! До-бт> то винт. 

взявся ? 

Микола: — Вйігь тугь, та боиться показатись тобі, 

потому що тьі посватана за Возного. 

Наталка: — Чого-жь €му боятись? Намі. не гркхт, 

побачитись: я ище не вінчана... Та тьі обмі- 

ііюсшь ! 

Микола: — Не обмінюю, — приглядівся... Петре! 

явись ! 

Наталка (увидп Петра, вскрикиваетг): — Петро ! 

Петро: — Наталка! 

Онн обтімаюпи другі-друга. 

Микола: — 

Поблукавши, мій Петрусь 
До мене опять вернувсь. 

Ои, лихо — не Петрусь! 

Лице біле, чорний усь. 

Петро: — Наталко! вт. якій чась тебй я встрт,- 

чаю! . . Для того тклько побачились, що-бь 

на ігЬки розлучитись. 

Наталка: — О Петре! Скйлько слЄзь вьілила я 

за тобою! . . Я знаю тебі, и затимь не 

питаюся, чи ти любишь мені, а за сібе _ 

божусь . . . 

Микола. — Обьдіобви поговорите другшіь разомт, 
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йіштмь часомт,; а тепсрь поговорить, акт. зь 

Возннмь розвязаться. 

Наталка: — Не довго зі. нпмь розвязаться: не 

хбчу, не пйду, — та й кйнцй вь воду. 

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

Наталка {перебивші):—Моя мати хотіла, що-б'ь я за 

Возного ввійшла за-мйжь затимь, що тебб не 

було; а коли тьі принцові., то Возньїй мусить 

одступнтіїся. 

Петро: — Возньїй — Паїгь чиновний и багатий; 

а я не маю нйчбго. Вамь зі» матйрно треба 

пндпори и за щити; а я черезі. сбое ворогнвь 

вамь прибавлю, а не помйщь подамь. 

Наталка: — Петро! Не такь ти думавь, якь отхбдивь. 

Петро: — Я одішаковий, якь тодй бувь, такь и 

теперь, и скажу тобі, що и мати твоя не 

согласнться промішати багатаго зятя на бвдного. 

Микола: — Трохи Петро неправду говбрить. 

Наталка: — Одгадую своє несчастье! . . Петро 

бйльшс не любить мснб, и Сму нужди мало, 

хочь-бн я и пропала. Оть яка теперь правда 

на свьті.! 

Пйдешь, Петре, до тіеи, яку теперь любить,— 

Передь нею мене бідну за любовь осудишь. 
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Петро: — 

Н Другом не любив*, її любить не буду, 

Тебе-жь, моє серденятко, по смерть не забуду. 

Наталка: — Петро: _ 

Каїи-бь любіть по прежнему, ^ Люблю тебе по прежнему, 

То бь не мові, цураться, * Не думав* цураться! . 

Не попустись свою тілу / Не попущу мою милу 

Другому достаться. у Другому достаться, 

Наталка: — 

Я жизнь свою пснавижу, зь серьдцем* не 

звладіію, 

Коли Петро мін пе буде, то смерть заподію. 

Петро: — 

Коли віірло Петра любишь, так* живи для 

его! 

Молись Богу, моя мила, — не страшись 

пйкбго. 

Оба: — 

Богь поможе серьдцямт» ЕЙрИБІМ* пережити 

муки і 

Души паши згсдинидпсь, з*сдиппть и руки. 

Микола. - Такт», Наталко! Молись Богу, и надігне я 

одт, его всего доброго. Богь такь зробить, 

що вьі обоє несчуетесь, якь и счастье на 

вапіей стороні буде. 



Наталка’. — Я давно уже поклялась, н тепер?, 

клянусь, що кромт. Петра ий за кшіь не йуду. 

У мене радна мати — не мачуха, не зхочс 

скоси дитйньї погубити. 

Петро; — Дай, Боже, що-бь Ін природна доброта 

взяла верхт. наді, приманою багатого зятя. 

Наталка: — Петре! Ліобишь тьі мене? 

Петро; — Тіл псе таки не довт.рлешь! . . Люблю 

тебе бнлшс нкь самого себе. 

Наталка: — Дай-же мені свою руку! . . Будь-жс 

добрьімь н мені; вт.рньїмь, а я на вікь твоя. 

Микола: — Ай, Наталка! ай Полтавка! Оті дівка, 

що и на краю пропасти не тіЬько не здригну¬ 

лась, а и другого наддер жує ... За се заспй- 

ваю тобі; пЬсьіно про Ворскло, що-бь тьі не 

важилась Єго прославляти собою: воно п беях 

тебе славне. 

Ворскло ріічка 

Невеличка, 

Тече здавна, 

Дуже славна 

Не водою, а воііною, 

До ІПведь полйгь головою. 

Ворскло зр^ло 

Славне д^ло, 

Які Царь Більш, 

Мудрий, смілий. 



м 
ГГооип'ь Шпедську вражу силу 

И насьіпавь ймь могилу. 

Козаченьки 

Зь Москалями 

Потішались 

Надь Брагами, 

Добре бившись за Полтаву 

Всій Россіи вь вічну славу . . . 

Петро: — Оть-же йдуть . . . 

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

ступає хмара, и буде великій грймь. 

XI. 

Виходять Возньш, Відборами и Терпвлиха. 

Вьіборньій: — Що вьі тутт» такт» довго розда- 

барюете ? 

Возньш: — О чомт* вьі—тее-то які* бго—бесідуєте? 

Тсрпілиха (увид/і Петра): — Охт* мені лихо! 

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

Терпілиха: — Се Петро! . . — Святі*, свять, 

свять!... Вйдкйль вйнт» взявся? Се марі... 

Петро: — Нй, се не марі, а се я, Петро, итіломь 

и душею. 

Возньїй [кь Виборному): — Що сс за Петро? 

Вьіборньій: — Се, мабуть, той, що я вамь говориш», 

Наталчинь любезіїьій, пройдисвіті*, ланець. * 



Возньій (кь Петру): —Такт, тьі — ваше-ць —Петро? 

Чи не можно-бь—тес-то які его—убиратись 

своєю дорогою? бо тьі—кажеться, бачиться, 

здабться —межь нами .«німій. 

Наталка: — Почому-жь вйїгь лиіпній? 

Терпілііха: — И ві домо — лишній, колії не ві 

часі» ирїйшобь хатьі холодити. 

Петро :_Я вамь іш ві> чнмь не помішаю. Кон- 

чайте зь Богочі, те, що зачали. 

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

що воин зачали. 

Возньій: — А но какой-бьі-то такой резоннои 

причини? 

Наталка: — А по такій причини: колії Петро мій 

вернувсь, то я не ваша, добродію. 

Возньій; — Однако-жь — ваше-ци-проше вьі 

рушники подавали, сиричь тее-то якь его 

тьі одружилася зо мною. 

Наталка: — Далеко ище до того, що-бь я зі вами 

одружилася. Рушники нГічого не значать. 

Возньій (кь Терпілихі); Не прогнівайся, старк! 

дочка твоя — тее-то які его — нарушаеть 

узакбненньїй порядокь. А понеже рушники и 

шовковая хустка суть доказателства добровол- 

ного и непринуждеииого ея согласія — бьіть 

мосго сожнтельницею, то ві таковомь припад- 

5 
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ц* станете предь суді», заплатите пеню, н по¬ 

силите на вежй. 

Вьіборньін: — О, так-ь! о, такь! Ларазь до Бо- 

лостнаго Прав'лснія, та и вт> колоду. 

Терпвлиха (со страхомь): — Батечки мои! умило¬ 

сердитесь! я не одступлю одь свого слова. 

Що хочете, робить зь Петром ь, а Наталку, 

про мене, зважить и до вьнця ведАть. 

Наталка: Не докажуть воші сего. Петро нікого 

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

ного. до сего силою нихто мені не принудить.. . 

И коли на те йде, такт, знайте, що я вт»чпо 

одрикаюся одь Петра, и за Возньїмь ніколи 
не буду. 

Микола: — Що-то теперь скажуть? 

Вьіворньш: — Оть вамь и Поставка! Л.об.ію за 
обьічай! 

Терпілиха: Вислухайте мене, мои рйдньїе! Доч¬ 

ка моя до сего часу не була такою упрямою и 

смілою; а якь пршновь (указьіваеть на Петра; 

сей шйбеникь, пройдйсввть, то и Наталка обе- 

зуміла, и зробилась такою якь бачите. Коли 

ВЬІ не випроводить вйдейль сего голодранця, 

то я не ручаюсь, що-бь вона и мені послухала. 

Возньш и Вьшорньій (вмгьстть): _ Вонь, розбь- 

піако, изь нашого села заразь, _ „ що-бь и 

духь твш не пахь; а колй волею не пйдешь. 



то туда запроторимо, де козамь роги прав¬ 

лять. 

Петро: — Утихомиртесь на чась, и вислухайте мен£! 

Що мьі зь Наталкою любилися, про те и Богу 

п лгодямь нзвт.стно; но щр-бь я Наталку одго- 

вбрювавь идти ла-мижь за пана Возного, на¬ 

учань дочку не слухати матерії, и поселявь не- 

согласіе вь сьмьіі,—Нехай мен& Богь накаже!— 

Наталко! Покорися своїй доль! послухай ма¬ 

терії ! полюби папа Возного! забудь мен& на 

ігькіі! (отворачиваетсл, и утираєш* аіезьі) 

Вс/ь показьівают* вид* участія вь горести Петра, 

доже н Возньїй! 

Терігіідиха (тихо): —- Добрьій Петро! ссрьдце моє 

проти вь воли за его вступається. 

Наталка плачеш*. 

Возньїй задумьівастся. 

Вьіборньш: — Що ції говори, а меігь жаль бго. 

Микола: — На чнмь-то все се окошіїться ? 

Возньїй (Петру,):—Тьі—ваше-ць—тее-то якь Єго— 

куда теперь помандруешь ? 

Петро: — Я ишовь вь Полтаву; а теперь пйду такь, 

що-бь нйколи сюда не вертатись — Ище пару 

словь скажу Наталцв... Наталко! Я для тббе оста- 

віівь Полтаву, и для тебе вь дальнйхь сторо- 



Ой — 

пахь трудився чотьірй годіл: мьі зь тобою вьт- 

росли її згодувалися вкупі» у твоей матери : 

иихто не воспретить не 11 із почитати теое сво¬ 

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

ми (вьгпимаеть изь за пазухи заверну тьія вь 

лубкть деньгищо-бь пань Возньш ішколи не 

нопрекнувь теб&, що взявь ог.дпу, и на тебе 

издержався. :— Прощай! Шануй мдтйрь нашу, 

люби своего суженого, а за мене одправь па- 

иихиду. 

Наталка: — Петре! Цесчастье моє не таке, що-бь 

гришмй можно одь его одкупитися: воно (ука- 

зьіваетпь па сердце)—ту'гь. Не треба не гін гро¬ 

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

дою нашею не потішаться вороги паши... И 

моей жизни кипець не далеко, (скаоннергся па 

плечо Петру^) 

Терпьлііха (подбгьгая, и обпимая Петра):—Петре! 

Наталка (обнимая Петра^: — Мамо! Кого мьі те¬ 

рнемо ! 

Микола (''Вьіборному^):—А тобт» лкь вйнь здабться. 

Вьіборньій: — Такого чолов ька якь Петро и зь ро¬ 

ду не бачнвь. 

Возньїй (вьіходя впередь): — Розмьішляль я пре- 

доволно3 и наш ель, що великодушньїй ноступокь 

всякій страсти вь нась пересиливаеть. Я Воз-* 

ньій, и признаюсь, що одь рожденія моего 



(Ю 

рас положень кт» добрьпть? дилаїгь-; по за нр.то- 

сужностГю по должности и за другими клопо¬ 

тами доселИ ии одного не зльдапь* Пасту покь 

Петра, толико уссрдньш и безь прймЬєу ухнщ- 

ренін* подвнгаеть мене на нижесліідующее . . 

(кь. Тшцмипя) Ветха-деньШі! благословите- 

ли на благое• дт»ло ? 

ТгрігЬаихл: — Вола ваша, добрддіио І Що ни зро¬ 

бите, псе буде хороше: вьі у паст, паггь иись- 

менньш. 

Возньїй: — Добрьій Петре и боикая Наталко. При¬ 

ступите до мене! (іїср&Ьь и<гь за р$ніь подво- 

дать кь матерії, и говорить) Благослови дт,- 

тей свонх'ь счастьемь и здоровьемь. Я одказу¬ 

юсь одь Наталки, и уступаю ІІедру по віишос 

и нотомствеппре владьніе зь тніть, іцо-бь зро- 

бшп» їй благопоіучпою. — (кь зрителпмь) Пое- 

А!іку-же я Возньїй, то по нрнвнлегір, стату¬ 

том ь мені» Ііаданиой, заповідаю вст.мт.: де два 

бьються, третій ием ьшайся,—и твердо палато-, 

каті., що нас'илно мииьімі. не будешг.. 

Петро н Наталка оіїщізіащт* мату. — Мати наша 

рндпал! благослови пасі.! 

ТерпИлпха: — Богь зьедніьтсть паст» чудом і», 

нехай паст» и благословить своєю благостію, 

Микола: — Оть-таковьі-то наш» ІІолтавцн ! Коли 

дт,ло иіїде, іцо-бь добро зробити, то одпнь 

иередт» другіпп» хпатпютьс.ч. и -І 



/ 
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Вьіііогшлй: . Наталка по «сену Полтаька; Петро 

Полтавець; та її Вознмй, здасться, не зь дру- 

ГОЙ Губернії!. 

Петро: Наталко! Теперь мьі нйколи не розлу¬ 

чився. Богь намь поміїгь перенести бвдьі и 

напасти, — ВЛнь поможе намь вт,рною любо вію 

и порядочиою ЖІІЗІІІІО бути примьромь ДЛЯ дру. 

гнх'ь П заслужити прозвище добрьіхт/ Полтав- 

цивь. Заспквай-же, коли не забула, свою іШсь- 

шо, що я найбилше люблю. 

Наталка:—Коли кого любишь, того нйчого не за- 

будешь (цтьлует* Петра і і поет*). 

Он, я діжчина Полтавка, 

А зовуть мене Наталка, — 

Дквка проста, некрасива, 

Зь добрьімь сердцемь, неспеснва. 

Коло мене хлопцй вьються, 

И за мене часомь бьються; 

Я-же люблю Петра дуже, — 

До другихь мен'Ь байдуже. 

Мои подруги пустують, 

И зо всякими жартують $ 

А я безь Петра скучаю, 

И веселости не знаю. 

Я зь Петромь моимь счастлива 

И весела, и жартлива: 

Я Петра люблю душею, — 

Бань одинь владЬеть ею. 



/1 

X О р -ь. 

Начипаимо-жь веселиться! 

^сь нами слезьі осушити! 

Доки лиха нами страшиться? 

Не до смерти-жь ви горі» жити. 

Нехай зльїи одни плачуть. 

Бо недобре замишляють} 

А Полтавця добрй й скачуть, 

И на зло другими іуляють. 

Коли хочешь буть счастливьіми, 

То на Бога лолагайся; 

Перенось все терпеливо 

И на бідньїхп оглядайся. _ 



ПОСЛЇСЛОВІЕ. 

Тг.мь изь любіїтелей Славяшцшіьі, которьіе 

їїе изучали парьчіа Южію-Русскаго на міістт», вь 

сго родині,, будете, конечно, нелегко произпс- 

сить правильно елі а піл звуїсОвь, часто дла нихь 

чуждьія. Желаа по возможности облегчить ихь 

вь отомь, почитаю пужньпіь обьаснить главньїл 

условіа Южно Русскаго вьіговора по лровопнса- 

нію здт»сь уиотребленноиу. 
а* 9ІХ 

Удерживая правописаніе Автора, и прибив ля я 

только \і, і (сь паеркомь) и е {сь острьімь 

знакомь ) для о нищ ч іп опь проспшхь и, і и е, 

прошу замгьтшпь слгьдующія опитні я вь вьіго- 

воргь словь Южно -Русскихь: — 

а. Касательно вьіговора буквь: 

1) с про из носите я всегда какь твердое о или 

какь Франкузское аі. ІІи пр. мед*ь—мздь, 

та і.сіе. 

Исключеиіе: если е спиніть посли? другой 

гласной, то произносится мягко: На пр. 

скгьтае-свмтага, з^ііаіе. 

2) е (сь оспірьімь знакомь) какь мягісое 'Ь или 

какь Чешское §е-е. На пр. ей-£й—гьй-тьй> 



3) и, і произносптсл как* что-то средисе 

между твердоти ьі и о, или как* ІГоль- 

ское у. На пр. недвижимое—нздвоїж ьімогь, 

пеАюуяутоуе. 

Исключеніе: еслп и, і стоить послть дру- 

гой гласной, то произносптсл ммко. 

На пр. добрьіи—сІоЬпуі, добрьиі. 

4) А, і (с* паеркомь) как* мпгкое и, ілі. На пр. 

пиггь—пип*у рірс. 

5) іі произносптсл так*-же как* &, т. е. 

как* млгкое и, ьн« На пр. вду—ьиду. 

Оспіальньїл гласньїл буквьх вьігобариваютсл 

какь написаної, так* что на пр. о не мгьнлетсл 

в* а, е в* н, и т. п. Ііадобио впрочем* замготить: 

6 ви, пя, мя вьіговариваютсл какь вья, пья, мья. 

Па пр. Пятниця—пьлтньщл; мясо—мьлсо. 

7) дьл, дьіь дье и дья, льп, льс вьіговаривают¬ 

сл как* ддя, дди, ддт» и льля, льлн, льлі». 

На пр. Судья—суддя; зь похміілья—зі 

похмильля. 

Чию касаетсл до согласньїх», то всю ошь, 

кромгь одной вьіговариваютсл как* пишутсл; 

иадобио толоко помнить что л перед* твер¬ 

дот* и, і вьіговаривается не как* зло, а какь 

оль>_на пр: ливь—лоїв*. Иначе вьиовариваемая 

согласнал єсть: 

8) г вьіговаривается как* Ь Французское, 



когда оно бьіваеїт сльиино, а не каки 

Велико-РоссііХское г. Па пр. говор і.—/існ>ог 

а не дооог. 

И вопи, кажешся, єсть ошличія ег вьіговоргь буквб. 

Ь. Касательио УДЛРЕІИЯ 1,1. словлхь. 

Правилі общнхь шьть. Надобно бьіло прн- 

бтьгнупхь кь зникали. 

Мить хоштьлось означать тупьгмв знакомь 

( \ ) встг> тть букви гласиьія, на копюрьіхь 

лежать удареній сг словахі, произнося- 

щихся вг Южно - Русскомь ішаче, незісе- 

лп сі Велико ~ Россіискомь і но средстоа 

типографіи не позволили исполпить ото, 

и принудили употреблять кое гдгь вмть- 

сто тупого знака ( ) и оспгрьій 

потому прошу покорптьйше чипгапіелсй, 

не свьїкииїхсл сь словоудареніемь Южно- 

РусСкпмь, кромгь острьіхь знакові на е (£)., 

означающихб на ней смягченіе, спитать 

есгь другів знаки за указаніе ударепіп, 

а слова., на которьіхь знака удареній не 

поставлено, Произносить по формть слова- 

удар єні я Велико -Россій скаго. 

При печатаніи вкрались кое-гдв опечатки: оні; мо- 

Ї?ть, кажете**!, ВСЬ безь изключешя, бьіть йс прав¬ 

леннями по обьяснительному Словарю. 



ОБ'ЬЯСІІИТЕЛЬНЬІЙ СЛОВАРЬ. 

Або — іии. §. Або-іцо 

г шо-ли, илм «/то 

иное. 

А вві, Абьї.бт», Абьі-то = 

лшиь-бьи §. Абьі-ко- 

.і \\=когда-иибудь. §. 

Абьі-хто, Абьі~що= 

кто - набудь, чию - 

нидудь. 

Адже, Адже-жь— 

Ажі»~ даже. Ажь до се¬ 

ла = до самаго села. 

Але =но 5. II что-жь\ 

Бав а, бл вусн=бабка, ба¬ 

бу шк а. 

Блгато, влгацько =лшо- 

го. 

Ьхжїіти—очень жслапгь. 

Блзарь, Блзагь —рьіпокь. 

Байдужі%=иуждьі пгьть. 

Бллаклти = бестьдовать) 

болтать. 

Батько, ватвнько, ватЕч- 

ко=готець, батюш¬ 

ка. 

БЕзтлланьЕ=/е^тала/М!е- 

вость, несчастная 
участь. 

Беііькєть—шіруиіка. 

Бешкетістрах*, пере- 

трусках 
ІіилА=подлгь. 

ТЛльшк=болтье. 

Блукати = бродить безь 
цтвли. , 

Бо =пбо. §. Иди-бо до- 

дому=да ну-же у иди 
домой. 

Б о дай =: пусгпь. 
Брехати =лалть 5 Мать. 
Брехань г^лгун*. 

Будйііокт», Будшікн=зда~ 

иіе. 
БуКИ-БАРАБЛИЬ-БАШТа=: 

вздорь у нелгьпость, 

ложь. 

Булка—бтьльїй хлтьбь. 
Бундячитис п—чваниться 
Буидячиьій=росл:оіиньій. 

Т>урльк\=бродяга. 

Бути=:оьтї&. §. Буде = 

довольноу полно, п&* 

рестань. Буде бала* 

кати = пора замол- 

Бачити ^тідгьть. чать. 



Вь, У, УіГЬгггу* § 65. 

Важити-чвтьсить. §. Ва¬ 

житися = осмгьмі- 
виться. 

Влш&-ци-пр6ше,ваш&-ци, 

Влше -ць = ваиіа 
песть, мой почтеп- 
ний. 

В в лжати ш у в аж сіть, счи- 

тать важньшь. 

Вдовиця ш вдова. 

ВдругЕ^вь другой разв. 
Вєжа —тюрьма. 

ТЬельті—очень. 
Вередовяти = переби¬ 

рать. 
Верзти := бредить. Вер- 

з е т ьс я ^гр гьзится. 

Весіілье=сватьба. 

В&тха деньші:=ідосгао/го- 

чтенная старушка. 

Видки, віїдки.іь, видки- 

ля —опіку д а. 

Видсйль, вйдсйля=от- 

сюди. 

Видти, вйдтиль, вйдти- 

ля =оттуда. 

Вйкно:=ол7іо. 

Виньт от. 

Віішннвка =вишневая на¬ 
ливка. 

Вовкь — волкв. Вовку— 

лккА^оборотень. 

і 

0 — 

¥>Ь\\сі\~со вертепно, во- 

все. 

Возиьт—чиновник* при 
Зсмскомь судгь, ко- 

торьій биль обязапь 
вручать позьівьі кь 
судуу вводить во 
владгьііе имтьиісмь, 

свид/ьпіельство в ать 
насиліе, убьітки и 
мертвия тгьла. 

Волати =усильно про¬ 

сить , требовать, 

кричать. 
Волокйта — судебпая про- 

волочка. 

Вона —опа. 

Бонй=оіш, онгь. 

Воно—ОНО. 

Воеьиачкн:=наз*аш'е се¬ 

ли близь Полтави. 

Иі'кіщь—рано утромь. 
В скуб пут ц —ущипнуть. 

ВьіБлчати = смотргьть 
сквозь пальи,и9 нс- 

досматривать , из- 

вииять. 
Вьіборііьні сельскій 1 

Атамапь. $. реєст¬ 

ровий козакь. 
ВьівЕРтатися — увертьі- 

в ать ся. 

Вивчити =виучить, на¬ 
учить. 



Вьідурювдти ~ вимани- 

вать обманом*, низ¬ 

камь средспгвомь 
Відкопати г=; вьітребо- 

вать. 
Вьітришкй продавати = 

згьвать. 
Ві>ішчій—вьісшій. 

ГавА=г#л/іа. $. зіпака. 

ї\дкііі-=:думать. §. заги¬ 

див ать. 

ГадкА=глімсл*. 

Голочка =гмиленькая, го¬ 

лубочка. 

Гарньїй^пригожій, кра¬ 

сивий. 

Геть=вонь. $.геть-г6тьг= 

там5 далеко. 

Гирко, гЙрько горько, 

досадно. §. Гирщк, 

горні к=пущс} ХУОІСС. 

Т'луууи — шумЬу крикь. 

1 д у м и ти, гл умов ат її —иіу- 

міьть, кригать. §. 

Гл умйтис я, г. і умова— 

т и с я—насм іьхаться. 

Глуздт»—ум*, разумгьнье. 

І'оАіі^довольно, поано. 

Година^чцс*. §. счастье, 

судьба. 

Г одо п'ятії—кормить, в ос - 

питмвать. 

Годованець, годованок?» 

—вскормленникь, в ос- 

шипанипк*. 

ГолодгаБЕЦЬ, голодра- 

иець = оборвсишьій3 

нпщій. 

Голосити — ридать. 

ГоміЬгь—шум*, говор*. 

Гомопнти—иіумтьть, кри¬ 

чать, бр о і ніться. 

Г орпнпазг Агрипина. 

Горілка — горячеє вино, 

водка. 

Гррчііьш =: доброхотли- 

вьій. 

Грймт>=: гром*. §. По¬ 

гром5, брань. 

Хіііякїп—кричать, ту- 

мтьть3 браншпь.- 

Х'р\щико=Григорій, Гри¬ 

ща. 

Г?биііі=2і()еньгіі. Зь грііш- 

ми хочг» кудьі. 

Далтли=:ей, іістинно. 

Де=гдгь. §. Де-кол и=: 

иногда. §. Де-пє6уть 

=гдгь-нибудь. Де-сь 

—гдгь-то.§ Де-що= 

кое-что. Де-хто= 

кое-кто. 

ДйбрОва=дуброва. 

Дтштися=глядл>мь,сдіо- 

тргьть. 



Дивоватися=}*с)нвдять<?л 

ДіітйііА~д/шіл. 

До=кь> до. 

До ЧОГО-ТО ВОНО ДІЙДЕТЬ- 

ся=л"5 чему то ото 
приведешь. 

Дослчатп = хорошо ви- 

дгьть. НЕдосАча- 

ти=не узнавать, не 
хорошо видгьть. 

ДоБРОДТ.Й , ДОБРОДІЙКА = 

благодгьтель, благо- 

дгьтельпица. Добро¬ 

дію Пане =мило- 

стивьій господинь. 

$олп=:судьба, участь. 

До!иопшіА=г/юб5. 

Досн=/госю /гору. 

Дотспньїй = способиьій, 

сигар ательньии 
Д\жк—очепь, сі&ьно. 

Д) ук їй—сильний. 

Д>і'ііт\я=вздорь, пуста 
ки. §. ДурнііЦЕіо= 

даромь, ла иичто. 

Ді»вчатА=і дтьвушкіи 
Дт>дуга, дБдюга = ста- 

рикь, старина. 

Дядько—дядя. 

Дпковіхти=благодарпть. 

Дьякгь=дьячокь. 

Дьяконихх=жена сго. 

Дьячйха , = ж єна или 

вдова дьпка. 

Жаль—сожалгьиье. 

Жарть, жартьі=шупіка, 

иіуписиу играиье. 

ЖАРТЛЙВЬіЙ=Н/7/?МНвЬШ, 

игривьій. 

Жлртовати — тушить у 
трать. $. ІІасмть- 
хаться, острить 
надь ктьмь набудь. 

Жевжикт> , Ж&ВЧІІК'Ь — 

вертопрсьхь. 
Жйжка, жижкй =: икрьі 

на ногахь. 

ЖішкА—жепа. §. жси- 

Щина иеуспгартьлая. 

Жито—р о жь. 

Жмеп н—горсть. 

Жупань = длиннос вер- 1 

хиее платье, сукон- 

иое сь рукавами, по- 

хожее на халать. 

Кр асиьій жупань 
обьїкновеино дгьльї- 
вшіся сь бархатньї- 

ми зеленими отво- 

ротами, а синій или 
зелений сь красньї- 

.ми. Ест6 и доселгь. 



Журитися — печалиться, 
горсвапгь. 

Журьба — изьявленіе пе¬ 

нали. 

З'Ь, ЗО — ПЗЬ. 5- Со. 
Забувати, запити—заби¬ 

вать, забьіть. 

Завзятьііг = неуступчи- 

сьій, смтьльїй, дерзкій. 

За псі, головні — за всю 
братію. 

'Зктотпутп—закрьіть, за- 

вернуть. 

З а дри ж ат п—задр о ж ать. 

Загинути = пропіїсть. 

Залицятися = присватьі- 
вапіься. 

За-мііжт, п: замужь. 

Заносити — заносить. $. 

говорить ложь безг, 

толку. 

Запасне иавіьрно бсзь 
соміиьиія. 

Заподіти = дгьвать. §. 

смерть заподіти = 

умертвить. 

Зяраз'ь = тотчась, не- 

медля. 

Заробити, Заробляти = 

заработать у за ра¬ 

бо тьівать. 

ГО — 

Злробнтокт» ~ услужепіе 
для пріобргьтеиіп де- 

исгь. §. вьіработаи- 

пьія деиьги. 

Заручитися = засватать¬ 

ся, обручиться. 

Звисати гроши до кугіьі = 

со бар ать деиьги. 

Збігатися спохва- 

титься. 

З їм л діти ^ со влад ать. 
Звязлтн = связать. 

З г а, * ат н=вздум ать 9 при- 

помнитьу папам нить. 
Згедзатися, згЕдзкатися 

= бтьситься. 

Згода = согласіе. 

Згодоватися = взроспт. 

Згорнути = согнуть. 
ЗдАсатися = казаться. 

Здлс-ться, що = ка- 

ж&фЬя что. 

Здорові, бувь, здоровьі 

пули ~здр оспівуйте. 

Здригнути =: вздрогиуть. 
Зду жати — одолгьть. 

ЗЕмство == Земское иа~ 

чальство. 

Зьединптися п: соеди- 

ииться. 

Знгну ти с я —согнуться. 

Злото = золото. 

Злу нити — содрать, 
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Зльїднй = несчасптое 

время. 

Знайся кинь зь конемь, 

а вїіль зь воломь — 

знай сверчок* свой 
іиесток*, а кошка 
своє лукоіико. 

ЗііЕііацькА — печаянпо\ §. 

как* будто. 

ЗодЬвати = одгьвать. 
Зписьмеїшл = свьгсока. 

Знравдьі г= вь самом* 

дгьлть. 

Зробити = сдгьлшпь. 
Зроду = от* роду. 

З хотіти = захопиьть. 

Изь ■= сь. 

Извучнтиггвьхучпть, на¬ 

учить* 

II з в у ч е н п ьій = наученьїй• 

І! події = иног&вҐ. 

Иншій, йіічій = иной. 

Холонь = олух*. 

Клзати = говорить. 

Кать = палачб. 

Киїтиінсп—прельщаться 
Квартл = мтьра, штоф*, 

или кружка. 

Кинець = копець. 

Кирпу гпутіі=дразнить, 
подразнить. 

Кіірнатьій = рурпосьт, 

сь приплюсну пгьімь 

носом*. 

Кістки = кости. 

Коди—вели, когда. Коли 
ІІА ТЕ ПІЇіШЛО—ЄСЛП 

уже так*. §. Ко- 

%ли-сь=л*огс)а-то. 

Коломйтньїй = мутний. 

Комііссарь= Исправник*• 

Комора = кладовая. 

Компоновати = вьідумьі- 

ватЬу сочпплть. 
КоитровЕРСіи:=ісуде6/ш/і 

ртьчи. 

Копа = 50 коптьек*. §. 

копна. 

Кортіти=желапіьс/і не- 

терптьлнво. 
Кошть =± ечет*. 

Коштовяти = пробовать: 
КрЕііакь, кРЕііачкА=/грп>- 

постнойу кріьпо сін¬ 

ная. 

Купа = куча. 

Куріозпьій=заш«ліатедь- 

ньій. §• странньш. 

Лагодити = починать, 

снаряжать. 
ЛанЕЦЬ = подльиі. 
ЛЕдащо=негодлй, негод- 

ница. 
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ЛєЖЕИЬ = лгьпивець. 
Лепській = красивий. 

Леиській-то де - сь 
городь = должно 
бить, славний го¬ 

роді. 
Лехь = погребі. 

Лтю\\ь=.кажстся. § или. 

Линін=1\озацкая епюро- 

жевая черта. 

Лііхш=»/о/?7??г. §. злой. 

А\\*о=-бгьда, песчаспііе. 

се лихо:=зто бгьда. 

ЛйшЕиь=ж,а. Ходим ь ли- 

ше ии=пойдемь-ка. 

Лт.топись = исторія. 

ЛюБитися=л/о£шньд/7уг5 

друга. 

ЛіОБЛИЗІі6=ЯОЛ/ОООв/(0. 

Ліобьій = любезньш. 

Люди, ЛЮДЦИ=Л/оЛі. §. 

свати. 

Люлька—трубка. Люль¬ 

ку курити. 

Лик а г и с я=боятеся, пу - 

гаться 

Мавуть=л«ожет* бить. 
МАЗУРиикА=*/аст& Пол¬ 

тави. 

МамА=маменька. Мамо! 

Млпа=прнзракі, прпвч- 

дгьніе. 

Млидровати— гіутешсст- 

• вовать. 

Мм'їх^прпзракі, права- 

дгьніе. 

Марив, марно—напраспо. 

Мати—пмгьть. §• якь ся 

маете—каково здо- 

ровье вашеї 
Мати, митника, матпрь, 

МАТИСЯ, МАТ^ССНЬКА= 

мать, матушка, ма- 

менька. 

М ач у х а=м а н их а. 

Микола = Микола. 

Мій=.иой. 

Мліін ь = водяная мель 
ница. 

Мо пл піч=го в орнть. 
Мопчй ТА дьішь—МОЛ'М 

диши] молиидажди,- 

что будеш», то и 
буШпи. 

Могота=сн.ш. Не вь мо- 

готу=вмше силі. 
Молодиця = молодия 

жена или женщпна. 

Моргати=лшгага& глаза- 

ми. Дьска моргь= 

дгьвушка моргнула. 

Москал ь= велпкороссія- 

нннь. §. солдаті. 
Мотор т>т=проворннй. 

Мусити =п должепство- 

вать. 
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На догадь буряки вт»,чи не 

дадуть каііустіледоли 
ложку, дадуть ихлгьба. 

Наверзтися , — па ум» 

взойдпги. 

\1\т?\\<)тіі=обратііть. 

ііага тати, н агДду вати= 

папо мчить• 

1ІлйбиАі,ше=^^го болтье. 

На й кр а щ і й—самьі й . і у п- 

шій, самий пригожій 
Наймиті», наймичкА = 

ату? а/г», (7а пір а ч ка, 

слуга по найму. 

Наколотити гороху зі» ка¬ 

пустою =: нагово¬ 

рить вздору. 

Плл згодити — припаро- 

вить. §. Нллагоди- 

тися = пригото¬ 

виться, соваться. 

11\?т>кати—упрекать. 

ІІАСТОЯ ЩЕ == 05 самомь 
дгьлть. 

ІІАчаст»=:ііа времп, иа ао- 

рописос времп. 

Начу ватис я—ожпдать. 

Нашкодити — пабгьдоку- 

ритбш 
Не взлвь его катгь — 

чорть его не взяль. 
Це т иа» що-ьь дуже = 

НС СМІШКОМ». 

НЕЕогА=:0/г>дпл2а. §. /где- 

мпшища. 

Невеличка— небольшап. 

НЕгйдт»ш=:злой, дурпой. 

НЕг6жЕ:=негодитсл, ие- 

хорошо. 

Неділя = Воскреспьш 
день. 

ІІЕДЛЖАТИ, ИеЗД\ ЖАТИ 

б олгьть. 
Некруті» — рекруть. 

НеЛІОБТ», ІІЕЛІОБЬГЙ ~ НЄ 

милий, противний, 

ІІЕма, нЕмаЕ = игьть. 

Неметкій — не ловкій. 

Неіізче = А*аА^5 будню. 

Неня = мать, матушка. 

Неповага = пепочпт- 

тельиость. 
Нетутешній — не здгьш- 

пій, пуоюой. 

НЕхайгг/г/стб. Нехай ій 

вслчи на с& 

ПСЮ. 

ІІН-БЬ1-ТО=Аа/Г5 буд/ПО. 

Ііигдьі, нйде^ингьгдіь. 
Нйжь— иооюь. 
Н пжь—иежели. 

II й зч і й—пизшій. 

Ніісгь=пось. 
НйсЕїііітниця =ни /по на 

се, и то и се. 

Нйшпорііти=?аарішг&. 

І1ишнорпі»ій=ос^еу) ш'й. 
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ІІншкомт», ііищечкоагь= 

изподтиіика, отії- 

хомолку, про себл. 

її О ВІЇ IIА , НОВИНКА НОт 
воспгь. 

Новобранець—/>елутнгь 

Обезглузділи —. обезу- 

мгьть. 

ОБИДВА, обьіДВА —оба. 

Облізші піймати —• оспгя- 

дитьс/і §. полупить 
отказь. 

Оглядатися — осматри- 

ватьсл. 

ОдгЬ=0/Л5. 

Одвнлевлтисл = уверти- 

ваться. 
Одговорювати = отгова- 

ривать. 

Одружитися — жениться, 

вьійдпги замужь. 
Одчепитися —отвязаться. 

Околиця =околотокь. 
Околичиость — случай, 

обстоятельство. §• 

отгооорка. 

Окотитися — окошурить- 

СЯ §. Хто РОБІІВЬ, А 

ІІА МЕНІ; окошп- 

лось=в« чужомь пи- 

ру похмтьлье. 

Оішзиіітіїса =.* опозда/пь. 

Ось, ОТЬ, Ось-ДЕ, ОІІ'Ь-ДС, 

отт> де — вошь, (юио- 

гдіь. §. От'ь-сей,отії— 

сл, ОТЬ-СБ = вОЛ/Г» 

опюшь, ^ша, ^/ло. 

Осорлжііьні = ненависні- 

пьій. 

0111А літ II = О д Г/> Л/Л Л>. 

Паші то вати ==/го.ішнш/7. 

Іїлпі>~гос/год/т5. Папи, 

паїїЕЯ = госпожа. 

Пап ь-отець = (7а- 

тюіика. Панії-наткА, 

наііь-матка — мату¬ 

шки, Плпіі-БРАТЬ — 

другь, брать , дю- 

безиьхй. 

Папокь , плііьічь,-=ем//а 

папа, Паііна , наи- 

иочкл, панянка — 

доЛ папа. 

Парііягап: парень. 
ІТпгувокт*—парень. 

ПевиьіГігг:извгьстпьій, па- 

дсжиьііі, вгьрпьиі. 
Пекло—адь> 

Шрше =сперва, прожде. 

ГІерішй=/ге/)бмй. 

Петро —Петрь. Петрусь 
=11етруіиа. 

Пидт, — ііодь. 

Пйдмов.ілти —манить. 
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Ипаиіітп—узнать. 
Іійльпо , пилпо —приле* 

жпо, стар ательно. 

Пйігьпі/го/гз. 

Писарі* —секретар*. $. пи- 

сарь.. пислрихазг же- 

на писаря. Писарив- 

па=с)о'/ь писаря. 

1Іисьмеініьій — о#/}ааовя/і- 

ньіїо 
Пнсьмеисьтио == образо- 

в аніс. 

1]оьІ\чіп\і=увидгьть. 
Побьіті».—Зі* якого ио- 

ььіту=за что, сь ка¬ 

кою цгьлію. 

Поваг а ~ почтитель- 

ность. 
Тіопажьтп— уваоюать по¬ 

читать, цгьпить. 
Поважньіи=важш;ій, до- 

стойпьій уважепія. 

Повт.тчикт*—/говмт*шл*5. 

Поглядати =смотргьть. 

Пожлй~ погоди. 

Иозоігь зал ожити про¬ 
цесеь завести. 

ІІоказньїйп: видньїй. 

Поки—/го/га. 

Покнриьш=послу ииіьій. 

Подігчатіі = сдіьлатьсл 
легче. 

Полюбляти = любить , 
иміьть по праву• 

ПомАган-ьй=£ог* па по- 
мощь. 

ПомазАтися Паііомт* = 
стать паном*. 

По т\лу=мало-по-малу. 
$. тих о у осторож- 

по. 
ПомАїїдровати — отпра- 

витьсл вт> путь. 
ПонедІлокь = поиедіьль- 

пикь. 
Попаді» й х а з: жспа попа. 

ПопйвііА=дочб попа. 
Похил ми — согпувшійсл. 

вклонившійся. 
ПочйтовАТп^упоминать. 
Презйрсьство гг: презргь- 

піс. 
Праця =±труд*, стар аніс. 
Привиддя = приводчикь , 

причина. 
Приглядатися = присма- 

тршатьсл. 
Пригорнутися, пригорта¬ 

тися п; прильпуть , 
прислоплтьсл. 

Пріілстпути—прилстіьть 
Примха = еьісокомтьріе, 

каприз*. 
Припадокь=сдучай. 

Прнпозвать позвомь кі» 

отвііту = обвиппгпь 
кого в* судгь, заве- 
спій с* шш* процесе*. 



Притьмомь = старатель- 

по. 
ПріІчь кромгь. 
Причепитися гг: привп- 

затьс/і. 

ПроЗШІЩЕг=:/г/)0«?(ШШЄ. 

Иройдисвііть —бродяга. 

Простого роду-=тизв му- 

ЖПКОвВ. 

Прогори ~убьипки. 

ІІРОЧЛ МАТИСЯ = просвпг- 

жшп' сНу отрезвшпь- 
ся. 

Псовані—/го/> тшпь. 

Пу бдй чи о сть —публиксі. 
Л у сховати ~ дураниться, 

шалшпь. 

Пьітати:=с/?/)аішіва/и<*. 

11 іі ні входь-=гтротуар*. 

Пішки ~ птьшкомь. 

Репя хь репс її. 

Рдшія=;ровііл. 

Рйзкл —розга. 

Робити ^=дя>латі>. 

ГозкіішакА — шалунь, 

мерзавець. 

Ру дь'і й —р ЬІЖ і її. 

Рушпйкь = полотенцоу 
утиральшікь.Во вре- 

мя свадебньїхь обря¬ 

дові дружки пере- 

вязьіваются рушни¬ 

ками черезь плечо. 

Самоті г=: уедшісніе. ііа 

самоті = гладе на 

глазіу про себя. 

Се=ото. Се бо’зііа що 

—ото Богь знасть 
что. 

Скрйзь=в^3/ь. 
І СкУБТіі=и4н/га/иб перья, 

драть за волосьі, 
рвать шерсть. 

С м а ч п ьі й в кусиьі и . 

Смоку лти=сосать. 
С мьі к ну т и—дер нут ь. 

Сором ь=спшдв. 

Сотникь = начальникь 
козацкой сопши. 

Спасти на думку=в5 го¬ 

лову прійдти. ІЦо-сь 
€му НА ДУМКУ СПАЛО— 

опь задумался о 
чсмь -то. 

Спидь =.изь подь. 

Сподокати=полюбнть. 

Сподьватц = ожидитЬу 
надгьяться. 

Спьітати—впросить* 

Снт,вакА=и/г/ьвгн5. 

Сп^ вати=/г тьть. 

Срііьло=:серебро.Сгиьло- 

злото—богатство. 



Сїоуіглтп—стопить. 
Ста вь, став6кт»= прудь. 
Стаг Ець=ишцій. 

Старостстаршина. §. 

Вь свадебнихь обря- 

довь-дружка и свать. 
Старілії, стАра=стирики, 

стартів вь ссмей- 

спгвгь. 
С\тіо=печалшо. § у ж а- 

спо, страшно. 

Суяоиктп—горевсипь, пе¬ 

чалиться. 

СудьивііА=дсн*б Судьи. 

Счусатцся = опомииться 
СххьіЕиутчсп^опомнить- 

ся. 

Спенсія, аніси 

Т х=да. 

Такт» дк—піакь куда! 

Тахта^лЙігь—село близь 
Полтави. 

Тая—та. Одь сіеіі дотіей 
=оть отой до той. 

Твій=твой. 

Те, тее, тое=шо. Теб- 

то лкт» его=то о/«о, 

л*ал*5 его. 

То б=л*а кь-би • 

Тершшь=ол*он^аше, за- 

ключепіе. Вт» тйрмії- 

пї>—коротко. 

ТетЬіні—остатнії кис¬ 

лого ржапаго тес¬ 

ти, солью приправ- 

леппьіе. 

Тйль ко, тилко—талько. 

ТтхАтися—шляться. 

Т іггкл=тетлчь 
То-бо то її горб =: вь 

томь-то п бгьда! 

Тодії, тогдії—тогда. 

Той =.тоть. 

Т РАплятисятелу^агаьел , 

попадаться. 

Трудящій — трудолюби¬ 

вий, діьятельиий. 

Т рєба—нужно. 

Трохи, трошки, трошеч- 

КІіт:ЛШДО, ПЄ МНОгО. 

Турьоштп==.безпокошпь. 
Тямить—помнптьс §. /іо¬ 

ни мать. Нехіій соьг» 

тямляться=£ог« сь 

ними ! 

Тямліощій=еліьішденьш. 

У=вь, у. 

УдАвати =; прпкидивить- 

ся. 
Уд жи ги 5 ти=ускозьзпуть 
Укут\тп^=ісьтьсть, випить 

чего-нибудь много. 

У мопптпся=у говориться. 

У н ад пт и с о в адпться. 
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У падь—вредь, песчастіе. 

На мій лплдь—на 
мою бгьду. 

Уподобати = полюбить, 

найдіть по праву, 

по желапію. 

У РАзити=/го/греА*н7ть. 
У р ват и с л=с. іу питься. 

У ТИХОМИРИТИСЯ = ^/|Щ- 

шиться. 

Фімя=волма. 

Хай—/ггсть. 

Хал&пА=о/ьдвг, напасть. 

X л п ати=а;ватат&. 

ХАіі57н'ь=жватпло, в,?л- 

точиикь. 
Хіта, хаткл, хатііикА, 

хаточ кА=//зоа, избу- 

5* Хатьі хо.ю- 

ДІ1ТИ ПРІИДТИ = не 
вовремя прійдпш. 

Хиі»к=развгь 
Хилити = клонить на 

сторонуу гнуть. Хи- 

лцтися=гну7ньсл. 

Хистх==ловлвосяг<5. 

ХЛОПЕЦЬ, ХЛОПЬЯ=ЛШЛ&- 

чикь. 

ХмаРА=ту^а, гроза. 

Холодець = ботвипья, 

студень. 

Хоро те=^хорошо, 

ХоР^НЖІИ, ХОР^ЖІІІ— 

знаменний Козакь. 
5* Полковьій началь¬ 

ника, имтьвиїій вь 
- своемь втьдеши пол¬ 

ково с знамя. 

Хочь, хоча=жо/?іл. 

Хто=Я7НО. Хто-СЬ=Д'М0- 

то. 

Худоба=имтьшс. 

Хутко, ХУТЄІІЬК0=СЛ-0/90. 

Хустк\=тлатокь.Во врс- 

мя свадебньїхь обря¬ 

дові нсвтьста до¬ 

рить хустку своєму 
жениху. 

Цлпт>—козель. 

Цеххііістрь = цехмей- 
стсрь: 

Цурь спу—порть сьнимьі 
Цурь тост,, пень то¬ 

ст, —оя/вяжись. 

Цуратися = отказьівать- 
ся. 

Чхс/ь—время. 

ЧелоіНж'ь, Ч0Л0ВТ.К7,, ЧО- 

ЛОВЯГА , ЧОЛОП'/іЧИНА 

человгькь. 5. мужь. 
Чепурний — пригожій, 

Л7>ПСН6Ь?Й.Чепурііо-; 

с*о вкусомь* 



Чи^іризв/ь, .ш. §. или. 
Чтіс\\и—монах*. 

11 о г 6-е ь= от чего-то. 

Чому, чому— почсму, от- 

чего. Чому-сі»— отче- 

го-то. 

'І у ж й 111=чужби па. 

Чути, чуватн=с.шшать. 

Ч\ткк—вгьсть. 

Шляхі,—больіиая дорога: 

ШоВк6вЬіЙ=ШЄЛАЧ>бЬШ. 

Штука = что - набудь 

странпое, {не со- 

всп>м* попятное. 5. 

ВіШ'Ь IIIту КА = он* 

хніПі*гі& его не ско 
р° рстг&даешь. 

Шукат п^Ліскать. 

1ЇІл поваги = почитать, 

уважать. §. беречь. 

Шлхровати=разсьтапи, 

сорить. 
Швидко, швиденько = 

скоро. 

НІЙ БЕ11ІІЦЯ=вІ(ЄГЬЛІ!Ца. 

Шибеник ь —сь вистьліщьі 
сорвавшійся, на ви- 

стьлииу осуждснньїіі, 
или достойнньїй ви- 

сгьлицьі. §. ІІегодяіі. 
Шннкь, шннокь, шино- 

чокт» = питсйньїй 
домь. 

Шппкарь, пшпкарКА = 

содержапгелЬу содер- 

жательница шинка. 

ІЦиро=ліскрснно, чисто- 

сердечно. 

Щиршй=отл7)оветшйв 
Що-=:что. Що-сь =:что- 

то. Що—день , що- 

ді иі=каждьш день, 
ежедневно. 

Юриста—законник*. 

Якт>=л*аА*5. 

Якій, якая, якіс, якій, 
яка, які, якіі=л*а- 

лгой, какая, какое, 

какіе. §. Якій-сь= 

какой-то. 

Ягмолоп—Іермолой. 

Обь оттьнкахь язьїка каждаго лица, характе- 

рахт>, костюмахь, также о достоинствахт» и недостат- 

кахь »Наталки-По.ітавкн«—бт» свосмь м-ьст-ь. 
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