
 
 

 
 
 
 

 «СВАТАННЯ  НА  
БОРИСПІЛЬЩИНІ» 

 
(про вчительку і не тільки) 

 

за мотивами вистави 

Квітки-Основ'яненка «Сватання на Гончарівці» 

 

розробила вчитель Ревнівської ЗOШ І – ІІІ ступенів 

Бідненко Валентина Миколаївна 

  



«СВАТАННЯ  НА  БОРИСПІЛЬЩИНІ» (на День учителя) 
  
  

Дійові особи: 
  
Прокіп – Бідненко Кирило 
Одарка : – Тименко Вікторія 
У л я н а – Чабан Валерія 
О л е к с і й – Морозюк Ілля 
Стецько: – Міщанський Владислав 
О с и п Скорик – Семенюк Євген 
Тиміш – Белинський Андрій 
Ведуча 1 – Нижегородцева Олександра 
Ведуча 2 – Шум Вероніка 
1 дівчина – Нижегородцева Олександра 
2 дівчина – Безсмертна Дарина 

  
Ведуча 1 : Сьогодні ми розкажемо вам одну маленьку історію, яка відбулася не 
так давно  недалеко від Києва, на Бориспільщині. 
 
Ведуча 2 : Отже, давайте поглянемо спочатку на наших героїв.  
 
Ведуча 1 : Прокіп Шкурат – старий бідняк-п’яничка, колишній різьбяр по 
дереву, «Золоті руки Бориспільщини-2001». Його роботи замовляли жителі 
всього району, але так, як тарифу не було, то платили в основному чаркою. На 
запитання про те, чого спився, говорить, що в усьому винна дружина. Зараз 
замовлень нема, тому він по смітниках збирає метал і здає. В результаті 
«кропіткої праці» має завжди свіжу копійчину. Постійний клієнт місцевого 
бару «Смакота». 
 
Ведуча 2: Його дружина – Одарка, жінка хазяйновита, та до того ж любить 
верховодити в хаті, в минулому – директор школи, вчитель біології та 
географії, Народний вчитель Бориспільщини, Вчитель року-2013. Має вже 
дорослу доньку. Мета життя Одарки – знайти багатого нареченого доньці. 
Чому? Відповідає, що так, як сама вік пропрацювала у школі за мізерні гроші і 
заміж вийшла у свій час за злидня, то такої долі своїй доні не бажає. 
 
Ведуча 1 : Уляна – їхня донька, тридцятирічна вчителька. Обрала фах вчителя 
географії (як і мама її). Дуже любить свій предмет, витрачає купу грошей (хоча 
скільки там той вчитель заробляє) на підручники, енциклопедії, матеріальне 
забезпечення кабінету. Мріє, що колись піднімуть вчителям зарплату і вона 
буде подорожувати світом, а не пальцем по карті. На питання, яким вона уявляє 
своє ідеальне життя, відповідає, що хоче знайти того єдиного, який подарує їй 
незабутні подорожі світом. Але закохана у новенького вчителя інформатики – 
Олексія. 
 
Ведуча 2 : Олексій – вчитель інформатики. Навчався в університеті імені 



М.Драгоманова, працював у багатьох школах. Є предметом захоплення 
старшокласниць, через те довго не може затриматись у школі. І нарешті саме в 
цій школі він знайшов своє справжнє кохання, ту єдину, з якою хотів би 
одружитись. Насправді є не тим, за кого себе видає. Є відомим у світі хакером-
мільйонером. Школа – це прикриття. Під час канікул постійно подорожує 
світом. 
 
Ведуча 1 : Павло Кандзюба – місцевий олігарх, має мережу СТО у багатьох 
селах Бориспільського району, за плечима – 20 років щасливого подружнього 
життя, прожив з дружиною «душа в душу», наразі вдівець, але ще мріє 
одружитись, усе в нього добре, одна біда – синок нерозумний –  Стецько. В 
матір вдався – Олександру Кандзюбенчиху.  
 
Ведуча 2 : Стецько Кандзюбенко – спортсмен, бодібілдер і просто «красунчик». 
Закінчив 8 класів місцевої школи з довідкою. Вигнали із загальноосвітньої 
школи та з вечірньої. А зараз не п’є, не курить, їсть все, вміє рахувати в межах 
одного, вміє писати своє ім’я. Мріє одружитись, але чомусь всі дівчата 
відмовляють. Проте у віртуальному світі щастить більше: має кілька мільйонів 
підписників у інстаграмі. На запитання, що буде робити, як одружиться, каже, 
що буде їсти і спати. 
 
Ведуча 1: Осип Скорик – фігура важлива в сюжеті. Дядько Олексія. Поліглот. 
Заробітчанин, тому багато подорожує. Захоплюється езотерикою, астрологією, 
парапсихологією. Гадає на картах, знімає зурочення, шепче від пристріту, 
робить привороти, має прізвисько «Шаман» (тел.: 063-666-00-66). 
 
Ведуча 2 : Тиміш – учень-одинадцятикласник. Хоче бути диктором на 
телебаченні. Надзвичайно багатослівний (це видно з сюжету). Знає декілька 
мов. Таємний фанат Поплавського. Підробляє на сватаннях та весіллях. Гроші 
потрібні для вступу до омріяного КНУКіМу. (Гроші перераховувати сюди: Р/р 
000112234)  
 
Ведуча 1 :А тепер пора починати  нашу історію. Давайте ж заглянемо в хату до 
Прокопа. 
 
Разом :Запрошуємо вас на виставу. 
 
ДІЯ І 
 
ЯВА ПЕРША 
 
Прокiп:Спить жiнка і не чує,  
     Що мужик її мандрує. 
     А ти, жiнко, спи! 
                  Спи собі, спи! (Прокрадається). 
Одарка :  А куди-то вже пішов, йолопе? Вернися лишень сюди! 
Прокіп:  Ну,чого там вертатись, ніколи! 



Одарка: Вернись, кажу, чи хочеш, щоб знов за патли потягла!  
Прокіп: Та вернусь, вернусь! 
Одарка: А кажи, куди  помандрував? 
Прокiп : Та де тобi помандрував? Тiлькихотiв було йти до шинкаря..... 
(виправляється) до  шевця, щоб чобiт залатав. 
Одарка: Був хазяїн, як хазяїн: були й поросятка, була й корівка.Усе 
попропипав! Занапастила я свою головоньку з таким п'яницею! Та нащо ти 
п'єш? 
Прокiп: Навіщо вигадали горілку, коли її не пити?  От якби її в світі не було, то 
я i не пив би.  
Одарка: Ох, моя головонька бiдна!  Що менi з п'яницею робити?  
(Побачивши, що Прокіп тихо пробрався, біжить за ним). А куди-то, куди? 
Тривай лишень! Ось так же, коли честю не слухав. (штовхає його у двір і 
закриває ворота). Отам сиди, мандрований цуцику! Та й гляди: ось тільки хоч 
ногою вийдеш, то не побоюся гріха, битиму, кажу тобі, що битиму. 
Прокіп: Та сидю, сидю! 
  
ЯВА ДРУГА  
  
Уляна:Здоровi, мамо, були! 3 недiленькою будьте здоровi. 
Одарка:Спасибi, будь i ти здорова! Де-то ти так рано ходила? Поки я 
упоралась, дивлюсь, вже тебе i нема. 
Уляна: Їздила, мамо, на Петрівку та купила дещо. Ось глобуси, карта, 
обкладинка на журнал, крейда. 
Одарка : Знову на школу всі гроші витратила? За що ж ми їжу тепер 
купуватимемо? 
Уляна : Усі, але  не турбуйтесь, мамо, піду на наступних вихідних на 
базар,продам відеречко картопельки,то й матимемо на хліб. А оце, мамо, бачте, 
купила хустку.Завтра ж День учителя,тому додам до свого 5-річного платтячка 
хустку, зміню імідж, учні й не впізнають. (Розгортає хустку). 
Одарка (розглядає): А се добре зробила, що купила хустку. Увечерi жди 
старостiв. 
Уляна: Якi там старости? Вiд кого б то? 
Одарка: Чи знаєш Павла Кандзюбу, власника мережі СТО у Бориспільському 
районі ?  
Уляна:. От за того старого? Лисого? 
Одарка: Тю-тю, дурна! За Стецька, його сина. 
Уляна: За того божевiльного? Та вiн, мамо, зовсiм дурний! 
Одарка: Дурний!  Так багатий. 
Уляна: Цур йому з його багатством, коли в нього глузду нема. 
Одарка: Глузду нема, так багатий. 
Уляна: Як  по нашій вулиці йде, то малі діти  з нього сміються!Він же у нашій 
школі навчався. Його 5 років у наступний клас не переводили. Вигнали навіть з 
вечірньої школи. 
Одарка: Нехай сміються, а він собі багатий. 
Уляна: Та вже, мамо, що хочете, кажiть, а я за того дурня не пiду. 
Одарка:Улясю! Послухай мене, доню! Iди за Стецька, дарма що дурний. Бач, 



нiхто не трапляється. За кого ж тебе i вiддати? Тобі ж уже 30 років! 
Уляна (засоромившись): Мамо!.. Я б вам... щось сказала... 
Одарка: Ану, кажи. 
Уляна: Адже ви знаєте Олексiя? 
Одарка: Якого се? 
Уляна (сміливіше):Вчителя інформатики.  
Одарка (згадуючи):Еге-ге-ге! Вчитель? Знаю. А що?  Хiбавiнтобi казав? 
Уляна(соромливо): Атож! 
Одарка: А ти що? Не плюнула межи очi? 
Уляна:  А за що? 
Одарка: Правда, вiн хлопець добрий, вчитель мудрий, усячину зробить, не п'є. 
Так що ж? Бідний! 
Уляна: Що нужди, мамо, що бідняк!    
Одарка: Швидше у мене на долоні волосся виросте, ніж віддам тебе за Олексія. 
Я вже і старому Кандзюбi казала, щоб сьогоднi i старостiв присилали. 
Уляна: Ох, менi лихо! Сьогоднi?.. 
Одарка: Сьогоднi, сьогоднi. Чого тут вiдкладати? Стецько прийде, та й 
поговоріть собi любенько; будь до нього приязна... 
Уляна: Об чiм з таким дурнем i говорити?! Така-то моя доленька нещасливая?  
 
ЯВА ТРЕТЯ  
Стецько виходить, роззявивши рота, розмахуючи руками, іде і, побачивши 
Уляну,зупиняється, сам до себе сміється, причепурюється; підходить з 
острахом; розглядає Уляну ззаду. 
  
Стецько: Та й патлата! (Сміється голосно і, підійшовши доУляни, перестає , 
довго подумавши, говорить). А що у вас варили? 
Уляна: Нiчого! 
Стецько: Брешеш-бо, як нiчого! Батько казав, розпитай її обовсiм. А чорт її 
зна, об чiм її розпитувати! Я усе позабував. 
Уляна: Так пiди до батька та i розпитай, коли позабував! 
Стецько: Так вiн казав, не iдивiд неї, поки обовсiм не домовишся. 
Уляна:Нi об чiм нам домовлятися. 
Стецько: Як нi об чiм, коли вже ти за мене iдеш? 
Уляна: Нi, голубчику, сього нiколи не буде.  
Стецько: А чом не буде?  
Уляна: Тим, що я за тебе не пiду.  
Стецько: А чом не пiдеш?  
Уляна: Тим, що не хочу.  
Стецько: Ей!... Послухай, та iди. Ось коли б ти вже була моя жiнка, та сказала 
б, що не хочеш за мене, так я б тобi пику побив, як менi батько часом б'є; а то 
ще тепер не можна. Батько казав, пiслявесiлля можна жiнку бити скiльки хоч, а 
тепер, не можна. Дарма! Я i пiдожду. А поки ще ласкою просю: пiди за мене! 
Уляна(вбік): Що менi з дурнем говорити? Покинула б його, так мати лаятиме. 
Зостанусь та буду його пiддурювати. 
  
ЯВА ЧЕТВЕРТА  



Ті ж і Олексій, побачивши їх разом, тихо підходить і підслуховує. 
  
Стецько: Оце ж увечерi і старостiв пришлемо. Чи присилать? 
Уляна: А як же? Присилай, присилай. (Вбік). Побачиш, якого 
облизняпiймають. 
Стецько: А пiч колупатимеш? 
Уляна: Як-то вже не колупатиму? Оттак усю повиколупую. (Дряпає біля його 
обличчя пальцями). 
Стецько: (Сміється): Бач, яка жартівлива! Але трохи очей не виколупала. 
Нащо так робити? 
Уляна:  Бо я тебе шаную (тихо), – як ту собаку рудую! 
Стецько: Ну! Кажи ж ти менi: як ми оженимось, то що будемо робити? Га? 
Кажи, кажи. 
Уляна: Та не знаю. Ну тебе зовсiм. 
Стецько: (сміючись): Еге! Так я тобi усе розкажу. Чи сказати? Напечемо 
коржiв, зомнемо маку, намiшаємо з медом, посiдаємо та й їстимемо.  
Олексiй : :Здорова, Уляно!  
У л я н а (зрадівши,біжить до нього): А, мiйОлексiєчку! Де ти узявся? Я тебе 
цiлий ранок чекала. 
Олексiй : (сердито): Дурний, що i прийшов, не чув би об своїм нещастi. 
Здоров, Степане! Поздоровляю тебе зі сватанням! 
Стецько: (поважно):Спасибi. 
Уляна: Олексiю! 
Олексiй : :Грiхтобi, Уляно! Ти iдеш за Стецька, ще у посмiх на усе село, за 
дурня... 
Стецько: : Брешеш, брешеш, брешеш! Оце вже, голубчику, брешеш! Я ще не 
зовсiм дурний, батько каже, що в мене не всi дома. Та дарма, колись 
посходяться! Хоч би i дурний, так хiба не можу женитися?  
Олексій: А через що тебе вигнали зі школи ще у восьмому класі? 
Стецько: Та там біда сталася: не зумів пальців перелічити. Та й до біса ж їх на  
руках! Навіщо так багато пальців? Ага, А я знаю! Ось, бач, Уляно, якби ти з 
одним пальцем та зложила собі дулю? Не можна, хоч й як не можна! А так – 
во!(показує дулю) 
Одарка : : Уляно, Уляно! А iдиобiдати! Коли Стецько тут, клич i його.  
Стецько: Ось-осьдечки я. Обiдати? Зараз. Що то вже я люблю обiдати! Я б i 
вдень, i вночi усе б обiдав, і сідав би обідав, і вставав би обідав, і лежав би 
обідав, і спав би обідав ......(Біжить). 
Олексiй : Що, Уляно, чула? От за якого дурня iдеш! 
Уляна (обіймаючи): Тебе люблю, мiй лебедику.  Не моя воленька: мати силує! 
Олексiй : Ти ж їй казала, що мене любиш?  
У л я н а.:Казала все. Приголуб же мене в останнiй разочок! (Обіймаються). 
 
 

  
 

ДІЯ ІІ 
                                   



ЯВА ПЕРША 
  
 Стецько: Бач, де вона! А я собiсидiв, сидiв, аж спати захотiлося. I що робить, 
не знаю; чи iти додому, чи тут старостiв дожидатись?  
Уляна: Та пiдисобi геть! 
Олексій: Чи не чув? Чого ти в'яжешся до Уляни, йолопе? Вона за тебе не хоче. 
Стецько: :Дарма. 
Олексiй : :Вона каже: краще їй з мосту та у воду. 
Стецько: Дарма. 
Олексiй : Вона каже, що за тобою буде  пропаща. 
Стецько: Дарма. 
Олексiй : Вона каже: краще їй свiт за очі пiти, чим за тебе. 
Стецько: Дарма, дарма, дарма! Хоч ти менi що хоч кажи, а я тобi усе казатиму: 
дарма. Хоч вона i не хоче, хоч вона плакатиме i вбиватиметься, хоч здохне, то 
менi дарма, аби б тiлькипiшла за мене. 
Олексiй :Годi ж, Стецю, просив тебе ласкою. Так слухай же: от нас двоє i 
Уляна третя; 
Стецько: А я четвертий! 
Олексій:  Та ні: нас двоє, а Уляна – третя. 
Стецько:  Ну, а я четвертий! 
Олексій:  От нас двоє i Уляна третя. 
Стецько:  А я маленький – четвертий! 
Олексій: Та що з дурня взяти. Видно, що математику не Надія Віталіївна 
викладала. Побачу тебе з хусткою, то тiлькитобi i на свiтi жити! 
Стецько:  А я з хусткою та залiзу аж у солому.  
Олексiй : I там знайду та й задушу...  
Стецько: Ось тiльки задуши, а я батьковi скажу...  
  
ЯВА ДРУГА 
 
Одарка: Чи се ж тобі, дівко, звичайно серед дня з парубком стояти? А ще 
вчителька. Що люди скажуть? Та й тобі, Олексію!  Вже вона мов просватана. 
Шукай собі іншу! 
Олексiй : Тривай, матінко! Поки ще Уляна не заручилась, ми попрощаємось. 
Улясю! серденько! Бачить Бог, як тяжко менi на душi Прощай... Улясю! 
Прощай, моя зiрочко!. 
Уляна:  Олексiєчку! мiй лебедику, мiй соколику! На кого ж ти мене покидаєш? 
Одарка :Не розривайте мого серця! Улясю, іди у хату та вдягайся; вечiр 
близенько, скоро старости прийдуть.Свiта не бачу за горючими слiзоньками!.. 
Я ж кажу: коли б менi не Кандзюбові СТО, то я б i не подумала за того 
стидкого та бридкого Стецька вiддати таке золото, як моя Уляна. (Виходить 
разом з Уляною). 
 
  
ДІЯ ТРЕТЯ  
 
ЯВА ПЕРША 



Прокіп лежить на лавці за столом і спить. 
 
Одарка: Дивись! Він спить!Уставай! Скоро люди прийдуть.  Де ти оце тільки 
бродив? 
Прокіп (позіхаючи): А де ж я був? 
Одарка: Щастя твоє, що скоро старости прийдуть, а от після я тобі сиві патли 
пообриваю!(Стук в двері) Ох, мені лихо.... Сідай швидше...  
Одарка : Е! Се Олексiй.  
Олексій:  Дай, Боже, добрий вечір! 
Прокіп:  Спасибі! 
Одарка:  Просимо до господи. Сідай, Олексію, щоб, як кажуть люди, старости 
сідали. 
Олексiй :  Прийшов, тітко, коли не виженете. Дозвольте мені подивитись, як 
люди сватаються; повчусь i собi. 
Одарка :  Добре ти, Олексiю, вигадав, що покинув за Уляною вбиватись, а 
тепер і вона схаменеться i полюбить Стецька. Посидь же з нами.  
Олексiй :  А де вона?  
Одарка : От там у кiмнатi убирається. – Уляно! Уляно! А ходи вже сюди! 
(Стукають три рази в двері). Ох, менi лихо! Оце вже старости!. Ти, Олексiю, 
сядь тут бiля дверей; а ми, старий, з тобою, як голуб з голубкою. Еге! Уляно, 
Уляно! Iдипiч колупай; старости вже прийшли. От тут стiй, та соромся, та 
почервонiй, та нi на кого не дивись, усе колупай. 
У л я н а  : Ох, боже мiй – i Олексiй тут! 
Олексiй : (підійшовши до неї, говорить тихо): Мовчи. Давай старостам  
рушники, а з хусткою почекай, поки дядько  навчить. (Іде на своє місце і сідає). 
(Знову стукіт за дверима)  
Одарка : (сівши  до чоловіка): Ну, починай, старий!  
Прокiп :Коли добрi люди, та з добрим словом, то просимо до господи; а коли 
так собi, то вибачайте. 
                                      
ЯВА ДРУГА 
 
Тиміш:Бонжур.   
Скорик(тихо): Ти ж, товаришу, на заробітках не бував, світу не бачив і не 
знаєш нічого, то тільки піддакуй. Ферштейн? 
Прокiп: А що ви за люди, i вiдкiля Бог принiс? 
Скорик : Listento  нас, а потом буде приказ од вас. А шо ми без лихої науки, 
так от вам хліб святий у руки. (Подає хліб). Сіль вупле. 
Тимiш (вклонившись): Так-таки, так.  
Прокiп (прийнявши хліб, цілує і кладе біля свого):Хлiб святий приймаємо, а вас 
послухаємо; Сiдайте, люди добрi; може, здалеку iдете? (Старости 
сідають,садять Стецька біля себе). А вiдкiля ви, панове, з якої землi? 
Скорик: Ми з землi дальньої. Коли слихали, аж з Хвранцiї. 
Стецько: Вже видно заброду, зараз і збрехав! Ми, притьмом, з-за Борисполя! 
Прокiп.: Що ж то за земля? 
 Чи далеко вона вiдсiля? 
Скорик: Не близько.  



Тимiш: Так-таки, так. 
Стецько: (тихо): Дарма, бреши, бреши; до чого-то воно дiйдеться. 
Скорик:  А от яка з нами історія була – просимо послухать! Раз у прошлому 
годі були ми у поході в дикому племені-народі,в якому  головним був ось цей 
дикой князь. І добазарились ми з князем про те, що засватаємо йому чи птицю, 
чи куницю, чи гарную дівицю. От як випала пороша........ 
Стецько : Бом-бом–бом ! Яка літом пороша? 
Скорик: Ну, мовчи, шпийон! Тут разом пала нам пороша, i на порошi слід 
побачили. От ми по сліду пошли i до вашого хауза пришли.  
Тимiш : Так-таки, так. 
Одарка : : Колупай швидше пiч, колупай! 
Прокіп:Шо воно за напасть така? Звідкіля ви, панове  французи, нам біду 
накликаєте і такого дикого князя поставляєте? Шо воно є таке, кажіть, щоб 
нашої дитяти не втопить! 
Скорик:Ноу! Наш князь, хоч і дикой, одначе він інстаграмервєлікой! Коли на 
світ Божий родився, ше не разу сам з собою не бився, хвоточкихавчика свого 
регулярно постить, а от хештеги з помилками під ними мостить, ум і разум за 
ним зостався і уже до нього не повертався! 
Стецько:  Ніііі.... 
Скорик:  Ну, от ... Тепер ви ділом розмишляйте і нам коменти давайте. Окей? 
Тиміш: Так-таки, так. 
Прокiп:  Ось що ми зробимо: хлiб святий приймаємо, доброго слова не 
цураємось і  вас пов'яжемо. Чи так, жiнко? 
Одарка :(весело і лагідно): Роби, як знаєш. Ти батько i нам усiм голова; як 
скажеш, так i буде. 
Прокiп:  Еге! Дочко, а годiпiч колупати, давай чим оцих хранцузiв пов'язати. 
Одарка : (підійшовши до Уляни, весело): Iди ж, iди. Чуєш, що батько велить? 
Може, нічого не придбала, то вже і соромишся! Ану, давай лишень, що там у 
тебе є. Іди ж бо, іди! Ще й опинається.(Тягне її). 
Скорик (підійшовши, стримує Одарку):Поочееекааайте! Всьодєлать треба по 
закону. Ми усьознаєм: бачили, як воно робиться і у Хвранціїї, і у Турції, і в 
Англії. От шо: сітдаунпліз, мать. А ти, гьорла, низенько вклонися і  дякуй за 
хліб-сіль, за науку, і проси благословення на добреє діло.  
Тиміш : Так-таки, так. 
Скорик.(Уляні): Кланяйся ж у ноги. (Уляна плаче, кланяється в ноги три рази, 
а Скорик примовляє). Айн, цвайн, драйн. 
Уляна (вклонившись в третій раз, зупиняєтьсяся перед Одаркою на колінах і 
плаче, тримаючи її за руку): Ненечко моя рiднесенька! Лебiдочко… 
перепiлочко! В останнiй раз прошу тебе: не топи свого дитяти!.. Дай менi на 
свiтi пожити!.. 
 Одарка : Годi ж, Улясю, годi, донечко! Устань же, кажу тобi.. Давай там, що є. 
(Бачить, що Уляна не встає, починає сердитись.) Та кажу ж тобi, що давай. От 
тiльки не винесеш, то я тебе зроду не била, а тут за патли потягну. 
Тиміш: Так-таки, так. 
Уляна : Боже мiй милосердний. Тепер, Олексiю, прощай на вiкивiчнi! 
(Виходить, заливаючись слізьми). 
Одарка : Дурна, дурна! Так і я не хотiла за свого Прокопа. 



(Уляна виносить на тарілці два вишиті рушники ) 
Скорик (взявши рушник, встає і кланяється):Мучасграсіаспапаші i мамаші, шо 
свою бамбіну рано будили i доброму ділу учили.  
Тимiш.: Так-таки, так. 
Скорик : Ану, аміго, зав'яжи мене, а я тебе.  
Стецько: А князя i забули? Хоч би тобi на смiх чим-небудь оплутали. 
Одарка : Давай же, Улясю, хустку молодому. 
Прокiп: Ну-бо, скоріш; пора частувати. 
Уляна: Вже ж, матiнко, що хоч роби зо мною: лай, бий, хоч до смертi вбий, а 
не дам нелюбу хустки!.. 
Одарка : : Та що се ти, Уляно? Чи на тебе бiс напав, чи що?  
Уляна: З мiсця не пiду, хоч вбийте! 
Стецько: Та чого ти їй у пику дивишся? За патли та в потилицю! 
Тимiш: Так-таки, так. 
Одарка : : Та що се ти задумала? Як можна хустки не давати? Якого гаспида ти 
рушники подавала? Я з тебе душу виб’ю, не подивлюсь, що ти молода! 
Скорик: Підожди, мамаша, це не просто. Пороблено, я вам кажу, шо 
пороблено; та не побоїмсянасилки, уміємо i знять. Ми бували по світу і всякого 
надивились. У мене недовго: скажу хвранцузькеє слово, так і знімемо всьо.  Гоу 
ту куток. Не смій нiхто лізти до нас. (Відводить Уляну вбік і говорить з нею. 
Вона веселішає)  
Одарка : Наслано! Ох, менi лихо! А хто б то i наслав? Чи не вража 
Сюсюрчиха? Її ж дочка не поступила в інститут через  двійки в атестаті з моїх 
предметів. 
Уляна:Зараз, дядьку, зараз. Зараз хустку винесу!  
Одарка: А що, пане старосто, якби я вас попросила? Чи не можна що подіяти 
моєму Прокопові? П’ є ж непросипуще? Я б вам спасибі сказала. 
Скорик: Дано, одразу вижу, бачу, шо дано! Так це з умом йому хто-то і дав! 
Білобриса Сюсюрчиха! Ох, багато мені буде мороки з ним. Дождемся молодика 
і будемпо-хранцюзькигаваритьшознаєм і шо не знаєм, а потом напоїм. 
Ферштейн, мусьйо? 
Тиміш:Ферштейн. Так-таки, так! 
Скорик: Нічого, будеш потім дякувати.  
Стецько: : Цур йому, сьому сватанню: яке довге! Коли б швидше спати!(Уляна 
виносить гарбуз,накритий хусткою,підходить до Стецька)Спасибiматерi... що 
вчила батька спати... та будила... прясти... 
(Доки він говорив, Олексій взяв хустку, а  Стецько, проговоривши, схоплює, не 
дивлячись, великого гарбуза).  
Одарка : : Що се, що се таке? Що се? 
Стецько: : Гарбуз! Хiба повилазило? Ось бач; хоч покуштуй! 
Олексiй : : Тепер ти моя!  
Уляна: Не покину тебе до смерті!  
Одарка : Що се таке? Та се нас обморочено! 
О л е к с і й : Нi, матусенько, се не морока, се правда святая. Таке моє щастя: 
менi досталася хустка, а врагу моєму – гарбуз. 
Стецько: Так помiняймось. 
У л я н а : Матусенько, моя рiднесенька! Божая воля на те, щоб я пожила ще на 



свiтi. Благослови ж мене i мого Олексiя! 
Стецько:  Поблагослови їх оцим гарбузом по потилицi. 
Одарка : :Щоб я вас благословила? Не буде сього, не буде... 
Скорик: Тпрррр! тпрррр! тпрррр.Слухай, мамаша, мене.  
Одарка :  Нехай вiддасть хустку Кандзюбенку, а сам вiється з хати! 
Скорик(притопнув ногою): Так цить же, кажу-гаварю тобі. Зараз кобилою 
станеш, от тільки скажу хвранцузькоє слово. 
Одарка : Ох, менi ж лихо! Не буду ж, не буду! 
Стецько:Ану, ну: зроби її кобилою; Так коли б ще заіржала; то-то б смiху було.  
Скорик:  Послухай, Одарко, не бiсись i поблагослови своїх дєтушок. 
Одарка : Як собi хочете; бiситись не буду i благословляти не хочу. Нехай 
вiддасть хустку. Я в нього з горла видеру... 
Скорик: Нiчо, не пужайся; а знять з тебе насилку треба. Ми не дарма по світу 
їздили. Знiму, шоб ти од неї не зачахла. 
Одарка : :  Ох, батечку, голубчику, робiть швидше, що знаєте; так i чую, як 
мене з-за плечей бере. Так миску вам подати? 
Скорик: Єс. Миску, та от оцими пальцями. (Вона приносить, він ставить  
миску на лавку і, знявши свій рушник, віддає Тимошу. Ставить Тимоша біля 
себе.) Тепер, Одарiє, лий у миску воду та приговорюй французькоє слово 
голосно: плюх, плюх, плюх! (Одарка зробила, примовляючи). Тепер на, з 
турецької церкви свічечка; засвіти єйо; неси сюда, та не погаси, а то тілько тобі  
на світiжить. (Одарка вся тремтить, приносить запалену свічку). Дай сюда. 
(Приліплює її до миски). Теперича усі зажмуртесь i не ворушіться. Ну... 
починається нашеє діло... Гууууу!.. а самого так лихоманить. Єтоумiючи 
пороблено; та нiчого. Одарiє, рожденная, молитвенная, хрещеная, вiнчаная, 
покритая!.. скажи... як тобі: чи з плечей бере, чи в очах рябiє? 
Одарка : (Тремтячи.): Та... iз-за...плечей... i у очах...  
Скорик:Хвранцузькая, по всьому бачу, шохвранцузькаянасилка (Співає) 
  Тара, бара, мара, дєларжан!  
 Пуру, буру, туру, акерман! 
 Бендер, кардаш,  
 Дюпень, мар'яж,  
 Йок пшик, йок пшик. 
 (Топить свічку у воді).Банжур, мадам Одарiє, знято! Од кого прийшло, на того 
найшло. Ось погляньте усі у воду сміло: хоч би тобі одна скотинка чи  
машинка, чи шешосьiзКандзюбиного багатства. Нiц нема; усьо пішло геть. 
Прокiп (Підходить і з острахом заглядає в миску):Але i справдi! Хоч би тобі 
покришка чи бампер, нема нiчого.  
Стецько: (уважно дивлячись у миску): Хоч би тобi одна машина; тiльки сама 
моя пика й зосталася. 
Тимiш(теж дивиться): Так-таки, так. 
Одарка : (опритомнівши): Чому ж там i зостатися, коли я сама бачила, як усе 
повиплигувало геть! 
Скорик:  От так же, Одарiє, повиплигує i усе багатство  Кандзюбине з твоєї 
пам'яті, як ти цю воду вип'єш, п'ючи її щоденно по бездонному напьорстку,  
Одарка :  О, спасибi ж тобi, пане старосто! Тепер менi не тiльки що Стецька, та 
i усього його багатства не жалко. А Олексiя вже полюбила, мов рiднесенького 



сина. Ходiте ж, дiточки, сюди. (Обіймає Олексія та Уляну.) Будьте ж здоровi, 
як вода, а багатi, як земля, а красивi, як весна! 
Скорик: Ура! Наша взяла!Тепер треба сполнить закон i фініта ля комедія. 
Сiдайте ж ви тут. А ми, аміго, тут. А, молодії, постійте. 
Стецько: (сідає біля старостів):А князь осьдечки сяде. 
Скорик (підіймає його):Е ні, брате, минулось твоє князювання! Сядь собі. Шо 
ви бажали, то ми здєлали. А за сiї речі дайте нам горiлки глечик. 
Одарка : :Просимо на хлiб, на сiль і на сватання! 
Скорик: Молодята! Просимо на посад. Тут папаша, а  тут мамаша. А ми, 
аміго,тут. (Сідає з Тимошем біля Олексія). 
П ро к i п: Та мерщiй давайте страву; пора по чарцi. 
Стецько: Бач, як попарувались! Я вже бачу, до чого воно дiйдеться. 
Одарка :Та сiдай, Стецю, з нами, та й повечеряєш. А от скоро i дружечки 
прийдуть, то й потанцював би з ними. 
Стецько: :Бодай не дождали, щоб я з вами їв! А ось що скажу отут вам 
усiм:Мати, iсказися, батько, подавися, жених, провалися, заброда, утопись.  
(Забирає шапку і гарбуза, ховає його і виходить) 
Одарка :Їжте ж страву, просимо. От же i дружечки iдуть. 
1 дівчина(кланяючись, і всі за нею): Дай боже, вечiр добрий! Помагайбi вам на 
усе добре. (Олексій та Уляна, піднявшись, вклоняються). 
Одарка :Спасибi, дружечки! Просимо на хлiб, на сiль i на сватання. Сiдайте 
сюди, дiвчата.  
2 дівчина: Та нам же сідати та  їсти не подоба! 
1 дівчина:Лучче ми вам заспiваємо та ваших молодих возвеличаємо. 
Скорик :Ех, баришні! Потіште нас, потіште пiсеньками. 
Пісня  

 


