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Яків Головацький був добрим знавцем народної мови, а його демократичні погляди на її 
суспільні функції знайшли вираження у творах раннього періоду. Це був час, коли «ідеї 
Й. Гердера, відомого філософа, історика і фольклориста XVIII ст., що закликав до оновлення 
національних літератур шляхом звернення до народних джерел, захопили і галицьких 
романтиків (Петраш О. «Руська трійця». — К., 1986. — С. 30). 

Передові погляди європейської науки на народну мову визначили мовознавчу концепцію 
Я. Головацького щодо літературної мови на Україні. Ґрунтовно проаналізувавши існуючі на 
той час класифікації слов’янських мов Й. Добровського, М. Максимовича, П, Шафарика, 
І. Срезневського, Я. Головацький пропонує свою, у якій з-поміж усіх слов’янських виділяє 
південно-руську (українську) мову, повністю обґрунтовуючи її можливості на 
функціонування як літературної. На прикладі Польщі автор переконливо доводить, що 
відмова від латини і звернення до народної мови «помогло борзому взростови так названого 
золотого віку польської писемності, котра за одно століття так буйно вибуяла», і закликає 
руських учених до користування народною мовою. Аналогічне явище спостерігаємо і в 
українській літературі, коли на зміну церковнослов’янській книжній мові прийшла народна 
— і за XIX ст. вона пройшла шлях, який інші літератури проходили за два, а то й більше 
віків. 

Лінгвістичні погляди на народну мову реалізувались і в поетичних та прозових творах 
письменника. Найбільшим і, мабуть, найцікавішим, з нашого погляду, є можебилиця 
Я. Головацького «Добрі діти — вінець», уперше опублікована у книжці «Вінок русинам на 
обжинки (ч. 2), виданій у Відні 1847 р. Жанр твору визначив у підзаголовку сам автор, 
очевидно, інтуїтивно відчуваючи його максимальні можливості у відображенні правди 
життя, а також у використанні народної мови. Такий жанр зумовив структурні особливості 
твору, форму викладу думок, відбір позамовних та мовних засобів. 

Враження ймовірності (може, й так було) створюється передусім жанровою рубрикацією 
самого автора (до речі, такий жанр виступає чи не єдиним в українській літературі лише у 
творчості Я. Головацького), а також передорученням розповіді. Як видно з можебилиці, 
виклад подій письменник передоручає оповідачеві. Такий прийом надає оповіді особливої 
достовірності, оскільки пропонує хід і осмислення подій з точки зору оповідача. Крім того, 
передорученням розповіді дозволяє авторові максимально використати народнопісенний 
струмінь живої розмовної мови, проілюструвати мовну стихію певної місцевості (конкретно 
Галичини), отже, створити враження максимальної вірогідності описуваних подій. Треба 
сказати, що введення фігури оповідача, який заміняє автора, властиве літературі з давніх 
часів, але особливо такий метод розповсюдився в художній прозі в другій половині XIX ст. 

Прийом передоручення у можебилиці, так само як і в споріднених жанрах (билиці, 
небилиці, бувальщині), диктував присутність свідка, учасника, спостерігача подій. Оповідач 
Я. Головацького розповідає читачеві почуту ним бувальщину про те, як сини врятували від 
смерті батька, коли під час голоду молодий цар наказав стратити всіх старих людей. 
Можливо, життєвим поштовхом до написання твору послужили спогади з дитинства про 
голод у Галичині, коли батько забрав його з гімназії, про що письменник згадує у своїй 
біографії. 

Про те, що оповідач переповідає про почуті події, свідчать такі мовні фактори: а) оповідна 
манера, властива казкам, бувальщинам. Це, наприклад, зачин: «От були в місті три братя 
рідненьких та мали ще отця старенького»; б) у можебилиці події, пов’язані з основною 
сюжетною лінією (у даному випадку з голодом), повторюються три рази (магічне число в 
казках): «Ще оден рік люди якось живилися: що було старого хліба, то помололи...» На 
другий рік «як кинули насінє в земельку сьвятую, так тілько его й виділи; щось оно 
покільчило ся, порістки попускало та таки і при земли зісохло», а на третє літо «еще гаразд 
не вродило ся, як взяла посуха та з вітром, ще ж в зимі мало що снігу було, то все висохло, 



що чорнісінька земля і лишилася»; в) вставні слова, речення, які виражають ставлення 
оповідача до описуваних подій: «...все молоді... все молоді... радили, і от яке уложили, що 
гріх і згадувати за се уложенє». 

З усною народною творчістю жанр можебилиці споріднює: а) характерна ритмомелодика, 
наприклад фраза: «От були в місті три братя рідненьких та мали ще отця старенького» — у 
різних варіантах розпочинає найважливіші події в житті синів і батька: «...взяли три братя 
рідненькі свого батька старенького, завели в комору...», «Аж прийшли три сини до свого 
батька, питають: «Тату! Що робите? Пора сіяти...», «...дістала ся звістка і до самого царя: що 
є в такім а такім царстві три братя рідненьких»; б) уживання постійних епітетів: земелька 
сьвятая, три брати рідненькі, хліб сьвятий, татонько рідненький та ін.; в) приповідки: «...як 
молоді недоспілі розуми радили, так і недоспіла їх рада була», «...уродило ся збіже на весь 
сьвіт, та ще таке красне, див дивом не жито!»; г) порівняння: «...бохонятко хлібця, що 
чорний, як сьвята земля»; «...збіже... зазеленіло ся як тая рута»; збіже як лава; пашня як ліс та 
ін. 

Автор щедро наділяє свого героя власними мовними засобами для відтворення 
ймовірності описуваних подій, суб’єктивації розповіді. Передусім впадає в око потяг 
оповідача до нагнітання епітетів та метафоризованих дієслів, які підкреслюють силу стихії, 
безвихідь голодного люду: голод великий, засуха велика, чорнісінька земля, голодна смерть; 
ходить мир божий, та сумує та плаче, бо вже видно голодна смерть надходить. 
Мовні та позамовні засоби у можебилиці увиразнюють вираження авторського задуму. 

Передусім послідовно вживаються постійні епітети-антоніми молодий і старий (молода 
рада, молоде до молодого липне, батько старенький, старець-батько, старець, старі діди 
та ін.) для вираження ідеї твору: «...розумна рада там, де молоді руки і досвідчена голова. А 
така спілка можлива тільки там, де добрі діти». 

Після прочитаного (а під час читання створюється враження, що ти слухаєш чийсь голос) 
постає перед нами і сам образ оповідача. З усього мовленнєвого ладу можебилиці і 
складається враження, що перед нами типовий оповідач, без якого не обходилося жодне село 
і містечко. Видно, що він міщанин» бо й сам про це говорить: «Прийшов возний було і до 
нашого містечка...», але за професією швидше всього хлібороб-поет: «Як посіяли... так за 
тиждень і зазеленіло ся як тая рута, за місяць, за два, а збіже як лава, та всяке насінє 
найшлося там: є і житце, є й пшеничка і ячмінець». Мовленнєва тканина твору розкриває ще 
одну суттєву рису оповідача: його життєвий досвід, співчуття і до старих, немічних, і до 
молодих, недосвідчених. Хоч він засуджує молодого царя, який «заєдно з молодиками 
дружив» і слухав їхньої «недоспілої ради», проте не робить його винуватцем, бо цар «ще 
молоденький», і щиро радіє за нього, коли той «казав сейчас привести старця-батька перед 
себе, посадив его поруч себе коло свого трона і слухав его ради до смерти». 

Оповідач користується мовою, близькою до літературної. Є в нього розмовно-побутові 
синтаксичні конструкції типу а синів его нагородив так, що ну!; такий а такий цар і под. 
Його освіченість підтверджується перекладом офіційно-ділової мови царського указу на 
загальновживану і вживанням її характерних зворотів типу: «Ми з божої ласки цар», «дармо 
хліб з’їдающих», «вище пятьдесят літ маючих», що виступають прекрасним засобом 
стилізації церковнослов’янської книжної мови. 

Хоч у прозових творах Я. Головацького, що вийшли у «Вінку русинам на обжинки», 
немає оригінальних сюжетів, проте не слід забувати іншого: опубліковані, вони представили 
не лише індивідуальну словесну творчість письменника, а ввібрали в себе говори певних 
соціальних груп тогочасної доби, відіграли важливу роль у становленні літературної мови в 
Галичині. Щодо відчуття мовної форми Я. Головацький довів своєю можебилицею, що «все 
красне, коли на своєму місці». 
 


