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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. До актуальних проблем сучасної 

фольклористики належить вивчення регіональних жанрів народної творчості. 

Без аналітичного опрацювання специфіки поетики творів неможливо скласти 

повне уявлення про них. Студіювання окремих блоків фольклору – одне з 

домінантних завдань сучасної гуманітарної науки, адже дозволяє виявити 

межі існування певних явищ, окреслити діапазон тем, мотивів, образів та 

художньо-стилістичних засобів. Аналіз давніх і сучасних варіантів творів 

засвідчує тяглість етнокультурної традиції на змістовому та формальному 

рівнях.  

Коломийка – колоритний пласт пісенності в українському фольклорі, 

який охоплює всі аспекти людського буття. Різнотематичні мініатюри 

розкривають світогляд населення Західної України. Отже, важливо 

змоделювати поетичне тло цих текстів, коротких за формою, проте художньо 

наповнених. У коломийках гармонійно поєднані в одне ціле форма, зміст, 

морфологічно-структурні особливості, стилістично-поетичні елементи та 

функціональність. Їх художня мова особлива, експресивно заряджена. 

Важливим аспектом праці є розгляд системи поетичних засобів жанру та 

з’ясування цілісності народнопоетичної традиції українців. Пропонована 

дисертація – це узагальнююче дослідження про особливості мотивно-

образного фонду, художньо-стилістичних засобів, ситуативної 

функціональності коломийок, спроба осмислити пісенні мініатюри як 

формально-змістову єдність.  

Українське коломийкознавство має у своєму розпорядженні значний 

масив опублікованих записів (Вацлав з Олеська, В. Гнатюк, Я. Головацький, 

О. Дей, З. Доленга-Ходаковський, І. Колесса, О. Кольберг, І. Ребошапка, 

Г. Сокіл, В. Сокіл, Н. Шумада та інші). Чимало матеріалів зберігається у 

Наукових архівних фондах рукописів та фонозаписів Інституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського 

Національної академії наук України, у відділі рукописів Львівської 

національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника.  

Незважаючи на те, що коломийки вже ставали об'єктом студій 

семантико-типологічного, структурного, історико-генетичного, 

компаративного та культурологічного характеру, скрупульозних розробок про 

художньо-стилістичні засоби цих пісень бракує. У фольклористиці існує 

тенденція наділяти жанр художніми засобами, притаманними всьому 

пісенному фольклору. Проте поетика коломийок потребує глибшого 

осмислення, оскільки цей пласт усної словесності витворив специфічні 

прийоми, скажімо, у тропіці: епітети, порівняння, гіперболи, метафори, 

символи тощо, які вивчені недостатньо. Це і зумовлює актуальність теми. 

Певну увагу науковці приділяли різновидам коломийкових 

паралелізмів (психологічному, образному, формальному), але інші засоби 

стилістики, як-от антитези, повтори, риторичні запитання окреслено лише 
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частково. Потребують дослідження у науковому просторі проблеми фоніки 

(асонанси, алітерації), версифікаційного ладу та функціональності жанру 

коломийки. Тому, порівнявши малі пісенні форми українського, польського, 

болгарського та російського народів, у роботі з’ясовуємо особливості 

коломийкової функціональності, номінативної експресивності, тропіки, 

стилістики та версифікації.  

Досі немає праці, у якій було би зіставлено поетикальні виміри 

коломийки Бойківщини, Гуцульщини, Лемківщини, Надсяння, Опілля та 

Західного Поділля. Отже, в українській фольклористиці назріла потреба 

вивчення способів художнього подання образно-мотивного фонду, засобів 

створення експресивності, інструментів композиції, стилістики, віршування 

коломийок у порівняльному ключі. У дисертації розкрито суть регіональних 

відмінностей поетики жанру та збереженість засобів художньої мови на рівні 

діахронії.  

Науковці нерідко оминали синкретизм жанру, зміну темпу, ритму, 

мелодії у контексті різного призначення творів. Тому розглядаємо коломийки 

комплексно, беручи до уваги функціональність, вербальні та невербальні 

компоненти, які супроводжують пісню. 

Не йшлося у працях В. Гнатюка, О. Дея, Н. Шумади та інших науковців 

і про зумовленість тематичного діапазону, підбору засобів художньої мови, 

дотримання канонів будови коломийок індивідуальністю носія фольклору. 

Таким чином, текст розглядаємо як певне відображення світогляду, адже 

зумовленість усної творчості соціоетнічними чинниками незаперечна. 

Недостатньо уваги приділяли спільності мотивів у різних пластах 

фольклору. З огляду на це дисертант аналізує коломийки в зіставленні з 

іншими жанрами української усної традиції та короткими пісенними творами 

сусідніх слов’янських народів. Типологічне дослідження особливостей 

коломийок необхідне через наявність у них засобів, спільних з іншими видами 

пісенності. Крім того, вивчення художніх прийомів оформлення образів у 

порівняльному ключі дасть змогу окреслити своєрідність поетики цих 

моностроф. Отже, актуальність пропонованої роботи зумовлена браком студій 

про коломийки, де вони б стали об’єктом комплексного дослідження як 

синкретичний жанр, що характеризується регіональною специфікою та 

особливостями побутування.  

Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. Тема 

праці затверджена вченою радою Інституту народознавства НАН України, 

протокол засідання № 10 від 21 грудня 2010 р. Дисертація виконана в 

Інституті народознавства НАН України в межах дослідження відділом 

фольклористики теми «Український фольклор і сучасні глобалізаційні 

процеси: Поетика» (шифр 3.3.4.18).  

Мета роботи полягає у вивченні особливостей відображення дійсності в 

коломийках, окресленні специфіки їх образності та художньо-стилістичних 

засобів. 
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Для реалізації поставленої мети потрібно вирішити низку завдань, 

пріоритетними серед яких є: 

1) систематизувати науковий доробок із досліджуваної проблеми; 

2) визначити термін «коломийка», довести специфічність жанру; 

3) виявити гео- та соціальну локалізацію жанру;  

4) окреслити образно-мотивний фонд коломийок; 

5) показати вплив і проникнення коломийкової структури в інші 

українські жанри; 

6) дослідити жанрову своєрідність коломийок порівняно з короткими 

приспівками з уснопоетичної традиції сусідніх народів; 

 7) охарактеризувати поетичні засоби коломийок у часовому зрізі: 

тропіку (порівняння, епітети, гіперболи, метафори, символи тощо), стилістику 

(паралелізми, усталені поетичні зачини, різновиди та функції повторів як 

анафори, епіфори та інше), фоніку (тяжіння до повноголосся вербальних 

текстів, створення образів за допомогою асонансів, алітерацій і римування), 

засоби номінативної експресивності (базова лексика й афіксація для 

формування колоритних картин); 

8) висвітлити локальну варіантність коломийок. 

Об’єктом та джерельною базою дослідження стали опубліковані 

тексти коломийок у записах В. Гнатюка і його кореспондентів, 

Я. Головацького, Г. Дем’яна, Г. Ількевича, І. Колесси, Ф. Колесси, 

І. Ребошапки, М. Савчука, І. Сенька, Г. Скрипничук, Г. Сокіл, В. Сокола, 

І. Франка, Н. Шумади та інших. Суттєво поповнили джерельну базу 

матеріали, які зберігаються у Наукових архівних фондах рукописів та 

фонозаписів ІМФЕ ім. М. Рильського, відділі рукописів ЛННБ України 

ім. В. Стефаника. Дисертацію збагатили власні польові записи, зроблені 

впродовж 2011–2013 рр. в ареалах побутування коломийок: Львівська 

область – Стрийський район (с. Нежухів), Сколівський район (с. Тухля, 

с. Либохора, с. Нижня і Верхня Рожанка), Турківський район (м. Турка, 

с. Присліп, с. Нижня Яблунька, с. Вовче, с. Міжгір’я, с. Лімне, с. Лозинець, 

с. Либохора, с. Бітля), Старосамбірський район (с. Лопушанка), Самбірський 

район (м. Самбір, с. Погірці); Івано-Франківська область – Калуський район 

(м. Калуш), Надвірнянський район (с. Фитьків); Закарпатська область – 

Міжгірський район (с. Торунь, с. Верхнє Студене). Загалом уведено в 

науковий обіг 2246 текстів у фіксаціях дисертанта. 

Предмет дослідження – поетика коломийок на рівні синхронії та 

діахронії. До уваги беруться образно-мотивний фонд, засоби творення 

художньої мови та інші компоненти коломийок: ритміка, композиція, фоніка, 

римування, поетичний синтаксис, тропіка, номінативна і маркована лексика, 

функціональність, етносередовище у часопросторі.  

Теоретико-методологічним підґрунтям дисертації слугували 

концепції провідних українських дослідників коломийкового жанру: 

В. Гнатюка, М. Грінченка, О. Дея, М. Жінкина, О. Зачиняєва, Ф. Колесси, 

С. Лещинської, Р. Омеляшка, О. Остап’юк, М. Сумцова, І. Франка, 
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Н. Шумади. Дисертант залучила українські студії з фольклору: 

Я. Гарасима, В. Давидюка, І. Денисюка, О. Дея, Л. Копаниці, Л. Мушкетик, 

О. Потебні, Б. Рубчака, Г. Сокіл, В. Сокола та інших. У роботі використано 

здобутки зарубіжних дослідників пісенних мініатюр: Л. Астаф’євої-

Скалсберг, С. Лазутіна. Автор скористалася іноземними працями у галузі 

поетики: О. Веселовського, Б. Путилова, К. Чистова. Допоміжними стали 

розробки з етнопсихології для виявлення впливу світоглядних основ 

виконавців на їхній репертуар, зокрема праці М. Костомарова, 

О. Кульчицького, Є. Онацького, Б. Цимбалістого, В. Яніва. З цією ж метою 

простудійовано роботи з етнології (Хв. Вовка, Г. Горинь, Е. Тайлора, 

Р. Чмелика). У дослідженні використано напрацювання етномузикології 

В. Гошовського, А. Іваницького, Ф. Колесси, Б. Луканюка, М. Мишанича, 

І. Федун, М. Хая для з’ясування характерних рис коломийок.  

Методологічні засади роботи підпорядковані завданням праці та мають 

комплексний характер. Для вивчення поетики коломийок на синхронному та 

діахронному рівнях застосовано такі методи:  

1. Історико-типологічний – для встановлення типологічних паралелей 

явищ у часопросторі. 2. Структурно-типологічний – з метою аналізу 

варіантних текстів, композиційних закономірностей жанру, мотивів, образів, 

розкриття їх внутрішньої форми, поетики в межах одного часового відтинку. 

3. Порівняльно-історичний – для вивчення динаміки мотивно-образного 

фонду, стилістики, тропіки, фоніки, засобів створення експресивності 

художньої мови коломийок у культурно-історичному контексті. 

4. Міждисциплінарний – дає змогу проаналізувати матеріали з інших 

наукових дисциплін, пов’язаних із вивченням етносу, – етнології, 

етнолінгвістики, етнопсихології, етномузикології та розкрити глибинну 

семантику окремих метафор, образів-символів тощо. 5. Метод польових 

досліджень – для відображення сучасного стану побутування традиційних 

коломийкових творів.  

Територія дослідження охоплює низку етнографічних та історико-

географічних регіонів, зокрема: Бойківщину, Гуцульщину, Лемківщину, 

Опілля, Надсяння та Західне Поділля.  

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що: 

1) вперше зроблено спробу окремого дослідження, присвяченого 

поетиці коломийок; 

2) проаналізовано наповненість тематичних груп коломийок мотивами, 

визначено найоб’ємніші групи;  

3) розкрито регіональні особливості українських коломийок на 

змістовому та формальному рівнях; 

4) з’ясовано засоби створення образної системи коломийок, що 

засвідчує спорідненість з іншими українськими уснопоетичними жанрами; 

5) висвітлено характерні риси поетики коломийок порівняно з 

короткими пісенними жанрами інших слов’янських народів; 
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6) уведено в науковий обіг польові записи дисертанта, зроблені 

протягом 2011–2013 рр., що дає змогу простежити тяглість та варіантність 

етнокультурної традиції на формально-змістовому рівні. 

Теоретичне значення одержаних результатів. Опрацьована та 

проаналізована джерельна база й отримані результати дослідження 

підтверджують можливості подальшого вивчення поетики коломийкових 

текстів. У роботі висвітлено специфіку художньо-стилістичних засобів 

пропонованого блоку уснопоетичної творчості, що сприяє розробленню 

цілісної концепції функціонування коломийок як регіонального жанру 

української народної пісенності. 

Практичне значення одержаних результатів. Положення та висновки 

дисертації можуть бути використані у дослідженні теорії фольклорних жанрів, 

зокрема пісенної традиції, а також у лекційних курсах із фольклористики та 

народознавства у вищих навчальних закладах. Праця може стати основою для 

підготовки монографії. 

Особистий внесок здобувача. Вперше комплексно досліджено поетику 

коломийок і їх регіональні відмінності. Доведено зв’язок жанру з іншими 

блоками українського фольклору на змістовому та формальному рівнях, 

встановлено відмінність від українських шумок, козачків та частівок, 

польських краков’яків, болгарських хоро та російських частівок. Доповнено 

наукову класифікацію жанру, окреслено тематичний діапазон новотворів. 

Уведено в науковий обіг варіанти коломийок, які записала дисертант під час 

польових експедицій на Бойківщину, Гуцульщину та в Опілля. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дослідження 

обговорено на засіданнях відділу фольклористики Інституту народознавства 

НАН України, апробовано на конференціях різних рівнів: V Всеукраїнські 

наукові фольклористичні читання, присвячені професору Л. Дунаєвській 

(м. Київ, 12–14 травня 2011 р.); ХХV щорічна наукова франківська 

конференція «Іван Франко та Львівський університет» (м. Львів, 27 жовтня 

2011 р.); Х Всеукраїнська наукова конференція молодих учених-філологів 

«Vivat Academia», присвячена 175-річчю «Русалки Дністрової» (м. Львів, 19–

20 квітня 2012 р.); VI Всеукраїнські наукові фольклористичні читання, 

присвячені професору Л. Дунаєвській (м. Київ, 12 травня 2012 р.); 

Міжнародна наукова конференція «Міжкультурний діалог слов’янських 

спільнот Центральної і Східної Європи» (м. Київ, 24–25 травня 2012 р.); 

Міжнародна наукова конференція «Українська професійна та етнокультура: 

нові ракурси дослідження, інтеграція в світовий цивілізаційний процес» 

(м.Київ, 22 жовтня 2012 р.); ХІ Всеукраїнська наукова конференція молодих 

філологів «Vivat Academia»: українська філологія – історія, теорія, 

методологія» (м. Львів, 18–19 квітня 2013 р.); ХІІ Всеукраїнська наукова 

конференція молодих філологів «Vivat Academia»: українська філологія – 

історія, теорія, методологія» (м. Львів, 7–8 травня 2014 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано вісім статей, 

зокрема шість – у наукових фахових виданнях України, одну – в іноземній 
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періодиці, а також одну додаткову. 

Структура та обсяг роботи. Дослідження складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

рукопису дисертації становить 231 сторінку, з них – 182 основного тексту; 

обсяг додатків – 23 сторінки (додаток А – презентує регіональну варіантність 

мотивів та образів, міжжанрову дифузію текстових елементів; додаток Б – 

вміщує мелодії 25 коломийок із паспортизацією). Бібліографія нараховує 251 

позицію. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, розкрито її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, вказано об’єкт, предмет, 

мету і завдання роботи, окреслено методологію, за допомогою якої 

опрацьовано матеріал, зазначено територію дослідження. З’ясовано наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення праці, розкрито особистий внесок 

здобувача і наведено відомості про апробацію результатів дисертаційного 

дослідження. 

Перший розділ «Українське коломийкознавство: історико-

теоретичний аспект» складається з двох підрозділів, які присвячено оглядові 

історії збирання, публікації і дослідження коломийкового матеріалу.  

У підрозділі 1.1. «Збирацька та едиційна практика» висвітлено 

аспекти, пов’язані з історією фіксації та публікації жанру. З’ясовано, що 

спорадичні записи коломийок почали з’являтися у ХVІІ ст., а ґрунтовне 

зацікавлення жанром активізувалося на початку XΙX ст., коли свою збирацьку 

діяльність розгорнули польські фольклористи. Наслідком їх наукової польової 

роботи стали комплексні збірники пісень, що відображали традицію західних 

теренів України (Вацлав з Олеська «Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego», 

Ж. Паулі «Pieśni ludu ruskiego w Galicyi. Zebrał Żegota Pauli», О. Кольберг 

«Pokucie: obraz etnograficzny»). Чимало фіксацій коломийок увійшли до 

«Народных песен Галицкой и Угорской Руси, собранных Я. Ф. Головацким». 

У першому томі серед пісень різних жанрів уміщено декілька передруків 

коломийок із записів Вацлава з Олеська на тему кохання. У другому – 

І. Гушалевич подав 34 коломийки любовної та жартівливої тематики, 

Я. Головацький – близько 700 варіантів (заробітчанські, рекрутські, 

жовнірські, пияцькі, про дотримання норм і канонів християнської віри, 

оспівування вроди дівчат і хлопців, кохання, дбайливість і недбайливість 

господарів та господинь тощо). Сюди долучено збірку із 352 вояцькими, 

парубоцькими, дівочими та сирітськими коломийками у записах Щ. Саламона. 

У наступній книзі – серед «Коломыек из Галычины» – опубліковано 244 

одиниці зазначеного жанру (жовнірської тематики, про щасливе та нещасливе 

кохання тощо). Проте у багатьох текстах відсутня паспортизація, відчувається 

втручання укладача та кореспондентів у тексти пісень. 

Роботи на ниві фіксації фольклору здійснювали українські збирачі у 

другій половині ХІХ ст. – на початку XX ст. Упродовж 1905–1907 рр. 

побачило світ фундаментальне видання В. Гнатюка та його кореспондентів 
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«Коломийки» у трьох книгах «Етнографічного збірника» (ХVІІ, 

ХVІІІ та ХІХ тт.), хоча корпус мав складатися з чотирьох томів. У них за 

ключовими словами подано 8622 коломийки різної тематики з 213 сіл 

(49 повітів). До збірника ввійшли пісні з Бойківщини, Гуцульщини, Опілля у 

записах І. Франка, В. Гнатюка; Бойківщини – Б. Заклинського, А. Слюзара; 

Гуцульщини – В. Шухевича; Надсяння, Опілля – О. Роздольського, В. Щурата 

та інших.  

Записи коломийок виявлено у Наукових архівних фондах рукописів і 

фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Рильського – фіксації Є. Бабанича, М. Царя, В. Гнатюка, 

О. Роздольського, Б. Заклинського, І. Пестонюка, М. Гуця. Серед рукописів 

Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника 

містяться автографи В. Щурата (з Надсяння), А. Слюзара (з Бойківщини), 

машинопис «Бойківщина» Г. Дем’яна, у яких віднайдено понад тисячу взірців 

досліджуваного жанру. Хронологія матеріалів охоплює кінець ХІХ – 

половину ХХ ст. 

Помітною подією в науковому світі стало видання «Коломийки» 1969 р. 

(упорядник Н. Шумада), де вміщено 4814 одиниць жанру різноманітного 

змісту, зрубрикованих за тематикою, переважно з наукових архівних фондів 

рукописів і фонозаписів ІМФЕ ім. М.Т. Рильського з докладною 

паспортизацією та мелодіями. Тоді ж вийшов друком збірник «Народні 

співанки» українців сучавської, тульчанської, марамороської фольклорних зон 

Румунії, в упорядкуванні І. Ребошапки, де серед інших текстів вплетено 248 

коломийок про еміграцію, сум за рідною землею, заробітчанство. Ці записи 

свідчать про тяглість фольклорної традиції на українських етнічних землях за 

межами сучасного державного кордону. У другій половині ХХ ст. коломийки 

також фіксували І. Сенько, Ю. Бойко, Г. Дем’ян, В. та Г. Соколи, 

М. Мишанич. На початку ХХІ ст. – Г. Скрипничук, О. Остап’юк та інші. 

Дисертант зафіксувала коломийки Стрийщини, Сколівщини, 

Турківщини, Самбірщини, Старосамбірщини, Івано-Франківщини та Міжгр’я. 

Серед уведених у науковий обіг текстів наявні як традиційні, так і нові 

варіанти мотивів.  

Історіографічний огляд джерельної бази засвідчив активне побутування 

коломийок на Бойківщині та Гуцульщині, дещо менше – в Опіллі, Надсянні, 

Лемківщині та Західному Поділлі на різних часових рівнях, а також дав змогу 

простежити динаміку їх поетики. 

У підрозділі 1.2. «Історія дослідження» розглянуто хронологію 

теоретичного осмислення жанру. Одним із перших увагу на коломийки 

звернув Вацлав з Олеська у передмові до збірки «Pieśni polskie i ruskie ludu 

galicyjskiego» і дійшов висновку щодо їхнього генетичного зв’язку з 

краков’яками. Ж. Паулі описав коломийки як мінорні, з поступовим 

пришвидшенням на одну мелодію у такті 2/4 парні танці з приспівками. 

М. Закревський у праці «Старосветский бандуриста» називав їх набором 

строф одного розміру без зв’язку у змісті. М. Сумцов вказав на географічну 
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поширеність жанру, походження від «колись пишної пісенності», окреслив 

різницю між віршовою формою і тематичним наповненням краков’яків і 

коломийок, класифікував твори на «танцювальні» та «до співу», ключовими 

засобами коломийкової поетики назвав символіку та психологічний 

паралелізм. 

Важливий внесок у дослідження жанру здійснив В. Гнатюк, розуміючи 

його як «коротенькі пісні, що складаються переважно з одного або двох 

куплєтів найріжнороднійшого змісту». Учений сконцентрував увагу на 

структурних формах пісень, міркував щодо їх походження. Довів існування 

жанру у добу Хмельниччини. І. Франко у праці «Знадоби до вивчення мови і 

етнографії українського народу» показав чутливість жанру до сприйняття і 

відображення найширшого кола подій у житті людини. У статті «До історії 

коломийкового розміру» висловив припущення щодо існування у слов’ян 

коломийкового вірша у ХІV–ХV ст. У розвідці «К вопросу о коломыйках» 

О. Зачиняєв вказав на важливу роль розміру пісні у з’ясуванні генези її форми 

і зазначав, що передусім варто враховувати наголос, який ділить вірш на 

стопи.  

Ф. Колесса у праці «Ритміка українських народних пісень» розглянув 

співвідношення структури мелодії й тексту коломийок, виокремив жанр серед 

інших 14-складових пісень, зарахував коломийки до найдавніших груп 

українських народних творів. М. Жінкін у статті «Коломийки» висловив 

думку, що українські твори спочатку були додатковою, досить примітивною 

піснею до танцю, яка згодом ускладнилася елементами паралелізму, що 

урізноманітнило й вербальний елемент, проте ритм залишався незмінним. У 

дослідженні «Краковяки и коломыйки» учений відзначив неспорідненість цих 

видів уснопоетичної творчості. У розвідці «Коломийки» М. Грінченка 

окреслено ці твори як самостійне і синкретичне явище, у якому мелодія є 

одним із жанродиференціюючих факторів. О. Дей у студії «Поетична 

панорама народного життя» вказав на поширеність у Карпатах, 

реалістичність, лаконічність та дотепність жанру. У роботі «Перлини 

карпатського краю» окреслив місце коломийок серед слов’янських творів, 

тематичне багатство, функціонування та деякі їх жанрові характеристики. 

В. Гошовський у монографії «У истоков народной музыки славян» дійшов 

висновків про архаїчність коломийок через їх синкретичний характер. Однак 

учений орієнтувався лише на ритмічну форму при жанровій диференціації 

пісенних моностроф, що, на нашу думку, не завжди доцільно. Н. Шумада у 

статті «Коломийки» розкрила деякі жанрові ознаки текстів, назвала козачки, 

лемківські співанки, краков’яки та частівки типологічно близькими до 

коломийки. Розвідка «Пісенні мініатюри українського народу» вміщує 

інформацію про ритм, структуру коломийки, частково ідеться про фоніку, 

тропіку, синтактику, образність українських мініатюр. У роботі «Сучасна 

пісенність слов’янських народів» дослідниця охарактеризувала паралелізм у 

коломийках як жанрову особливість та вказала на їх безконечну варіантність.  
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Про специфіку досліджуваного блоку пісенності йдеться у статті 

Р. Омеляшка «Жанрова структура коломийки», зокрема, фрагментарний 

характер образів коротких приспівок, паралелізми, діалогічність, ланцюгову 

будову як характерні для жанру композиційні засоби та походження 

коломийок на основі їх синкретичності.  М. Хай у розвідці «Характерні 

особливості бойківського музичного стилю» висловив думку про найдавніші 

речитативні типи коломийкового мелосу, що зазнали у процесі еволюції 

незначного ступеня мелодизації. У праці «Музика Бойківщини» учений 

зауважив подібність ладканок і коломийок у віддалених гірських поселеннях. 

М. Мишанич у статті «Про мобільність строфіки бойківських народних 

пісень» дійшов висновків про «політекстовість» коломийкових мелодій (коли 

на один наспів традиція накладає чимало словесних текстів). 

Характеризуючи коломийки, Л. Копаниця у праці «Пісенні жанри 

українського фольклору» акцентує на багатстві художніх засобів та розмаїтті 

мотивів, а також на сталій ритмомелодиці. Цікавилася жанровою специфікою 

коломийок Л. Мушкетик у праці «Фольклор українсько-угорського 

порубіжжя», називаючи стабільну форму, різнотематичність та паралелізм 

серед домінантних ознак коломийок. О. Остап’юк вивчала коломийку 

здебільшого як різновид «танечних пісень», окреслила історіографічний 

аспект студіювання цього блоку пісенності, вказала на ритмоструктуру, що 

стає одним із класифікаційних критеріїв, стисло описала ключові жанрові 

ознаки коломийок: різнотематичність, дворядкову будову з прикінцевою 

жіночою римою, константну структуру (4+4+6)2. У статті «Регіональні 

особливості поетики танечних пісень» сучасна дослідниця визначила 

стилістику та тропіку коломийок українських творів до танцю загалом.  

Отже, незважаючи на факт існування низки праць про коломийки, 

питання їх поетики порушували надто поверхнево. У полі зору дослідників 

також не перебували регіональні відмінності образного, мотивного і 

тематичного фондів жанру. 

Другий розділ «Коломийка в жанровій системі фольклору» 

базується на розгляді генези, сутності, визначенні терміну, функціонального 

та тематичного розмаїття коломийок. 

У підрозділі 2.1. «Жанрова своєрідність та функціональна природа 

коломийок» уточнено визначення терміну «коломийки», під яким 

розуміються короткі пісні, почасти співані до танцю, що мають завершену 

думку виконавця у двох або трьох переважно 14-складових рядках з 

прикінцевою, рідше внутрішньою жіночою римою, ритмікою (4+4+6)2, 

цезурою після восьмого складу, хореїчним віршем та ритмом 2/4 (дванадцять 

вісімок та дві четвертні тривалості). Серед головних критеріїв їх 

диференціації названо структуру та завершеність висловлювання в одній 

строфі, інформативність і експресію вражень, емоцій та думок переважно від 

першої особи. Вказано на зумовленість тематичного діапазону, підбору 

засобів художньої мови коломийок індивідуальністю носія фольклору, тому 

тексти аналізовано як певне відображення світогляду інформантів. За 
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цільовим призначенням коломийки розділено на: 1) твори для вираження 

емоційного стану; 2) приспівки, що супроводжують певну господарську 

діяльність людини; 3) колискові; 4) застільно-бесідні; 5) які коментують 

весільний обряд; 6) до танцю. Багатофункціональність вирізняє пісенну 

мініатюру від інших жанрів, наприклад, балади, домінуючі функції якої – 

естетична та дидактична, від пісні-хроніки – з превалюванням інформативної 

та дидактичної, козачка – з переважанням розважальної. Різноманітність 

цільового призначення спричинилася до численних назв коломийок 

(«співанка», «думка», «гуцулка», «коло» тощо). У науковій літературі 

використовується універсальний для усіх різновидів жанру термін 

«коломийка». Його походження – дискусійне питання: адже й географічна 

варіантність коломийок певною мірою відображається у «маркуванні» типів 

коломийок («сороківська», «жаб’ївська», «волосянська»). З огляду на те, що в 

околицях міста Коломия цей жанр називають, як правило, «співанками», 

дисертант вважає найбільш імовірною генезу номінації від слова «коло», бо їх 

часто танцюють у ньому.  

Ґрунтуючись на вже існуючому тематичному рубрикуванні матеріалу, 

дисертант доповнила наукову систематизацію жанру. Адже історичні колізії, 

що мають потужний резонанс, політичні та суспільні реалії є тими чинниками, 

які поетапно вносять корективи у тематику коломийок, тому у них згадано 

мовну проблематику, сучасні економічні обставини тощо. Дисертант виявила 

нові родинно-побутові мотиви групи коломийок про кохання («парубок 

розважається на гроші дівчини-емігрантки»); соціально-побутові – про 

збереження довкілля («хлопці ідуть рятувати ліс від вирубування»), надмірні 

розкоші («депутати відпочивають у Карпатах», «народ іронізує над 

будівництвом дорогих стадіонів»), на політичну («виконавець засуджує дії 

Президента») та інші теми. Класифікацію матеріалу виконано за головними 

мотивами, які об’єднано довкола тематичних гнізд. Спочатку твори поділено 

на дві групи з виділенням дрібніших рубрик. До родинно-побутових належать 

коломийки про: 1) рідний край; 2) дозвілля молоді ; 3) щасливе кохання; 

4) незгоди в коханні ; 5) одруження; 6) сімейне життя. У родинно-побутових 

коломийках, які становлять більшість усього репертуару, прославляються 

співи, танці, природа, кохання, врода дівчат і хлопців, засуджуються 

безгосподарність, негативні риси людської вдачі, в гумористичному ключі 

розкрито взаємини населення. Серед соціально-побутових виділяємо 

коломийки про: 1) панщину; 2) опришківство; 3) рекрутчину; 

4) наймитування; 5) соціальну нерівність; 6) життя під владою західних 

окупантів; 7) боротьбу за незалежну державу у ХХ ст.; 8) патріотичні настрої; 

9) еміграцію; 10) політичну й економічну ситуацію за часів СРСР; 11) стан 

справ у незалежній Україні; 12) екологію. Дисертант показала, що у пісенних 

монострофах відтворено узагальнені образи героїв, умови життя й побуту, 

спільні для усього регіону побутування жанру; довела зв’язок мотиву у 

коломийках з образом героя, наприклад, залежність портретних характеристик 

персонажів від ідейного спрямування твору. Вперше розкрито регіональні 
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особливості українських коломийок на змістовому рівні. Переважна 

частина відмінностей стосується відображення ландшафту, господарських 

інтересів та одягу у творах.  

У підрозділі 2.2. «Взаємозв’язок коломийок з іншими фольклорними 

жанрами українців і сусідніх слов’янських народів» автор виявила 

спільноетнічні теми, мотиви, образи і їх підґрунтя у коломийках. Встановлено, 

що змістове ядро досліджуваного жанру і лемківських приспівок майже 

збігається. Обидва блоки пісенності містять мотиви про співи, рідний край, 

взаємини молоді, життя в родинному колі, побут в еміграції, боротьбу за 

державність тощо. Календарно-обрядові твори весняного циклу мають спільні 

з пісенними мініатюрами семантичні елементи (любовні та патріотично-

визвольні). Стрілецькі, повстанські пісні та коломийки мають мотиви-

величання провідників воїнів, а також про страждання народу під гнітом 

чужоземців, боротьбу за незалежність, самопожертву українців, вшанування 

героїв і місць баталій. Виявлені змістово-формальні зв’язки коломийок із 

творами весільного циклу (зокрема, серед мотивів-побажань), жартівливими і 

танковими піснями (скажімо, козачками про недоладних героїв), дитячими 

забавлянками та дражнилками (спільні персонажі переживають ті ж колізії, 

що й у коломийках), замовляннями (заклики до природи), приказками тощо. 

Віднайдені явища слугують доказом міжжанрових дифузійних процесів і 

органічної генетичної єдності компонентів української народної словесності. 

Означено жанрову специфіку коломийок серед слов’янського уснопоетичного 

дискурсу. Дисертант виявила домінування любовного тематичного пласту у 

краков’яках і коломийках. У них спільні мотиви- поради не вірити хлопцям, 

згадки про підмови дівчат до гуляння та інші. Твори про обрання супутниці 

життя відображають базові світоглядні позиції обох народів: у коломийкових 

строфах зазначеної тематики українські виконавці співають про вибір із двох 

дівчат, врешті, перевага надається бідній. У краков’яках молодики часто 

схиляються на бік багацьких доньок, натрапляємо також на заклики доводити 

заміжніх жінок до розлучення. Синкретичні танцювальні болгарські хоро на 

змістовому рівні (попри докладний розлогий опис зображуваного) близькі до 

варіантів коломийок про кохання. Обидва жанри містять мотиви про сон 

дівчини у саду, про те, як красуня вимітає двір, хворобу молодиці при 

чоловікові тощо. Об’єктом зображення частівок є відчуття героїв, побутові та 

суспільно-політичні події, проте їх відтворено переважно у саркастичному 

ключі. Натомість сарказм не є домінуючим у поетиці коломийок.  

Отже, порівнявши їх зі схожими утвореннями українського та сусідніх 

народів, виходимо з позиції, що коломийка постала не з чужоземних 

матеріалів, хоча існують текстологічні та мелодичні паралелі з ними. Чимало 

строф є відгалуженням ліричних, історичних пісень, пісень-хронік, балад. 

Низка мотивів мандрує між різними жанрами: частівками, козачками та 

іншими. Проте ці спільні теми у численних видах уснопоетичної спадщини 

оформлено по-різному: розгортанням матеріалу, своєрідними художньо-

стилістичними засобами, віршуванням, римуванням, фонікою. За трансмісії ж 
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традиційної канви коломийок до сьогодення збереглися окремі 

поетичні мотиви із застарілих форм поезії і водночас додалося відображення 

сучасних суспільно-історичних процесів. 

Третій розділ дисертації «Художньо-стилістичні засоби коломийок» 

базується на розкритті особливостей поетики жанру. 

Підрозділ 3.1. «Номінативна експресивність коломийок» містить 

дослідження дисертанта про художні засоби, за допомогою яких твориться 

емоційність коломийок. До них належать підтекст, асоціативні зв’язки, 

стилістично марковані і на перший погляд нейтральні слова, демінутивні й 

згрубілі суфікси, підсилювальні частки та інше. Поетизація тексту 

відбувається за допомогою акцентування на важливих для ситуації деталях 

(розташування поселення стає його перевагою чи недоліком; колір чи нахил 

рослин окреслюють емоційний стан героя; привабливості парубкові додає 

гарна одежа, ходіння по кладці із золотим поруччям тощо). Основу мовної 

тканини коломийок становить побутова лексика, тому у них поширені 

імпрекації, призначені для живих чи неживих суб’єктів і сприяють викриттю 

людських вад. Відкрито їх поєднання із пестливою і навіть сакральною 

лексикою. Натуралізм зображуваного у певних варіантах вимагає прикриття 

брутальних слів і виразів, тому іноді їх замінюють евфемізми (на означення 

певних частин тіла, непристойних дій чи біологічних процесів, розпусниць та 

розпусників або ж з образами нечисті, біди, злиднів тощо). Для створення 

колоритних образів, каламбурів та рим використовується омонімія. Художньо 

забарвлюють мовну тканину коломийок архаїзми, історизми, неологізми, 

слова на позначення новітніх реалій. Для актуалізації текстів у типових творах 

замінюються застарілі факти, власні назви, чини, посади та інше на нові. 

Коломийки послуговуються невеликим обсягом запозичень переважно з 

польської, румунської, угорської, німецької мов, які додають колориту творам 

та зберігають у такий спосіб уламки історії західних теренів України. 

Виявлено значне побутування слів на означення сакральних істот, понять, 

предметів та явищ. Проте українці «приземлюють» образи святих, 

приписуючи їм активну участь у господарських справах тощо.  

Семантичну змістовність мають пестливі, лайливі, навіть нейтральні 

афікси, вивільняючи експресивну енергію. Особливо багаті на суфікси 

антропоніми й ороніми. Інколи формуванню емоційних протиріч сприяє 

долучення до негативного образу чи дії пестливого суфікса: «гадинонька», 

«обмовлятоньки». У підрозділі дисертації ідеться про стабільність принципів 

коломийкової афіксації упродовж століть. 

Підрозділ 3.2. «Роль тропів у художній мові коломийок» дає змогу 

зробити висновок, що серед коломийкових тропів порівняння відіграють 

важливу роль: виконують оцінну функцію, підсилюють емоційну 

характеристику героїв та об’єктів пісень, уточнюючи портретистику, 

конкретизуючи психологічний стан персонажа, колоритно відтворюючи реалії 

побутування народу. Розміщені вони переважно в межах одного вірша. Часто 

використовуються у жанрі епітети, варіантність яких реалізується залежно від 
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тематики і проблематики твору. Залучені до текстів тавтологічні 

епітети підкреслюють очевидні обов’язкові ознаки об’єктів (колір, вік, 

емоційно-психологічний стан, фізичні характеристики тощо). Їх може бути 

актуалізовано за допомогою інверсії (якою розставляються потрібні смислові 

акценти). Оригінальних епітетів у жанрі чи не найбільше, як і в інших 

слов’янських монострофах, що творяться спонтанно. До коломийок також 

вплетено метафоричні («золоті руки»), гіперболічні («безмежнеє горе») й 

метонімічні («молоді кучері» (юні хлопці) художні означення. Експресію у 

досліджуваному жанрі підсилюють синкретичні образи, створені епітетами на 

позначення смаку («солонийкий вітер»), слуху («не чини так гучно»), дотику й 

зору («колючий погляд») тощо.  

Традиційні й оригінальні, зображальні (описові) та виражальні 

(емоційно-оцінні) метафори залучено найширше до родинно-побутових 

творів. Вони дають змогу непрямим значенням загострити увагу на потрібних 

деталях, інколи виявити залишки пантеїстичного світогляду давніх українців. 

У підрозділі дисертації йдеться про те, що ознаки у метафорах переносяться за 

принципом уподібнення, досить часто – за дією. Зокрема, мотив «молодикові 

приходить наказ кохати заміжніх жінок» означає, що парубка беруть до 

війська (адже обіцяти спільне життя дівчатам тепер негоже). Метонімією, що 

передбачає заміну слів за суміжністю, частини замість цілого, описано темп 

танцю («Кости би ся розсипали, якби не сорочка»), почуття парубка («Лишаю 

ти свою руку на ніч») та інше. Близькі до метафори символи. У праці розкрито 

закодовану семантику дій, рослин, тварин, рельєфів, речовин, астральних 

об’єктів. Символіка коломийок відзначається меншою оригінальністю, ніж 

інші тропи в загальноукраїнському і навіть слов’янському контекстах, адже є 

породженням і рудиментом багатовікової слов’янської культури.  

Гіпербола у коломийках підсилює образ, увиразнює почуття 

перебільшенням емоцій, довжини, відстаней, кількості, тривалості дії, 

можливих наслідків дій чи бездіяльності. Як правило, художньо-поетичне 

перебільшення зображуваного не сприймається слухачами буквально.  

Найінтенсивніше побутування іронії виявлено у родинно-побутових, а 

менше – у соціально-побутових коломийках з метою викрити негативні явища 

людського буття. Її використання передбачає слова на означення позитивних 

якостей («гарна», «файна», «добра», «гонорна», «багата» та інших), які вжито 

у прямо протилежному до буквального значенні. Приховану семантику 

розкривають несподівані закінчення творів, що заперечують чесноти. Через 

цензуру колективу до злого сарказму в коломийках справа доходить рідко 

(зазначений троп спостерігається у весільних застільних переспівах).  

У підрозділі 3.3. «Стилістичні фігури (синтаксичний рівень 

художньої мови)» розкрито стилістику коломийок і доведено добре 

збереження паралелізмів у часі та їх домінування у творах про кохання. Проте 

змінилася частотність вживання деяких із них. Зокрема, у записах початку 

ХІХ ст. цих засобів художньої мови значно більше, ніж у сьогоднішніх 

фіксаціях. Трансформувалося і їх змістове наповнення: усе менше у них 
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символіки, спостерігається тяжіння до підбору образів, зважаючи на риму, 

нівелюючи значення. Серед них виділено психологічний паралелізм, у якому 

перший вірш базується на символічному образі природи, другий – на 

зіставленні його з явищем життя індивідуума (опущені низько хмари 

асоціюються із незгодами, суть яких викладена у другій частині коломийки: 

«В полонинці, в полонинці хмари си знизили, Там молоді вівчарики вівці 

погубили»). Виокремлено у жанрі образний паралелізм, у якому описано 

реальні чи можливі стани й дії без залучення символів («Україна ще не 

вмерла, Україна жиє, Ще дівчина козакові сорочечку вшиє»). Поширеним у 

коломийках є формальний паралелізм, який зумовлений занепадом логічних 

зв’язків між рядками коломийки, тоді зміст акумулюється у другому вірші 

(«Ой упала звізда з неба та й розсипалася, Ни в щасливу годиночку війна 

зачалася»). Деякі з них побудовано на антитезах, що вимальовують картину 

твору з контрасту: «Я співаю, не гадаю, ніби веселюси, В мене туга на 

серденьку, я не признаюси». Функціонально вони допомагають увиразнити 

гострі проблеми, хоча іноді від протиставлення утворюється комічний ефект. 

За будовою паралелізм і антитеза бувають у межах одного, двох рядків чи 

розширеними у кількох строфах. Аналіз поетики коломийок та інших творів 

виявляє, що у межах окремих жанрів паралелізми відрізняються (наприклад, у 

замовляннях ґрунтуються на діях за аналогією). 

Урізноманітнюють художню мову у всіх групах коломийок риторичні 

запитання. Їх функція – емоційно забарвити твори, посилити увагу слухача 

зверненням. У пісенних мініатюрах форма викладу цих фігур буває 

поступальною, проте досить поширені та добре збережені риторичні 

запитання у формі паралелізмів. Певні варіанти доповнено відповіддю.  

Чільне місце у коломийковій стилістиці відведено повторам, до яких 

часто залучено дієслова для позначення руху, що дає мобільну картину 

зображуваного. Виявлено активне вживання анафор, епіфор та інших видів 

дублювання матеріалу. Зазвичай стилістичні засоби у коломийках 

поліфункціональні і посідають важливе місце в: 1) організації структури 

(поєднання рядків); 2) емоційно-експресивній ролі (скажімо, виконують 

анафори); 3) стилістиці; 4) семантичній меті – підсиленню; 5) граматиці (вияв 

кількості та інтенсивності дії).  

У підрозділі 3.4. «Версифікаційний лад коломийок» окреслено, що 

коломийки мають форму силабо-тонічного хореїчного 14-складового 

регіонально закріпленого переважно однострофного дво- або тривірша. 

Відхилення у будові залежать від географічних та індивідуальних чинників. 

Зокрема, на межі Бойківщини та Лемківщини існують дифузійні ритми 

коломийок: (5+6)2(4+4+6), (6+6)2, (4+3+6)(4+4+6). Чимало у збереженні 

структури вірша залежить від мнемонічних та творчих здібностей носія 

фольклору (за надлишку складів співаки опускають голосні, вдаються до 

еліптичного мовлення; а для подовження – додають зменшувальних 

повноголосних суфіксів, несамостійних частин мови, залучають повтори слів 

або частин рядків; щоб створити потрібний ритм, залучають інверсію). Іноді у 
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коломийках відсутній сенс, що спричинює імпровізація. Стосовно 

акцентуації коломийок, то наголоси слів у них залежать від ритму. У жанрі 

обов’язкові жіночі рими, серед яких домінують багаті за звуковим 

наповненням та оригінальні. Коломийкове римування переважно суміжне. За 

його відсутності суголосність наявна між цезурами. Народні поети 

підбирають одногрупні й різногрупні рими, співзвучності з кількох слів, 

іншомовні запозичення, неологізми, щоб утворилася подібність слів. 

Допомагають фіксувати традиційну форму стабільні зачини, поширеною 

структурою яких є модель: підсилювальна частка + власна назва у кличному 

відмінку + повтор попереднього іменника з додаванням афіксів.  
Темп творів до танцю становить близько 150–200 четвертних рівних 

тривалостей за хвилину, до співу – 90–190. Він може змінюватися залежно від 

настрою виконавця. Мелодії пісенних мініатюр локально прив’язані та 

бувають низхідні, висхідні, побудовані на одній ноті, з ритмічними 

відхиленнями й альтеруванням ступенів. У певних селах Турківського та 

Надвірнянського р-нів коломийки до співу схожі на неквапливі, речитативні, 

нерівнодольні, з паузами, форшлагами, поступовим сповільненням наприкінці 

віршів ладканки, що засвідчує архаїчність ґенези таких варіантів. Ритм, 

мелодія та манера виконання пісень значною мірою залежать від того, під час 

якої роботи їх співають. У косарській приспівці сильні долі припадатимуть на 

замахи коси; у пастушій для перегукування в горах – ритм нерівнодольний, 

текст доповнюється затягненим вигукуванням, «гойканням» або «гоєканням»; 

пастушій для розваги – чіткий ритм; застільній драстичній – традиційна 

хореїчна стопа. Отже, варіантність коломийок зумовлено географічними, 

функціональними та індивідуальними факторами. 

ВИСНОВКИ 

У Висновках зазначено, що пропоноване дослідження – спроба 

комплексної праці про поетику коломийок. Історіографічний огляд збирацької 

та едиційної практики засвідчив поширеність цих пісенних мініатюр на 

теренах Бойківщини, Гуцульщини, дещо менше – Лемківщини, Надсяння, 

Опілля й Західного Поділля, що дозволило простежити динаміку поетики 

жанру в часовому ракурсі. У дисертації вказано, що зацікавлення 

коломийками датується ХІХ ст., коли свою збирацьку діяльність розпочали 

польські фольклористи: Вацлав з Олеська, О. Кольберг, Ж. Паулі. Численні 

записи вдалося зібрати В. Гнатюку, Я. Головацькому, І. Франку та іншим. 

Продовжили їх працю О. Роздольський, згодом – Г. Дем’ян, В. Сокіл та інші. 

Щодо теоретичного осмислення жанру, то дослідників найбільше цікавило 

тематичне розмаїття та віршування коломийок. Лише побіжно вони торкалися 

проблем поетики пісенних мініатюр. 

Розкрито жанрову специфіку досліджуваного пласту пісенності. 

З’ясовано сутність терміну «коломийка», під яким розуміємо завершену 

думку виконавця у двох або трьох переважно 14-складових рядках. 

Стабільними ознаками цих творів є жіноча рима та цезура після восьмого 

складу. Попри різноманітність мелодій, виявлено, що коломийки мають 
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константну ритмічну схему: дванадцять вісімок та дві четвертні 

тривалості у такті 2/4. У роботі виведено генезу терміну «коломийка» від 

слова «коло». Зазначено, що ці пісні є регіональним жанром уснопоетичної 

творчості українців, з чіткою будовою. Вони виявляють тісні зімістово-

формальні зв’язки з іншими пластами українського фольклору. Широкий 

тематичний діапазон коломийок класифіковано на соціально-побутові та 

родинно-побутові блоки і додано тематичні групи (про життя в незалежній 

Україні, екологію та інше). Художньо-стилістичні засоби поєднують традицію 

і новаторство. Відображення дійсності у жанрі подається, як правило, від 

першої особи. Поліфункціональність названо одним із диференційних 

критеріїв жанру.  

У дисертації досліджено відмінність коломийок від жанрів інших 

слов’янських народів. Резюмуємо, що хоро, частівки та краков’яки – це 

синкретичні необрядові твори. Лише коломийки передбачають 

поліфункціональність. Тематика українських пісенних мініатюр різнопланова, 

частівок – переважно родинно-побутова і соціальна, презентована у 

сатиричному ключі, краков’яків і хоро, як правило, любовна. Однак у 

польському жанрі виклад матеріалу подано у жартівливій манері, а в 

болгарському – у серйозній. Вдалося виявити, що мотивно-образні фонди 

лемківських співанок і коломийок майже тотожні (в обох ідеться про 

довкілля, господарські заняття, дошлюбні і родинні стосунки, рекрутчину, 

жовнірів, боротьбу проти ворогів України, емігрантську долю); віднайдено 

низку мотивів та образів, спільних для коломийок й українських пісенних 

жанрів (козачки, частівки, пісні-хроніки, балади, гаївки тощо) та інших творів 

(замовляння, прислів’я).  

Дисертант окреслила методи створення експресивності мови на 

лексичному, номінативному, стилістичному рівнях. У номінативній лексиці 

коломийок зафіксовано антропологічні дані, географічні назви й атмосферні 

явища, рослинність і тваринний світ, гідроніми, інше довкілля, історичні події 

й обставини, культурні реалії. Вони зображені крізь призму ставлення 

населення до цих явищ та суспільних змін. Зокрема, любов до оточення 

передається світовідчуванням героя, який називає дорогі серцю об’єкти 

присвійними займенниками – «мій», «моя», «мої». Вокалісти величають чи 

применшують привабливість топонімів, вказуючи їх місце розташування. 

Додатково створюється локальна прив’язка до місць виконання коломийок. 

Контекст допомагає розкрити емоційне маркування дендрологічних образів та 

флористичних картин. Зелені рослини – виразники молодості та сподівань на 

кохання, одинокі – містять експресію суму через нерозділене кохання, 

похилені на інші – радості від взаємних почуттів героїв. У коломийках 

натрапляємо на перелік «священних» понять та образів. Встановлено, що 

українці у досліджуваному жанрі «десакралізують» святих, ангелів та інших 

істот, приписуючи їм щоденні заняття селян, звертаючись, як до простих 

смертних. Наближеність коломийок до буденного народного життя пояснює 

поширеність художнього прокльону у них. Міфологічні джерела проклять, де 
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відображено тверду віру народу в їх виконання, добре збереглися у жанрі. 

За допомогою архаїзмів та історизмів відображено давні умови побутування. 

Функція спотворених полонізмів, русизмів, діалектизмів, вульгаризмів – 

передача негативного ставлення народу до певних осіб, подій та дійсності. 

Для поетизації образів у коломийках іноді достатньо приєднання до 

антропоніма, ороніма чи іншого слова стилістично маркованих афіксів, які 

здатні відобразити найтонші нюанси почуттів героїв.  
Особливої уваги надано тропам, за допомогою яких формуються яскраві 

та специфічні художні образи. Дисертант виокремила різновиди порівнянь, 

об’єкти зіставлень. Встановлено, що серед засобів коломийкової тропіки 

поширеними є порівняння (у зіставленнях переважають довколишні реалії). 

Досліджено, що епітети виявляють взаємозалежність із тематикою твору. 

Серед домінуючих елементів поетики виокремлено виражальні епітети. До 

засобів коломийкової тропіки зараховано й гіперболу, яка застосовується у 

коломийках для посилення враження, виокремлення одиничного з ряду. 

Розглянуто вживання метафори й метонімії у жанрі, наголошено на нечастому 

їх застосуванні. Особливу увагу у піснях про кохання привертають широко 

залучені символи, які часто набувають полісемічності. Домінантними названо 

рослинні, зооморфні та орнітологічні. Функція окреслених тропів у 

коломийках – висловити враження співака та дати оцінку певній ситуації.  

Доповнюють поетичну канву коломийок стилістичні фігури. Дисертант 

вказала на кореляцію частотності вживання паралелізмів та антитез 

тематичною групою та поступову зміну їх змістового наповнення. Окреслено 

коломийкові паралелізми: психологічний (який домінує у творах про кохання, 

із символом у першому рядку, він посилює експресію висловленого у другому 

вірші), образний (що за допомогою двох різних образів створює єдину 

картину, передає емоції) та формальний (без логічних зв’язків між рядками 

коломийки, його функція – зберегти ритмічну структуру переважно у 

новотворах). Антитези та риторичні запитання у формі паралелізмів 

допомагають увиразнити гострі проблеми, посилюючи експресивність 

пісенних мініатюр. Встановлено, що повтори у коломийковій стилістиці 

виконують переважно експресивну, граматичну та ритмоорганізовуючу ролі. 

У роботі зосереджено увагу на композиції, версифікації, римуванні та 

вигадливості коломийкової фоніки, у якій віднайдено синкретичні звукові, 

слухові, зорові, дотикові образи, що віддзеркалюють будь-які аспекти 

народного життя за допомогою асоціативних зіставлень. Основи акцентуації 

коломийок продиктовані їх ритмом. Жіночі рими – обов’язковий компонент 

поетики жанру. Серед них домінують суміжні, багаті за звуковим 

наповненням; бувають одногрупні й різногрупні рими, співзвучності з кількох 

слів, іншомовні запозичення, неологізми, щоб утворилася подібність слів. 

Допомагають фіксувати традиційну форму коломийок стабільні структури їх 

першого вірша. 

Доведено, що зміни поетики коломийок в історичному контексті мало 

стосуються формального рівня. Тут ідеться про зменшення символіки, 
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психологічних паралелізмів і домінування формальних зачинів у 

новотворах. Трансформації більше стосуються змістового наповнення цих 

засобів. Скажімо, спостерігаємо введення до тематичного діапазону жанру 

актуальних мотивів про стосунки молоді, збереження мови, непотрібні 

новобудови, вирубування лісу, відпочинок депутатів у Карпатах та іншого. 

Щодо тропів, то серед порівнянь є чимало зіставлень із сучасними реаліями. 

Це доводить тяглість традиції у вживанні художньо-стилістичних засобів 

коломийок та постійне оновлення тематики жанру. 
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АНОТАЦІЯ  

Ковальчук О. І. Поетика коломийок. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і 

науки України. – Київ, 2015. 
Дисертація є першим в українській фольклористиці комплексним 

дослідженням поетики коломийок. У праці охарактеризовано пісенні 

мініатюри, окреслено територію поширення та динаміку тематико-мотивного 

фонду цього регіонального пласту усної словесності українців. Встановлено 

специфіку коломийок у контексті українського фольклору та сусідніх 

слов’янських народів. У роботі доведено вплив поліфункціональності, 

географічних, соціальних та історичних чинників на змістове наповнення і 

локальне розмаїття досліджуваного жанру. Основну увагу зосереджено на 

специфіці художньо-стилістичних засобів цього блоку пісенності 

(номінативній експресивності, тропіці, синтаксисі та версифікації). Сучасні 

записи дозволили виявити незначні трансформації коломийкової форми та 

показати суттєві дифузійні процеси на структурно-семантичному рівні.  

Ключові слова: коломийка, жанр, поетика, тропіка, стилістика, 

версифікація, номінативна експресивність, варіантність, традиція. 

 

АННОТАЦИЯ 

Ковальчук О. И. Поэтика коломыек. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.07 – фольклористика. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2015. 
Диссертация является первым в украинской фольклористике 

комплексным исследованием поэтики коломыек. В работе охарактеризованы 

песенные миниатюры, указаны территория распространения и динамика 

тематико-мотивного фонда этого регионального пласта украинской устной 

словесности. Установлено специфику коломыек в контексте украинского 

фольклора и соседних славянских народов. В работе доказано влияние 

полифункциональности, географических, социальных и исторических 

факторов на содержательное наполнение и локальное разнообразие 

исследуемого жанра. Основное внимание сосредоточено на специфике 

художественно-стилистических средств этого блока песен (номинативной 

экспрессивности, тропике, синтаксисе и версификации). Современные записи 

позволили выявить незначительные трансформации коломыечной формы и 

показать существенные диффузные процессы на структурно-семантическом 

уровне. 

Ключевые слова: коломыйка, жанр, поэтика, тропика, стилистика, 

версификация, номинативная экспрессивность, вариантность, традиция. 
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                                                SUMMARY 

Kovalchuk O. I. Poetics of kolomyikas. – Manuscript. 

Dissertation for a Candidate Degree of Philology, speciality 10.01.07 – 

Folklore. – Taras Shevchenko University of Kyiv of Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kyiv, 2015. 
The dissertation is the first complex research of kolomyikas’ poetics within 

Ukrainian folklore studies. There is depictured the genre peculiarity of these 

regional Ukrainian folklore short songs. It is outlined the territory of their 

distribution (Boyko, Gutsul, Nadsiannia, Lemko, Opillia, and West Podillia 

regions). As kolomyikas are one of the most dynamic genre in Ukrainian folklore 

we were to adjust a thematical classification adding groups about struggling of our 

people for independent state, current life of Ukrainians, ecological problems etc. It 

is established their specificity in the context of Ukrainian and neighboring Slavic 

peoples’ folklore. Also it is discovered typological proximity of the studied songs 

with Lemkos’ spivankas. We prove polyfunctionality’s, geographical, social and 

historical factors’ impact on the semantic content and local variety of kolomyikas. 

The main focus is made on the specifics of artistic and stylistic means of these 

songs. We draw attention to the fact that kolomyikas are based on spoken language. 

The expressivity of their text can be created by context, stylistically marked words, 

newly invented lexics, borrowings from other languages affixes, auxillary words, 

sounds, etc. The structure of kolomyikas is very traditional (4+4+6)2. In the 

Transcarpathian and Ivano-Frankivsk region we have fixed three-lined variants. The 

more to the West (Yavoriv region) the structure is mixed with Lemko’s spivankas. 

Rhymes are of a women type and as a rule in the end of the lines. But also are 

possible in the middle of the verses. Among the tropes we found dominance of 

assessive epithets, comparisons, metaphors and hyperbolas that are not peculiar for 

lyrical songs and differ kolomyikas from them and other genres. Analyzed system 

of symbols showed the genetic unity with all Ukrainian folklore. Nevertheless the 

frequency of usage of some symbols especially connected with the local flora, 

fauna, food, dress and landscape (spruce, falcon, mountain etc.) demonstrates 

peculiarities of the researched texts. We found out that among syntax means of 

kolomyikas about family life can be outlined psychological parallelism. As well we 

paid attention to the fact of gradual reduction of its usage’s frequency. Newly 

created songs implement into their structure mainly formal parallelism. Also there 

was considered a role of repetitions for emotional expression, grammatical 

depiction of quantity etc.  

The author of the research found that the kolomiyka’s poetics demonstrates 

diffusion processes between the old and the newly material of Ukrainian folklore at 

all. Brought modern records of kolomyikas allowed us to trace minor 

transformation kolomiykas’ form and essential changes in ideological-thematic and 

structural-semantic levels in diachronic. 

Keywords: kolomyika, genre, poetics, tropic, stylistics, versification, 

nominative expressiveness, variation, tradition. 


