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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Вивчення окремих жанрів фольклору – 

одне з домінантних завдань сучасної гуманітарної науки, оскільки воно 

дозволяє виявити межі існування певних явищ, окреслити діапазон тем, мотивів 

та образів. Дослідження давніх і сучасних взірців засвідчує тяглість 

етнокультурної традиції на змістовому та формальному рівнях. Коломийка – 

колоритний жанр в українському фольклорі, який охоплює всі аспекти 

людського буття. Тому важливо змоделювати поетичне тло цих текстів, які 

короткі за формою, проте художньо наповнені. 

Українське коломийкознавство має у своєму розпорядженні значний масив 

опублікованих записів (З. Доленга-Ходаковський [204], Вацлав з Олеська [251], 

О. Кольберг [249], Я. Головацький [144], В. Гнатюк [102; 103; 104], 

І. Колесса [34], І. Ребошапка [142], Н. Шумада [97], О. Дей [106], В. Сокіл, 

Г. Сокіл [208] та ін.). 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.  

Коломийки виступали об'єктом студій семантико-типологічного [39; 244], 

структурного [131; 45, с. 146–154], історико-генетичного [212; 124; 42], 

компаративного [239; 160; 175; 121], лексико-стилістичного [122] та 

культурологічного [38] характеру. У науковому просторі частково висвітлено 

питання спільного та відмінного у формі польських краков’яків, російських 

частівок і фрагментарно розглянуто поетику малих пісенних фольклорних 

жанрів (Вацлав з Олеська [31, c. 84–85], М. Сумцов [195, c. 418], В. Гнатюк [39, 

c. XIX–XX], О. Зачиняєв [64, c. 296], І. Франко [211, с. 284; 210, с. 148], 

М. Жінкин [59, с. 219–239; 61, с. 200–220], Ф. Колесса [91, с. 146], 

В. Гошовський [45, с. 144], Н. Шумада [241, с. 85–88]).  
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У фольклористиці існує тенденція наділяти коломийки художніми 

засобами, притаманними всьому пісенному фольклору. Проте поетика 

коломийок потребує глибшого осмислення, оскільки цей жанр витворив 

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

метафори, символи тощо, які вивчені недостатньо. Певну увагу науковці 

приділяли різновидам коломийкових паралелізмів (психологічному, 

образному, формальному), але інші засоби стилістики, як-от антитези, 

повтори, риторичні запитання, окреслено лише частково. Актуальною у 

науковому просторі є проблема дослідження фоніки (асонанси, алітерації), 

версифікаційного ладу та функціональності жанру коломийки. Тому, 

порівнявши малі пісенні форми українського і сусідніх етносів, у 

пропонованій роботі з’ясовуватимемо особливості коломийкової 

функціональності, номінативної експресивності, тропіки, стилістики та 

версифікації.  

Досі немає дослідження, у якому було би зіставлено поетикальні виміри 

коломийки Бойківщини, Гуцульщини, Лемківщини, Опілля, Надсяння та 

Західного Поділля. Тож в українській фольклористиці назріла потреба вивчення 

способів художнього подання образно-мотивного фонду, засобів створення 

експресивності, інструментів композиції, стилістики, віршування коломийок у 

порівняльному ключі. У дисертаційній роботі розкривається суть регіональних 

відмінностей поетики жанру у просторовому зрізі та збереженість засобів 

художньої мови у часі.  

Науковці нерідко оминали у дослідженнях синкретизм жанру, зміну темпу, 

ритму, мелодії у контексті різного призначення творів. Отож, розглядаємо 

коломийки комплексно, беручи до уваги вербальні та невербальні компоненти, 

які супроводжують пісню. 

Не йшлося у працях і про зумовленість тематичного діапазону, підбору 

засобів художньої мови, дотримання канонів будови коломийок 

індивідуальністю носія фольклору. Тому текст розглядаємо як певне 
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відображення світогляду, адже зумовленість усної творчості соціоетнічними 

чинниками незаперечна. 

Недостатньо уваги досі 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 жанрових поетичних 

особливостей коломийок актуальне з огляду на наявність у них засобів, 

спільних з  іншими видами пісенності. Крім того, вивчення художніх прийомів 

оформлення образів у порівняльному ключі дасть змогу окреслити своєрідність 

поетики коломийок. Отже, актуальність пропонованої дисертаційної роботи 

зумовлена браком студій про коломийки, де вони стали б об’єктом 

комплексного дослідження як синкретичний жанр, що характеризується 

регіональною специфікою та особливостями побутування.  

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

роботи 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, державний реєстраційний номер – 0108U006653–PK; затверджена 

вченою радою Інституту народознавства НАН України, протокол засідання № 3 

від 08 травня 2008 р.). У дисертації на рівні досліджуваного матеріалу з’ясовано 

питання оригінальності коломийок; типологічно зіставлено їх з іншими 

українськими малими пісенними жанрами і відповідними творами сусідніх 

слов’янських народів на синхронному та діахронному рівнях, проаналізовано 

поетику творів до танцю і співу. Працю узгоджено з планами відділу, вона 

відповідає науковим засадам вивчення пісенних народнопоетичних творів, 

зокрема коломийок. 

Об’єктом та джерельною базою дослідження стали опубліковані тексти 

коломийок у записах Г. Ількевича, Я. Головацького, І. Франка, В. Гнатюка і 
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його кореспондентів, І. Колесси, Ф. Колесси, І. Ребошапки, Н. Шумади, 

Г. Дем’яна, І. Сенька, В. Сокола, Г. Сокіл, Г. Скрипничук, М. Савчука та ін. 

Суттєво поповнили джерельну базу матеріали, які зберігаються у наукових 

архівних фондах рукописів та фономатеріалів ІМФЕ ім. М. Рильського, відділі 

рукописів ЛННБ ім. В. Стефаника. Дослідження 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. 

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.  

Мета і завдання дослідження – з'ясувати особливості відображення 

дійсності в коломийках, окреслити специфіку їх образності та художньо-

стилістичних засобів. 

Для реалізації поставленої мети потрібно розв’язати низку завдань, 

пріоритетними серед яких є: 

1) систематизувати науковий доробок із досліджуваної проблеми; 

2) окреслити термін «коломийка», визначити 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 
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жанри; 

6) висвітлити 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, ініціальні формули, різновиди та функції повторів (анафори, 

епіфори) та ін.), 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. 

Теоретико-методологічним підґрунтям дисертації слугували концепції 

провідних українських дослідників коломийкового жанру: М. Сумцова, 

І. Франка, В. Гнатюка, О. Зачиняєва, М. Грінченка, Ф. Колесси, М. Жінкина, 

Н. Шумади, О. Дея, В. Гошовського, А. Іваницького, Р. Омеляшка, Г. Дем’яна, 

О. Остап’юк. Дисертант залучила українські студії з фольклору: О. Потебні, 

О. Дея, Б. Рубчака, І. Денисюка, Л. Мушкетик та ін. У роботі використано 

здобутки зарубіжних дослідників пісенних мініатюр: С. Лазутіна, 

Л. Астаф’євої-Скалсберг та ін. Автор скористалася ключовими іноземними 

працями у галузі поетики: О. Веселовського, Б. Путилова та ін. Допоміжними 

стали розробки з етнопсихології для виявлення впливу світоглядних основ 

виконавців на їхній репертуар, зокрема праці М. Костомарова, Є. Онацького, 

О. Кульчицького, Б. Цимбалістого, В. Яніва. З такою самою метою 

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

Р. Чмелика та ін.). У дисертації використано напрацювання етномузикології для 

з’ясування характерних рис коломийок [123; 130; 203].  

Методологічні засади роботи підпорядковані завданням дисертації й 

мають комплексний характер. Для дослідження поетики коломийок на 

синхронному та діахронному рівнях застосовано такі методи:  
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– історико-типологічний – для встановлення типологічних паралелей явищ 

у часопросторі: з’ясування зародження мотивів та образів, дослідження їх 

варіантності, художнього оформлення, функцій на різних часових етапах. 

Застосування означеного методу дає змогу виявити змінність коломийкової 

традиції, відстежити своєрідність коломийок, обґрунтувати їх автономну появу. 

Типологічний підхід також передбачає «здійснення класифікації за типами і 

підтипами на певних синхронних зрізах, внаслідок чого з’являється наукова 

діахронно вибудувана композиція культурних явищ» [162, с. 341]; 

– структурно-типологічний – для аналізу варіантних текстів, 

композиційних закономірностей жанру, мотивів, образів, розкриття їх 

внутрішньої форми, поетики в межах одного часового відтинку. Цей метод 

уможливлює вивчення явищ проникненням у їхню синтагматику та 

парадигматику. Науковець Н. Шумада у низці праць використовувала 

структурно-типологічний  метод, зіставляючи пісенні монострофи сусідніх 

народів для виявлення внутрішніх жанрових закономірностей [175; 236]. 

Працюючи в такому самому ключі, дисертант розкриє коломийкову специфіку; 

з’ясує функціональність епітетів у поетиці досліджуваних творів; вивчить роль 

повторів у текстах тощо; 

 – порівняльно-історичний – для виявлення динаміки мотивно-образного 

фонду, стилістики, тропіки, фоніки, засобів створення експресивності 

художньої мови коломийок у культурно-історичному контексті. Прийом дає 

змогу виявляти різночасові нашарування у творі, що долучились у різні епохи і 

під час певних історичних подій.  Аналіз скеровуватимемо на виявлення 

типових локальних мотивів, образів, а також на тлумачення  історичних 

рудиментів і пізніших нашарувань у фольклорі; 

– міждисциплінарний – для аналізу матеріалів з інших наукових 

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

етнопсихології, етномузикології. Метод дає змогу розкрити глибинну 

семантику окремих метафор, образів-символів, та ін. за допомогою здобутків 
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етнографії та етнопсихології, оскільки коломийка ввібрала елементи народних 

вірувань, світогляду та самосвідомості етносу. Етнолінгвістичні й 

етномузикологічні матеріали сприяють виявленню території поширення та 

варіантності жанру; 

– метод польових досліджень – для встановлення ареалу поширення 

жанру, дослідження тематичного діапазону коломийок, простеження 

трансформації варіантів, а також, щоб з’ясувати особливості сучасного 

побутування традиційних коломийкових творів, їх невербального супроводу, 

виявити появу нових мотивів у них та ін. [189, с. 3–21]. 

Територія дослідження охоплює низку етнографічних та історико-

географічних регіонів, зокрема: Бойківщину, Гуцульщину, Лемківщину, 

Опілля, Надсяння та Західне Поділля [57, с. 132–148; 198, с. 62–71]. Побут, 

світоглядні основи місцевого населення, його активна громадська діяльність та 

історичні реалії відображені у коломийках та способі відтворення дійсності в 

них.  

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що дисертант: 

1) робить спробу окремого дослідження, присвяченого поетиці коломийок; 

2) аналізує наповненість тематичних груп коломийок мотивами, визначено 

найоб’ємніші групи;  

3) розкриває регіональні особливості українських коломийок на 

змістовому та формальному рівнях; 

4) з’ясовує засоби створення образної системи коломийок, що засвідчує 

спорідненість з іншими українськими уснопоетичними жанрами; 

5) висвітлює характерні риси поетики коломийок порівняно з короткими 

пісенними жанрами інших слов’янських народів; 

6) уводить в науковий обіг нові записи коломийок 2011–2013 рр., що дає 

змогу простежити тяглість та варіантність етнокультурної традиції на 

формально-змістовому рівні. 
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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 її регіональні відмінності. Дисертант доводить зв’язок жанру з 

іншими блоками українського фольклору на змістовому та формальному 

рівнях, встановлює відмінність від пісенних мініатюр сусідніх слов’янських 

народів. Окреслено тематичний діапазон новотворів. Уведено в науковий обіг 

нові варіанти коломийок, які записала дисертант під час польових експедицій 

на Бойківщину, Гуцульщину та в Опілля. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження обговорено на засіданнях відділу фольклористики Інституту 

народознавства НАН України, апробовано на конференціях різних рівнів:  

1) П’ятих Всеукраїнських наукових фольклористичних читаннях, 

присвячених професору Л. Дунаєвській, що відбулися 12–14.05.2011 р. у 

м. Київ, КНУ ім. Т. Шевченка, доповідь «Історіографічний аспект збирання 

коломийок і дослідження їх тематики»; 

2) ХХV щорічній науковій франківській конференції «Іван Франко та 

Львівський університет» в Інституті франкознавства філологічного факультету 

Львівського національного університету ім. І. Франка, що відбулася 
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27.10.2011 р., доповідь  «Віддзеркалення рідного краю у художніх образах 

коломийок (на матеріалі записів І. Франка)»; 

3) Всеукраїнській науковій конференції молодих учених-філологів «Vivat 

Academia» (19–20. 04. 2012 р.), доповідь «Стилістичні фігури коломийок»; 

4) Шостих Всеукраїнських наукових фольклористичних читаннях, 

присвячених професору Л. Дунаєвській, що відбулися 12. 05. 2012 р. у м. Київ, 

КНУ ім. Т. Шевченка, доповідь «Лексико-фразеологічна сфера художньої мови 

коломийок: тропи»; 

5) Міжнародній науковій конференції «Міжкультурний діалог 

слов’янських спільнот Центральної і Східної Європи» 24–25. 05. 2012 р. у 

м. Київ, доповідь «Коломийки та частівки: порівняльний аспект»; 

6) Міжнародній науковій конференції «Українська професійна та 

етнокультура: нові ракурси дослідження, інтеграція в світовий цивілізаційний 

процес», яка відбулася в ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України 

22. 10. 2012 р., доповідь «Жанрова своєрідність та функціональна природа 

коломийок»; 

7) ХІ Всеукраїнській науковій конференції молодих філологів «Vivat 

Academia»: українська філологія – історія, теорія, методологія» (18–

19. 04. 2013 р.), доповідь «Мотиви й образи коломийок»; 

8) ХІІ Всеукраїнській науковій конференції молодих філологів «Vivat 

Academia»: українська філологія – історія, теорія, методологія» (7–

8. 05. 2014 р.), доповідь «Коломийки, частівки та краков’яки: порівняльний 

аспект». 

Основні положення дисертації відображено у таких публікаціях: 

1. Ковальчук О. Версифікаційний лад і  звукова організація 

коломийок / Ольга Ковальчук // Народознавчі зошити : двомісячник / Інститут 

народознавства НАН України. – Львів, 2012. –  № 2. – С. 268–269. 

2.  Ковальчук О. Віддзеркалення рідного краю у художніх образах 

коломийок (на матеріалі записів Івана Франка) / Ольга Ковальчук // Вісник 



  12  

 

 

Львівського університету. – Львів : ЛНУ, 2011. – Вип. 55. – С. 151–160. – 

(Серія : Філологічна). 

3. Ковальчук О. Жанрова своєрідність та функціональна природа 

коломийок / Ольга Ковальчук // Слов’янський світ : щорічник / Інститут 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського ; 

Український комітет Міжнародної асоціації вивчення слов’янських культур ; 

Український комітет славістів. – К., 2014. – Вип. 12. – С. 67–82.  

4.  Ковальчук О. Засоби стилістики у коломийках : паралелізм / 

Ольга Ковальчук // Spheres of Culture / edit. I. Nabytovych. – Lublin : Ingvarr, 

2014. – Vol. 7. – P. 133–143. 

5. Ковальчук О. Історіографічний аспект збирання коломийок та 

дослідження їх поетики / Ольга Ковальчук // Література. Фольклор. Проблеми 

поетики : зб. наук. пр. / Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – 

К., 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини 

Л. Ф. Дунаєвської. – С. 418–427. 

6. Ковальчук О. Лексико-фразеологічна сфера художньої мови 

коломийок : тропи / Ольга Ковальчук // Література. Фольклор. Проблеми 

поетики : зб. наук. пр. / Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – 

К., 2012. – Вип. 37; ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини 

Л. Ф. Дунаєвської. – С. 145–153. 

7. Ковальчук О. Номінативна експресивність у коломийках / Ольга 

Ковальчук // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. пр. / 

Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – Вип. 38 : 

Присвячений дослідженню творчої спадщини Л. Ф. Дунаєвської. – C. 386–395. 

8. Ковальчук О. Різновиди та функції повторів у поетичній тканині 

коломийок / Ольга Ковальчук // Народознавчі зошити : двомісячник / Інститут 

народознавства НАН України. – Львів, 2014. – № 4. – С. 760–764.  
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РОЗДІЛ 1 

УКРАЇНСЬКЕ КОЛОМИЙКОЗНАВСТВО: ІСТОРИКО-

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

 1. 1. Збирацька та едиційна практика 

Перші публікації коломийок з’явилися в українських, польських та 

російських співаниках ХVII–ХVIIІ ст., де їх подано серед іншого пісенного 

матеріалу, однак не як окремий жанр [244, с. 31]. Зокрема, М. Возняк 

віднайшов в архіві сім’ї Чарторийських збірник кінця ХVII ст. Твори було 

записано без нот. Учений надрукував рукопис у дев’ятому томі «Матеріалів до 

історії української пісні і вірші». Між текстами різних жанрів натрапляємо на 

коломийки з любовними мотивами [129, с. 10, 31]. Цікаво, що у виданні подано 

варіант пісні: «Чи я тобі не казала, чи не говорила», перший запис якої відомий 

із листа Марії Казимири Замойської до Яна Собєського і датований серединою 

ХVII ст. [129, с. 43].  

У книзі І. Прача «Собрание народных русских песен с их голосами», що 

вперше побачила світ 1790 р., серед 16-ти українських пісень опублікована 

одна коломийка («Котилися вози з гори» [183, с. 294]). Хоча Н. Шумада через 

наскрізну чи часткову 14-складову структуру кваліфікувала як коломийки 

більшість із поданих творів [97, с. 5], проте «Ой не відтіль місяць світить» – це 

родинно-побутова пісня з розгорнутим сюжетом [183, с. 293], а варіант «Біду 

собі купила» у формозмістовому наповненні різниться від зразків 

досліджуваного жанру порушенням ритму (поєднано розміри 4+3+6 та 4+4), 

дублюванням козачкових приспівів [183, с. 307].   

Аналіз давніх записів дає змогу дослідникам простежити тяглість і 

змінність традиції. З цього погляду інтерес становить добірка з 19-ти 

коломийок, яку вміщено до видання «Українські народні пісні в записах 

З. Доленги-Ходаковського» (тут подано пісенні мініатюри з Галичини, Поділля 

і Придністрянщини). Фольклорист їх призбирував одним із перших (упродовж 
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1814–1819 рр.). Більшість з-поміж поданих взірців містять любовні мотиви: 

«Звідки ти, пане-брате, чи не з Городенки» [204, с. 636]. 

Серед діячів, які готували підґрунтя для наукових студій у 20-х рр. ХІХ ст., 

був Г. Ількевич. Основу його збирацького доробку становлять фіксації пісень, 

приказок, прислів’їв. Відповідно до підрахунків М. Возняка, він 

задокументував до 300 пісень, чимало коломийок та інших приспівок [29, с. 8]. 

Записи Г. Ількевич робив латинкою, зберігаючи особливості вимови, проте ці 

зразки – без паспортизації та зі спорадичними вказівками на час запису. 

А. Франко вважав, що більшість записів здійснено біля Городенки та Коломиї, 

на Гуцульщині [209, с. 117]. Відрадно, що вийшли друком «Народні пісні в 

записах Григорія Ількевича», до якого ввійшли 92 коломийки з коментарями та 

примітками Г. Дем’яна. Учений виявив низку однакових творів або близьких до 

них текстових варіантів, видрукуваних у збірниках Вацлава з Олеська, 

Я. Головацького і Ж. Паулі, незважаючи на певне втручання упорядників у 

оригінали [137, с. 128].  

На початку ХІХ ст. збиранням фольклору займався Вацлав з Олеська зі 

своїми однодумцями. У виданні «Pieśni polskie і ruskie ludu galicyjskiego. Z 

muzyką instrumentowaną przez Karola Lipińskiego. Zebrał i wydał Wacław z 

Oleska»  подано 156 коломийок в однойменній групі пісень із музичним 

супроводом, без тематичної систематизації та вказівок  на час і місце запису. 

Декілька одиниць уміщено в розділі пастуших пісень [251, s. 61], що, за 

словами дослідниці діяльності Вацлава з Олеська К. Бородін, було на той час 

традиційним [31, c. 9]. Збірник цінний відображенням тогочасного стану 

коломийкарства, він дає можливість для типологічного порівняння текстів, 

оскільки в ньому надруковано понад десять польських приспівок до танцю з 

коломийковою структурою, наприклад: «Gdy byś była nie kumeczka, hej, hej, nie 

kumeczka» [251, s. 209], а це, у свою чергу, засвідчує вплив уснопоетичної 

творчості українців на польську культуру в контактних зонах.   



  15  

 

 

Інтерес до жанру коломийки засвідчила книга П. Лукашевича 

«Малороссийские и червонорусские народные думы и песни». Відзначивши 

лаконічність, гостроту та насмішкуватий характер українських мініатюр [127, 

c. 138], записувач подав 18 покутських творів у рубриці «Коломыйские песни» 

без конкретної паспортизації та систематизації. Шість із них – козачки  та пісні 

з розгорнутим сюжетом [127, c. 139, 140]. До речі, два твори – «Повій, вітре» та 

«Як ідете, хлопці, в танець» [126, c. 139] – передруковано зі щойно зазначеного 

видання Вацлава з Олеська [251, s. 187].  

Новим надбанням джерельної бази фольклористики стали 244 бойківські, 

опілянські та надсянські, згруповані за географічною ознакою без подальшої 

паспортизації, коломийки із видання «Pieśni ludu ruskiego w Galicyi. Zebrał 

Żegota Pauli». Упорядник зрубрикував ці твори у такі розділи: з Перемиського 

(26), Жовківського і Золочівського (40), Бережанського (36), Стрийського і 

Станіславського (71), Коломийського (51) та Чортківського (20) повітів. 

Польський учений використовував термін «коломийки» і розмістив їх варіанти 

серед пісень до танцю. Тематика записів стосувалася оспівування краси рідного 

краю, кохання, вроди дівчат і хлопців, господарських занять, а також 

засудження явищ рекрутства, пиятики та неробства [250, s. 165–205].  

Поціновувачами коломийок у Карпатському регіоні стали діячі «Руської 

трійці» [75] та їх кореспонденти, які, послуговуючись науковими принципами, 

впродовж 1830–1850-х рр. на Лемківщині, Бойківщині, Гуцульщині й Опіллі 

занотовували ці твори. Десять коломийок переважно на соціально-побутові 

теми опубліковані в «Народних піснях в записах М. Шашкевича». Серед них – 

із рекрутськими мотивами, про пияцтво та ін.) [138, с. 77, 78].  М. Шалата 

зазначив, що окремими взірцями коломийок І. Вагилевич ілюстрував статті у 

празькому періодичному виданні «Časopis Českeho Museum» [138, с. 152–153], і 

саме звідти до видання народних пісень у записах засновника «Руської трійці» 

ввійшли варіанти «Не тіштеся, вороженьки» та «Сумна гора без явора» [175, 

с. 132–133]. Дослідник діяльності І. Вагилевича підрахував, що в першому і  
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другому томах «Народных песен Галицкой и Угорской Руси, собранных 

Я.Ф. Головацким», надруковано близько сотні одиниць цих текстів [138, с. 152–

153].  

У друкованих виданнях другої половини ХІХ ст. коломийкам приділяють 

щоразу більше уваги, проте їх жанрові ознаки не отримали чіткого означення. 

Справедливо зауважила Н. Шумада, що «хоч у багатьох збірниках уже 

з’явилися рубрики, паспортизація і покликання на варіанти в попередніх 

друках, до розряду коломийок потрапляють пісні різних жанрів, різної 

ритмічної структури і змісту, як це спостерігаємо у виданні К. Шейковського 

«Быт подолян» 1860 р.» [232, с. 66]. Насправді у книзі вміщено чотирнадцять 

пісень із частковою паспортизацією і наведенням паралелей під назвою 

«Каломейки», з-поміж яких лише три є коломийками («Гадаю ся женитоньки» 

[232, с. 64],  «Пішли наші козаченьки» [232, с. 65], «Похилився дуб на дуба» 

[232, с. 69]). Решту становлять козачки, шумки та краков’яки.  

На думку Ф. Колесси, заснування «Юго-Западного отдела Русского 

географического общества» в Києві 1872 р. стимулювало збирання та 

систематизацію творів української усної словесності – вважав Ф. Колесса [85, 

с. 165]. Зокрема, у п’ятій книзі семитомного видання П. Чубинського вміщено 

матеріали з Опілля. Серед них – близько сотні коломийок переважно з родинно-

побутовою тематикою: «Теши, сину, ясенину» [200, с. 236]. Декілька творів 

передруковано зі збірника П. Куліша: «Вийди, Грицю, на улицю» [63, с. 10], «Ой 

піду я, молодая, понад гороньками» [63, с. 12]. Ф. Колесса назвав «цінним» 11-й 

том «Записок Юго-западного отдела Русского географического общества» – 

зібрання Г. Купчанка «Сборник песен буковинского народа» [85, с. 165]. Пісні у 

книзі поділено на шість розділів (обрядові, з особистого життя, сімейні, 

соціально-побутові, політичні, жартівливі). Серед останніх виділено підгрупу 

танцювальних пісень (30), з них дві – коломийки про кохання [180, с. 310, 313]. 

Ще близько сотні творів цього жанру розпорошено серед інших тематичних 

груп, за винятком обрядових пісень. Структура кожного розділу побудована 
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залежно від значення предмета, про який співають: близькі за змістом твори 

розміщено поряд [180].  

Майже тисяча записів коломийок Я. Головацького і його кореспондентів 

увійшла до «Народных песен Галицкой и Угорской Руси, собранных 

Я. Ф. Головацким». У першому томі серед «Песен образованного сословия» 

(між козаками і шумками без виокремлення їх як жанру) вміщено декілька 

передруків із записів Вацлава з Олеська. Це – твори на тему кохання. До другої 

частини видання І. Гушалевич подав 34 незрубриковані коломийки любовної та 

жартівливої тематики, Я. Головацький – близько 700 варіантів родинно-

побутового та соціального блоку (заробітчанські, рекрутські, жовнірські, 

пияцькі, про дотримання норм і канонів християнської віри, оспівування вроди 

дівчат і хлопців, кохання, дбайливість і недбайливість господарів та господинь 

тощо) [144, с. 247–459]. Долучено до видання і раніше публіковану збірку 

Щ. Саламона. У ній подано 77 парубоцьких, 28 вояцьких, 27 сирітських і 220 

дівочих пісень [144, с. 740–837]. Натрапляємо тут і  на спорадичні варіанти 

коломийок серед фіксацій інших збирачів. Рекрутські, пастуші, любовні, про 

сімейне життя та жартівливі пісенні мініатюри «вкраплено» серед блоків пісень 

інших жанрів у першій частині третьої книги. У наступній – серед «Коломыек 

из Галычины» у рубриці «Плясовыя песни или песни к пляске» – налічуємо 244 

одиниці зазначеного жанру. Варіанти стосуються жовнірської тематики, 

щасливого та нещасливого кохання тощо. Проте у багатьох текстах відсутня 

паспортизація, відчувається втручання укладача та кореспондентів у тексти 

пісень (на що також звернули увагу В. Гнатюк [102, с. І–ІІ], М. Циганик [224, 

c. 11]). 

Помітним явищем серед публікацій свого часу стало видання Г. А. Де-

Воллана «Угро-русские народные песни» із серії «Записки императорского 

русского географического общества по отделению этнографии» з описаними 

525-ма піснями і 69-ма коломийками [201]. Ф. Істомін у передмові до тому 

наголосив, що тексти надруковано відповідно до рукописів, із відображенням 
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говорів тих місцевостей, в яких записували твори. У додатках подано рукописні 

збірники інших збирачів, зокрема єпископа А. Бачинського «Песни 

Верховинцев» [201, c. 179–211]. Підбірка, окрім інших пісень, містить близько 

ста незрубрикованих коломийок родинно-побутової, переважно любовної [201, 

с. 211] та соціально-побутової тематики, зокрема з рекрутськими мотивами 

[201, с. 204]; збірник А. Гладоніко з розділом «Коломийки»  і 25-ма 

приспівками про дошлюбні відносини та наймитування [201, c. 213–224] і 

Г. Левицького «Пісні крайнян і спишаков», де з-поміж 37 пісень 27 – 

коломийки про співи, дошлюбні стосунки, нещасливе заміжжя, обмовляння 

ворогів [201, c. 225–247]. У текстах помітне втручання збирача у деякі варіанти 

творів.  

Уснопоетичною спадщиною коломийських околиць цікавився польський 

збирач О. Кольберг. Третій із чотирьох томів «Покуття», куди ввійшла рубрика 

з коломийками, побачив світ 1888 р. Упорядник подав латинкою 721 твір із 

вказівкою на місце запису або першоджерело [249, s. 10–78]. До матеріалів 

додано нотні ілюстрації та опис танцю. Ф. Колесса звертався до видання 

О. Кольберга і підрахував, що у трьох томах збірника «Pokucie» (І–ІІІ – прим. 

О. К.) вміщено понад 3000 коломийкових віршів» [91, c. 145]. «35 текстів та 70 

зразків мелодій із записів О. Кольберга з Покуття ввійшло до збірника 

«Коломийки», який уклала Н. Шумада [97]. Це твори різних тематичних 

груп», – зазначила І. Збир [65, c. 133]. Коломийковий матеріал не зрубриковано, 

але подано з урахуванням тематики. Розпочинається підбірка творами про 

співи, рідний край, нації й племена, кохання, сімейне життя і соціально-

побутові проблеми. Суттєво, що із записаних коломийок можна дійти висновку 

про тяглість коломийкової традиції Карпатського регіону. Тут досі побутують 

варіанти текстів: «Співаночки мої любі», «І ти гуцул, і я гуцул» і под. Матеріали 

також уміщують мотиви з відображенням соціальних настроїв, зокрема 

стурбованості населення Покуття мовним питанням,  явищем рекрутчини тощо. 

[249, s.10–78]. 
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 Чимало творів досліджуваного жанру впродовж 1868–1882 рр. зібрав 

І. Франко переважно у с. Нагуєвичі та м. Дрогобич Дрогобицького повіту, селах 

Вікторів, Матіївці, Попелі, Тулуків, Топільниця, Ценів, Лолин Стрийського 

повіту, м. Коломия Коломийського повіту, Чортовець Замойського 

повіту (тепер належить до Люблінського воєводства у Польщі), населених 

пунктах Рогатин Рогатинського повіту, Батятичі Жовківського повіту та ін. 

Його записи свого часу були опубліковані в журналі «Світ» у статтях «Дещо 

про картоплю», «Дещо про Борислав», «Дещо про шляхту ходачкову», у 

часописі «Зоря» (рубрика «Із уст народа»), у праці «Жіноча неволя в руських 

піснях народних». Близько 350 одиниць зі сіл Березів, Нагуєвичі, Матіївці, 

Тулуків, Чортівець, Ценів, м. Коломия увійшли до тритомного видання 

коломийок В. Гнатюка, брошури О. Мельниченко «Невідомі автографи 

І. Франка» [130, c. 67–68]. Відповідні матеріали з 15-ти сіл із друкованих та 

рукописних джерел, О. Дей опублікував окремою збіркою під назвою 

«Коломийки в записах Івана Франка» [99]. Книга цінна добіркою близько 

2000 записів корифея української фольклористики зі вказівкою на місце 

фіксації. Матеріал уміщено у 32 розділи (край, природа, мешканці; 

господарські заняття і турботи; дозвілля, музика, танці; парубкування; милий; 

дівоча врода, краса коханої; дівочі вади і примхи; кохання; чарування; зустріч 

закоханих; у розлуці, милий у дорозі; перепони закоханим; гадки про шлюб, 

нездійсненні сподівання; розлука, нещасливе кохання; легковажне кохання; 

одруження; рідні мати і батько; свекруха (чужа мати); лиха доля, лихий 

чоловік; недбайливі господарі; діти; подружня невірність; біда; пани, панщина; 

опришки, гайдамаки; багаті та бідні, війт; рекрутчина, тяжка жовнірська доля; 

наймити, заробітчани, робітники; пригощання, п’яниці; жарти, дотепи, 

насмішки). Проте ця ретельна праця дещо втратила свою наукову вартість через 

«олітературнення» творів укладачем та відсутність приміток про першоджерело 

до кожної одиниці [99]. Дисертант дослідила пісенні мініатюри про рідний край 

і природу у записах І. Франка, вказавши на глибоку обізнаність фольклориста з 
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коломийковим репертуаром Бойківщини [85, с. 151–160]. 

Особливо цікаві збірки, які репрезентують пісенний матеріал однієї 

околиці чи села, адже дають змогу оцінити коломийковий репертуар у певному 

осередку культури. До таких належить вивчення Гуцульщини 1870-х рр. 

В. Шухевича. Відомий український етнограф і фольклорист не оминув своєю 

увагою коломийки. У третьому томі однойменної з етнографічним регіоном 

дослідження праці подано інформацію про обряди, родинні звичаї, танці та 

інструменти. Серед матеріалу вміщено й тексти пісень, щоправда, термін 

«співанки» і поділ записів на чотири групи (жовнярські співанки, поетичні 

оповідання, коломийки і співанки) досить умовні, про що зазначив І. Франко у 

рецензії на працю [132, с. 270]. 274 коломийки не зрубриковано тематично, при 

більшості варіантів подано місце запису та спорадично – ім’я інформатора. 

Чимало творів походить зі с. Криворівня, Жаб’є, Ясенів, Яворів, Соколівка, 

Брустури, Голови, Космач, Ростоки, Устєріки, Річка. Безперечною перевагою 

виданого матеріалу вважаємо наведення мелодій у записах Ф. Колесси та 

коментарів про розмаїття гуцульських пісень, а також опис танцювального 

супроводу цих  мініатюр [246, c. 81–153]. 

 Коломийками рясніє добірка народних пісень «Галицько-руські народні 

пісні з мелодіями. Зібрав у селі Ходовичах Іван Колесса». Село розташоване на 

Стрийщині та перебуває на стику етнографічних регіонів Опілля й Бойківщини. 

У томі зібраний матеріал зрубриковано у два розділи: перший – «обрядові пісні, 

зв’язані з порами року», другий – «від колиски до гробової дошки» (підгрупи 

останнього: діти, воля дівоцька і парубоцька, любощі, весілє, по весілю, смерть. 

Прикметно, що 2508 коломийкових рядків подані лише у розділах, пов’язаних 

із необрядовою тематикою – воля дівоцька і парубоцька, любощі і по 

весіллю) [34].  

На зламі ХІХ–ХХ ст. жанр коломийки фіксували корифей української 

науки В. Гнатюк та близько сотні його кореспондентів. Серед найактивніших 

дописувачів до видання «Коломийки» відзначилися І. Франко (опубліковано 
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близько трьох сотень його фіксацій з населених пунктів Березів, Коломия, 

Матіївці, Нагуєвичі, Тулунів, Ценів, Чортовець про бориславські шахтові 

промисли, врожайність, дошлюбні стосунки молоді, сімейне життя), 

О. Охримович (надруковано його 54 записи із с. Грабовець, що на Долинщині, 

зокрема тексти про співи, вербування рекрутів, жовнірство, цісаря, кохання, 

родинно-побутові, міжетнічні стосунки та пияцтво), І. Савицький (записував у 

31-му селі околиць Львова, Сокаля та Трускавця коломийки про відбір до 

війська, службу цісареві, сподівання на взаємну любов, невірність у коханні, 

родинні стосунки), З. Кузеля (подав до друку понад дві сотні приспівок різної 

тематики зі сіл Гиновичі, Динів, Жуків, Куропатники, Нечищів, Мшанець, 

Полянка, Поморяни, Ставчани, Таурів, Тростянець та Шибалин), 

Б. Заклинський (видано близько 300 коломийок у його записах, зібраних у 17-ти 

селах Бойківщини:  Уйбард, Хмелівка та Чорнолізці та ін.), М. Павлик 

(опубліковано матеріали, записані 1872 р. у селах Вижниця, Кобаки та Косів), 

О. Стефанович (подав коломийки з місцевостей Велеснів, Вільхівці, Корнів, 

Шешори), К. Малицька (записи з територій Вулька Гамулець, Галич, Залуква, 

Єзупіль). В. Гнатюк подав близько 500 творів зі сіл Григорів, 1885–1890 рр. 

(опубліковано найбільше записів з цієї міцевості), Мшанець, 1899 р., Коропець і 

Пужник, 1902 р. Матеріали фольклориста охоплюють різні тематичні аспекти: 

про етнічні українські групи [102, c. 5]), сусідні національності [102, c. 15]), 

службу у війську, сільськогосподарські заняття [102, c. 24]), красу краю [102, 

c. 23]), співи й танці, кохання, врода [111, c. 63]), сімейне життя та ін. 

Фундаментальне видання фольклориста «Коломийки» мало складатися з 

чотирьох томів, як зазначено у передмові до третьої книги, проте побачили світ 

у 1905–1907 рр. лише три: ХVІІ, ХVІІІ та ХІХ тт. «Етнографічного збірника». У 

них подано 8622 коломийки зі 213 сіл (49 повітів). Твори систематизовано 

«механічним способом» (термінологія В. Гнатюка), тобто за ключовими 

словами. Перший том містить шість тематичних груп (нації та племена; 

географічні назви; хрестні імена; музики, танці, співи; ноша, строї; військо). 
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Матеріал розділено на п’ятдесят вісім розділів, у яких подано 2635 коломийок 

[102]. Другий том скомпоновано з трьох груп (природа, родинне та громадське 

життя) і тридцяти шести розділів, що налічують 3157 коломийок [103]. Третій 

том містить одну групу (любов і подружжя) і п’ятнадцять розділів 

(2830 коломийок, про дошлюбні стосунки) [104]. Із передмови до ХІХ тому 

відомо, що подружню тематику автор планував подати у ХХ-му приблизно у 

тридцяти розділах [40, c. I]. На сьогодні матеріалів, які готував фольклорист до 

публікації, не віднайдено.  

Не можна оминути увагою збірничок народних творів зі Заставнецького 

повіту «Буковинские русско-народные песни» П. Руснака. Низку пісень із 

наскрізною нумерацією (загалом – 73) укладено без жодної класифікації, 

відповідно, коломийки не виділено. Біля творів вказано місце запису. 

Фольклорист подав понад десяток пісень 14-складової структури [8, c. 21–23, 

25–27, 36, 42], які з часом розмежовано на окремі приспівки та коломийки [8, 

с. 66–72]. Зразки містять давні за походженням і семантикою мотиви, які 

належать і до баладного фонду, наприклад, розорювання могили, щоб та 

зродила жито, – як символу продовження життя через перехід душі вбитого 

жовніра у рослину.  

Поширеністю та образним різноманітніттям жанр коломийки привернув 

увагу галицького збирача О. Роздольського. Фольклорист чітко виділяв цей 

пласт уснопоетичної народної творчості терміном «коломийка» зі 

спорадичними примітками про їх функціональність, наприклад, «сироті», 

«гуцульські», «на весіллі» тощо. Репертуар, який йому вдалося записати на 

західних українських теренах (картосхему місць збирацької роботи 

О. Роздольського подано у монографії Г. Сокіл), можна поділити на дві 

рубрики: родинно-побутові (пісні про залицяння, кохання, дозвілля молоді, 

родинне життя) та соціально-побутові (про скасування панщини, рекрутчину). 

192 коломийки у записах фольклориста 1901–1902 рр. увійшли до збірника 

«Галицько-руські народні мелодії», та 15 – до видання «Коломийки» в 
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упорядкуванні Н. Шумади, – підрахувала Г. Сокіл [190, c. 108]. Серед 

матеріалів науковця, опублікованих у ХХІІ томі «Етнографічного збірника», 

натрапляємо на коломийки та їх мелодії з 29-ти сіл Опілля та Гуцульщини. Це 

записи різної тематики: про кохання, красу, подружнє життя, про зради 

молодих людей, обмови сусідів, жарти, розваги, п’яниць, сирітську долю, 

наймитування, рекрутство та ін. [33, c. 246–266]. У примітках зазначено стать 

виконавців. 

Непростою для західноукраїнської фольклористики виявилась перша 

половина ХХ ст. Через дві світові війни, національно-визвольні змагання, 

політичні переслідування і репресії у міжвоєнний час зацікавленість 

фольклором дещо спала. Проте пісенністю Гуцульщини і Бойківщини у цей 

період цікавився Ф. Колесса. Вибравши  взірці з цитованих видань В. Гнатюка, 

І. Колесси, М. Возняка, науковець у п’яти рубриках («про співи», «танці й 

музики», «парубоцькі», «зі суспільним підкладом», «з кінця ХVІІ ст.») серед 

танцювальних пісень у книзі «Українська усна словесність» подав близько 

сотні найтиповіших коломийок із характеристикою жанру [89, с. 447–455].  

До зафіксованих одразу після поразки Карпатської України творів 

належить низка коломийок у записах І. Панькевича, які видав М. Мушинка. 

Упорядник аргументував відсутність паспортних даних при них обережністю 

записувача, щоб убезпечити інформаторів від угорських переслідувань. У цих 

коломийках відображено патріотичне піднесення, трагедію і депресивні настрої 

у зв’язку з кривавим фіналом Карпатоукраїнської держави. Зміст їх становлять і 

важкі спогади [133, c. 199–201]. 

Остання третина ХХ ст. характеризувалася поновленням інтересу до усної 

словесності. У збірнику «Буковинські народні пісні» (рубрика «Коломийки») – 

зібрано 69 творів цього жанру [9, с. 517–582]. Упорядник Л. Ященко долучив 

нотний супровід, паспортизацію, коментарі. Записи походять із дев’яти сіл 

Сторожинецького, Вижницького та Кіцманського районів і м. Вашківці. Серед 

поданих приспівок родинно-побутової тематики налічуємо чимало текстів, які 
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одночасно побутують на Бойківщині та Гуцульщині (про співи, танці, кохання) 

[9,  c. 521, 523, 527, 530, 537, 541] та ін. Щодо соціально-побутового блоку 

творів, оскільки збірник вийшов у радянський час, то й перелік 

«процензурованих» мотивів зводиться до засудження багатства, панів, попів та 

недоліків життя при царях. 

Плідним на ґрунтовні видання пісенних моностроф став 1969 р. Саме тоді 

у Бухаресті побачив світ збірник «Народні співанки» українців сучавської, 

тульчанської, марамороської фольклорних зон Румунії,  який упорядкував та 

прокоментував у передмові І. Ребошапка. Автор зібрав 248 текстів, щоправда, 

без мелодичного супроводу, але з докладною паспортизацією. Більшість зразків 

становлять пісенні новотвори про еміграцію, сум за рідною землею, 

заробітчанство. Коломийки збирач не виокремлював, а рубрикував разом з 

іншими жанрами за темами: взірці про пісню, кохання, весільні, про сімейне  

життя, соціально-побутові твори. Загалом збірник дуже вирізняється з-поміж 

скомпонованих в Україні насиченістю лейтмотивів необхідності праці, 

еміграції задля виживання, туги за батьківщиною [142]. 

Помітною подією в науковому світі стало видання «Коломийки» 

(упорядник Н. Шумада), де опубліковано 4814 одиниць жанру з докладною 

паспортизацією.  Зразки підібрані переважно з наукових архівних фондів ІМФЕ 

ім. М.Т. Рильського. Науковець додала до збірки ґрунтовну розвідку про 

коломийки, а самі твори поділила на такі групи: родинно-побутові (рідний 

край, господарювання; дозвілля молоді; щасливе кохання; незгоди в коханні; 

одруження; у родинному колі) та соціально-побутові (коломийки дорадянської 

доби: панщина, опришки, рекрутчина, наймитування, визиск робітників тощо; 

радянські коломийки). Мелодії й примітки (паспортизація, словник діалектних 

слів та головні видання коломийок) додано наприкінці книги [97]. 

Майже одночасно видано збірку «Коломийки», яку уклав О. Дей. Тут 

подано короткі пісні у трьох тематичних пластах: соціально-побутові 

дорадянської доби;  радянські; родинні, побутові та любовні [106]. Згодом у 
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серії «Українська народна творчість» з’явилося наукове  видання  

«Танцювальні пісні», яке упорядковували  О. Дей, М. Марченко та А. Гуменюк. 

Тут – 242 коломийки з примітками у чотирьох розділах (слово про танець 

коломийку; прохання до музик заграти; музики; танці; танцюристи – хлопці та 

дівчата) [197]. Те, що кількість коломийок у виданні досить обмежена, 

упорядники аргументують наявністю книги під редакцією О. Дея, повністю 

присвяченої цьому жанру. 

Результатом фольклористичних пошуків І. Сенька у 1955–1971 рр. на 

Закарпатті стала збірка «Як зачую коломийку» [247]. Серед 3252 одиниць 

подано взірці, що поетизують край, співи, танці, кохання, шлюб, сімейне життя, 

викривають реалії воєнного періоду і, за традицією часу, оспівують радість 

долучення до СРСР.  

До збірника «Квіти Верховини: коломийки» ввійшло 3566 коломийок, які 

записав Ю. Бойчук у населених пунктах Тячівського, Рахівського, Хустського, 

Міжгірського і Воловецького районів Закарпатської області. Упорядковано 

його за історико-тематичним принципом. Перша частина – родинно-побутові 

коломийки – складається зі семи розділів: природа, заняття населення; дозвілля 

молоді; щасливе кохання; незгоди в коханні; легковажне кохання; одруження; у 

родинному колі. Друга частина – соціально-побутові коломийки – поділена на 

два розділи: дорадянські та радянські, як того вимагали тенденції часу. 

Матеріал першої групи розміщено в тематичних рубриках: панщина й опришки, 

військова служба, визиск наймитів, робітників, бідування емігрантів, протест 

проти утисків, ненависть до багатих, пияцтво – соціальне лихо, зневага до 

релігії, церкви і попів, фашистський гніт, партизанська боротьба. Наприкінці 

збірника вказано населені пункти, в яких записано друковані зразки. Велика 

частина книги – це коломийки про кохання. У виданні подано також новотвори 

про боротьбу з окупантами й еміграцію [73]. 

Наприкінці ХХ ст. на теренах Бойківщини працювали науковці В. Сокіл та 

Г. Сокіл, Л. Павлюк. Їх записи ввійшли до видання «Фольклорні матеріали з 
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отчого краю». Серед творів усної словесності налічується 1322 одиниці 

коломийок з мелодіями зі сіл Волосянка, Ялинкувате та Верхня Рожанка, що на 

Сколівщині. Тексти відтворено з точним збереженням діалекту, й докладною 

паспортизацією. Твори, записані від 26-ти інформаторів у 1979–1993 рр., 

класифіковано у дві групи: родинно-побутові та соціально-побутові. До перших 

належать коломийки про: а) рідний край, господарювання (серед основних 

мотивів – оспівування батьківщини, мешканців, насмішки над чужими, 

дидактичні премудрості про важливість праці); б) дошлюбні стосунки (дозвілля 

молоді, щасливе кохання, незгоди в любові); в) родинне життя (підібрано 

варіанти з найдрібнішою деталізацією сімейних клопотів). До другої групи 

зараховано соціально-побутові коломийки: стосовно майнових статків, воєн, 

наборів молодиків до війська. Традиційно найбільшу частку становили взірці 

про стосунки парубків і дівчат [208, с. 459–568]. Згодом В. Сокіл зібрав і 

тематично впорядкував записи І. Франка, П. Франка, Г. Дем’яна, Г. Сокіл і 

власні зі с. Нагуєвичі у збірнику «Народні пісні з батьківщини Івана 

Франка» [139, с. 337–349]. Упорядник подав різночасові записи коломийок зі 

с. Нагуєвичі, зазначивши збирачів. 177 коломийок тут зведено у такі тематичні 

групи: край і природа (8), господарські заняття і турботи (21), кохання та 

дошлюбні відносини (103), родино-побутове життя (27), соціально-побутове 

життя (18). Бойківські коломийки записували Г. Дем’ян і Л. Павлюк. 

Результати праці фольклористів упорядковано у виданні «Народні пісні з 

голосу Параски Павлюк», де зі ста зібраних із паспортизацією номерів сім (про 

рідний край) належить Г. Дем’янові, а 93, з різними мотивами – Л. Павлюкові. 

Тематично систематизовані пісні (без рубрикації) подано у розділі «Малі 

фольклорні жанри». Домінанта матеріалу – це відтворення життя неодруженої 

молоді з настановами-міркуваннями про її дошлюбні стосунки (близько 3/4 

репертуару талановитої виконавиці) [141, с. 187–195].  

Цікавими для пропонованого дослідження стали політичні й патріотичні 

коломийки (16 одиниць) із населених пунктів Рахів Закарпатської області,  
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Тухля, Пшанець і Грабівець Львівської області у записах Г. Дем’яна.  Їх вміщено 

до видання «Степан Бандера та його родина в народних піснях, переказах та 

спогадах». Серед основних тем подано відстоювання незалежності українців, 

похід бандерівців, величання провідника повстанців, воїнів, місць героїчних 

битв, помсти за І. Мазепу [193, с. 68–70]. 

Із коломийкового репертуару Гуцульщини кінця ХХ ст. 1210 творів видав 

М. Савчук, супроводжуючи записи інформацією про виконавців. Пісні 

походять із с. Великий Ключів, що на Івано-Франківщині. У книзі вміщено такі 

рубрики: мелодії ключівських коломийок, кохання, зрада й розлука, жартівливі, 

про листи додому, рекрутські, товариство і набутки, багаті й бідні, застільні, 

колискові, весільні, толічні та косарські, сороміцькі тощо [233].  

На початку ХХІ ст. у Богородчанському районі Івано-Франківської області 

(переважно у с. Монастирчани) Г. Скрипничук записала 976 коломийок і 

видала  під назвою «Коломийки підгірського краю». Дослідниця поділила твори 

за ключовими словами для полегшення пошуку на 31 розділ, користуючись 

методологією В. Гнатюка [101].  

Окрім опублікованих джерел, існує чимало неопублікованих матеріалів, 

наприклад, збережених у відділі рукописів Львівської національної наукової 

бібліотеки України ім. В. Стефаника. Вагомими для пропонованого 

дослідження стали рукописи, які свідчать, що поціновувачами коломийок 

упродовж 1830–1850-х рp. на Лемківщині, Бойківщині, Гуцульщині та Опіллі 

стали діячі «Руської трійці» та їх кореспонденти [75]. Збирачі занотовували ці 

твори, зберігаючи особливості вимови, подаючи вказівки на час і місце запису. 

За інформацією М. Шалати, особисті нотатки І. Вагилевича зберігаються у 

м. Львів та м. Вроцлав (в останньому – записи лише зі с. Ясінь і с. Глубоке). Це 

три збірки: два зшитки з однаковою назвою «Співанки» і «Пісні з життя 

опришків» [138, с. 152, 153]. До львівських рукописів належить один зошит 

«Співанок» із 97-ма коломийками переважно любовної й соціально-побутової 

тематики: «Сумна гора без явора та без яворини» [14, арк. 69–74] та «Пісні з 
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життя опришків» з 11-ма творами відповідного змісту у фонді 

І. Вагилевича [138, с. 153]. У фонді фольклориста зберігаються записи його 

кореспондента М. Кульчицького 1830-х рр. зі Стрийщини з трьома десятками 

коломийок переважно про стосунки молоді [26, арк. 1]. У відділі рукописів 

Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України 

зберігаються кілька одиниць коломийок родинно-побутової тематики у записах 

М. Шашкевича. Серед них – зшиток «Народні пісні в записах М. Шашкевича» з 

кількома коломийками любовної тематики. Дещо більше фіксацій 

Я. Головацького. Збирача особливо цікавили опришківські, рекрутські, 

військові, пастуші, хрестинні (застільні) коломийки. Є у фонді «Збірничок 

різних українських народних пісень, коломийок, приспівок» [18, арк. 10–12]; 

«Лемківські народні пісні, співанки пастуші, рекрутські і при хрестинах» у 

записах І. Бірецького, де подано 45 пісень і 4 вівчарські та рекрутські 

коломийки («Ой цесару, цесароньку, нащо нас вербуєш?» [20, арк. 15] та ін. 

Зацікавлення малими пісенними формами зростало у другій половині 

ХІХ ст. У відділі рукописів Львівської національної наукової бібліотеки 

ім. В. Стефаника, у фонді «Народного дому», зберігається зошит невідомого 

збирача, з кількома десятками коломийок переважно родинно-побутової 

тематики, без мелодій, з Покуття й Поділля (1850-ті рр.). Подані взірці 

репрезентують варіанти коломийок про рідний край, дозвілля і стосунки 

молоді, подружнє життя, рекрутські та ін. [24].  

Упродовж 1860–1866 рр. І. Яцкович, А. Кралицький, В. Сухий, 

К. Шафранович записали понад 50 родинно-побутових коломийок без мелодій 

у Маковицькому, Лаборецькому, Шариському, Берсьовському й інших повітах 

Закарпаття [13]. Поміж взірцями подано варіанти пісень про Коломию, 

стосунки друзів, дошлюбні стосунки [13, aрк. 34]. У фонді «Народного дому» 

зберігаються записи І. Воробеля, Д. Василі під назвою «Народні пісні 

угорських русинів». Рукопис містить близько сотні коломийок любовної та 

сирітсьої тематики з оригінальною образністю [25, aрк. 2, 9, 10]. У зшитку 
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«Народні пісні з Галичини і Закарпатської України», які було зібрано у другій 

половині ХІХ ст., зафіксовано близько сотні коломийок. Їх записували 

А. Слюзар, І. Попадюк, Н. Рисочан на Галичині й А. Кралицький – на 

Закарпатті. Цікаві з погляду оригінальності образів та мотивів твори любовної 

тематики [23, aрк. 26, 28,43]. У рукописі представлено небагато соціально-

побутових творів на тему рекрутства та поведінки багатіїв і вбогих [23, aрк. 22, 

22]. 

У фонді особистих надходжень відділу рукописів ЛННБ ім. В. Стефаника 

зберігається автограф «Коломийки». Це збірка українських і польських, 

переважно сороміцьких, пісень 1904 р. з Перемишля. Авторство збирача не 

встановлено. На списаних з обох боків восьми аркушах серед козачків, 

краков’яків і жартівливих пісень подано близько 300 жартівливих і сороміцьких 

коломийок про міжетнічні стосунки, залицяння, вибір нареченої, взаємини 

закоханих, бажання старих омолодитися та ін. [19].  

Відділ рукописів ЛННБ ім. В. Стефаника НАН України містить датовані 

початком ХХ ст. й досі не опубліковані 287 коломийок у записах В. Щурата з 

поселень довкола Львова, Яворова та Івано-Франківська. У творах 

викриваються негативні риси, ганебна поведінка, недосконала зовнішність, 

розбещеність людей, звучать жартівливі та ксенофобські мотиви [27].  

У наукових архівних фондах рукописів та фонозаписів ІМФЕ 

ім. М. Т. Рильського НАН України зберігається зшиток під назвою 

«Коломийки: побутові, родинні та інші». До матеріалів увійшли твори зі 

Західної України (Калуша, Сільця, Рави-Руської, Теребовлі, Ласківця, 

Краківця). Більшість містять мотиви оспівування краю і коломийок [152].  

Для пропонованої дисертаційної роботи цікаві матеріали М. Царя [148]. 

Рукописи репрезентують коломийковий репертуар Надсяння й стали 

документом, що заперечив локальну обмеженість побутування коломийок 

Карпатським регіоном.  Наприкінці ХІХ ст. записувачеві вдалося зберегти 

поширені у селах поблизу м. Яворів взірці, які донині вважаються візитівкою 



  30  

 

 

«верховинців». Серед нечисленних творів представлені тексти про рідний край, 

співи, залицяння, кохання, вівчарів, весільні [148].  

У наукових архівних фондах рукописів та фонозаписів ІМФЕ серед 

матеріалів В. Гнатюка зберігається ще чимало зошитів його дописувачів. Навіть 

після виходу трьох томів «Коломийок» у світ небайдужі записувачі 

уснопоетичної спадщини продовжували надсилати науковцю матеріали [16; 

156]. Записи 1912–1917 рр. з с. Нижня Рожанка Славського району надав 

Є. Бабанич. У збірці «Іде жовняр дорогою… Коломийки, пісні (без мелодій), 

вірші: побутові, ліричні, про Першу світову війну»  [151] подано 152 

коломийки у записах фольклориста зі с. Нижня Рожанка. Решта (близько 

сотні) – з с. Нижнє Синьовидне. Переважають твори родинно-побутової, 

рекрутської тематики. Серед останніх – коломийка про смерть воїна, яка 

відокремилася від балади: «Ой на горі жито, жито, там жовняра вбито, Та 

червонов китайочков личко недокрито» [151, арк. 1]. 

 У наукових архівних фондах рукописів та фонозаписів ІМФЕ 

ім. М. Т. Рильського віднаходимо збірки О. Роздольского. Понад 2000 

коломийок у записах фольклориста з Бойківщини, Гуцульщини, Надсяння, 

Опілля, Західного Поділля  зберігаються у фондах 40, 34. Наприклад, доробок 

науковця 1901 р. із Бойківщини (с. Завадів Стрийського повіту) вміщує сотню 

коломийок наймитської, любовної, про родинне життя та іншої тематики [154]. 

З цього ж етногафічного району – записи першої польової фольклорної 

екскурсії Львівського відділу Інституту українського фольклору. Під час 

експедиції 1940 р. у селах Далява, Ріпчиці, Дорожів, Городище, Ісаї, Смільна й 

Опака на Дрогобиччині задокументовано понад дві сотні коломийок без 

мелодій до танцю і до співу, весільних, жартівливих та ін. [147]. Істотною 

перевагою зафіксованого матеріалу є майже наскрізний супровід вербальних 

текстів розшифрованими мелодіями. Так, у зшитку «Пісні календарно-обрядові, 

весільні, родинно-побутові, соціально-побутові, коломийки (з мелодіями та без 

мелодій)», записані на Опіллі та в Надсянні (с. Берлин, Боратин, Кожичі, 
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Перемивки) [145]. У близько 200 коломийках наявні мотиви родинно-побутової 

та соціально-побутової тематики (про рідний край, співи, господарські заняття, 

кохання, сімейне життя, наймитування, заробітчанство, рекрутчину та ін.). 

На початку ХХ ст. на Рахівщині (Закарпаття) фольклор збирав 

Б. Заклинський. Близько десяти коломийок у його записах зберігаються у 

відділі рукописів ЛННБ ім. В. Стефаника. Тут домінують мотиви-настанови 

про переваги й необхідність шкільного життя, сум за втраченою можливістю 

навчатися. Паспортизація, крім вказівки на рік у цих фіксаціях відсутня [17]. 

Низка фіксацій фольклориста зберігається серед наукових архівів рукописів та 

фонозаписів ІМФЕ НАН України ім. М. Т. Рильського (фонд 29-3 – фонд 

НТШ). Загалом, до матеріалів науковця належать 160 коломийок 1913 р. з 

Гуцульщини (с. Жабє і Кривополе Станіславського повіту) родинно- та 

соціально-побутової тематики. Зокрема натрапляємо на твори про зовнішність, 

одяг, кохання,  стосунки  закоханих, кумів, у родині, про музикантів, побут, 

гайдамаччину, рекрутчину, рідний край і жартівливі [149, арк. 1–20].  

У 1950-х рр. активізувалися експедиції ІМФЕ при АН УРСР. Відповідні 

матеріали вміщено в НАРФ цієї установи (фонди 14–3, 14–5). Під час 

експедиції І. Пестонюк 1959 р. у Станіславській та Чернівецькій областях 

задокументував понад 150 коломийок, серед яких – твори про красу рідної 

землі, людей, кохання, розваги молоді, сімейне життя та побут [150]. У серпні-

вересні цього ж року терени Станіславщини й Чернівеччини дослідив М. Гуць. 

Науковцю вдалося зафіксувати близько двохсот, за термінологією збирача, 

«дожовтневих» коломийок: жовнірських, рекрутських, про панщину, 

жандармів [155, aрк. 264], про війни з поляками [155, aрк. 262], еміграцію, 

рідний край, кохання, долю [155, aрк. 261], про танці [155, aрк. 262], а також 

весільних [155, aрк. 262] та ін. Фактографічною базою для пропонованої роботи 

стали матеріали В. Іванова, який 1969 р. на теренах Поділля записав понад 

десять коломийок, що свідчить про зниження активності побутування  
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досліджуваних творів із поступовим територіальним віддаленням від 

Карпатського ареалу [153]. 

У відділі рукописів ЛННБ ім. В. Стефаника НАН України перебувають дві 

книги дев’ятитомної збірки Г. Дем’яна «Бойківщина» (фонд особистих 

надходжень) [21; 22]. У праці подано кількасот коломийок зі Сколівщини (сіл 

Волосянка, Головецьке, Лавочне, Либохора, Пшанець, Нижня Рожанка, Верхня 

Рожанка, Славське, Тухля, Тухолька, Хащованя, Хітар, Ялинкувате) і 

Турківщини (с. Красне). Тематичний діапазон – з перевагою родинно-побутової 

тематики, проте цілеспрямований збирач зумів віднайти твори про історичні 

події, реалії й осіб: Т. Шевченка [21, aрк. 32], цісаря Франца Йосипа [21, 

aрк. 145], патріотичні настрої [21, aрк. 9]. Безперечною перевагою збірника став 

факт подання музичного супроводу коломийок, який розшифрував і 

прокоментував М. Мишанич.  

Дисертант увела в науковий обіг найновіші фіксації коломийок 2011–2013 

рр. з Опілля, Бойківщини, Гуцульщини. Записи зроблено у таких населених 

пунктах: Львівська область – Стрийський район (с. Нежухів, І.М. Малевич – 

94 взірці родинно-побутової тематики, О.В. Чубко – 163 коломийки про 

кохання, весільні та патріотичні), Сколівський район (с. Тухля, О.Д. Пилипів, 

О.Д. Мар’яник – 159 родинно-побутових, А.М. Киримінець – 

179 різнотематичних; с. Либохора, І.М. Ковалів – 87 коломийок, які 

виконуються при закопуванні картоплі («закопанок») і родинно-побутових; 

с. Нижня Рожанка, М.С. Ковальчук – 45 творів жартівливої тематики, 

Л.М. Матіїв – 74 коломийки сакральної тематики, теж з мотивами про рідний 

край, чарування, Є.І. Гаврилів – 73 одиниці про природу і кохання; с. Верхня 

Рожанка, В.М. Ткачик – 182 весільні коломийки жартівливої тематики), 

Турківський район (м. Турка, М.М. Курас – 16 взірців весільних сороміцьких, 

жартівливих коломийок; с. Присліп, М.С. Корнутяк – 85 жартівливих про 

дошлюбні стосунки і розваги  молоді; с. Нижня Яблунька, В.С. Щомак – 

146 пастуших, жартівливих, про красу рідного краю, любов населення до співу 
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коломийок; с. Вовче, К.М. Пуршак – 139 творів про тугу за молодістю, 

патріотичних; с. Лімне, С.П. Будз – 6 взірців про рідний край; с. Лозинець, 

В.М. Єрошович – 26 пастуших; с. Міжгір’я, А.І. Кличківська – 6 коломийок до 

танцю: про співи, коломийки; c. Либохора, В.М. Білинський – 37 пастуших, про 

красу природи, Л.В. Білинська – 122 про довкілля, дошлюбні стосунки, 

с. Бітля (ансамбль дримбарів – 120 жартівливих співанок до танців про 

взаємини кохання і сімейне життя; Старосамбірський район (с. Лопушанка, 

Л.Ф. Баськова, Ю.Ф. Дмитрів, М.Ф. Дулиш – 146 коломийок про особливості 

проживання з п’яницею); Самбірський район (м. Самбір, О.І. Куцелик – 

73 коломийки які містять жарти над дівчатами і хлопцями; с. Погірці, 

М.В. Гаврилюк – 203 весільні коломийки); Івано-Франківська область – 

Калуський район (м. Калуш, Л.Є. Литвинський – 50 сороміцьких творів), 

Надвірнянський район (с. Фитьків, О.І. Попович, О.І. Попович, М.І. Попович, 

А.М. Романюк, О.В. Левицька – 107 творів про рідний край, господарські 

заняття жінок); Закарпатська область – Міжгірський район (с. Торунь, 

І.І. Шекета – 20 пастуших коломийок; с. Студене, Ф.О. Пополовець – 15 про 

кохання, рідний край). Результати збирацької діяльності зберігаються в архіві 

Інституту народознавства НАН України [1]. 

Отже, коломийкознавство має у своєму розпорядженні чимало 

записів ХVII–XXI ст. Відзначено, що особливе зацікавлення жанром припадає 

на ХІХ–ХХ ст. Опрацювання окресленої джерелознавчої бази дасть змогу 

встановити ареал побутування коломийок, описати тематичний і мотивний 

діапазон жанру, виявити новотвори, дослідити вплив географічних, соціальних 

та історичних чинників на форму і зміст пісенних мініатюр. Перелічені 

матеріали стануть основою досліджень художньо-стилістичних засобів 

коломийок, прийомів поетичного втілення образів та мотивів, виявлення 

єдності цих творів  із світоглядними основами всього українського народу; 

дадуть змогу зробити висновки про традиційність чи змінність тропіки, 
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стилістики, номінативної експресивності жанру, а також змістового наповнення 

текстів. 

 

1.2. Історія дослідження 

Коломийки – регіональний жанр українського фольклору, який здавна 

цікавив фольклористів. В. Гнатюк зауважив, що вони, мабуть, існували у 

ХVІІІ ст., якщо їх уже у 20-х рр. ХІХ ст. міг записувати Вацлав з Олеська зі 

своїми співробітниками [39, c. ХV]. Ф. Колесса віднайшов коломийки серед 

записів ХVII ст. [92, c. 93], а В. Гошовський припускав, що коломийкова строфа 

давніша, оскільки вона – спільне явище в музичному європейському фольклорі. 

Її ритмоструктура старша за сам жанр коломийки. Своє припущення 

музикознавець виводив, вказуючи на оргаїстичний характер жанру (коли всі – 

танцівники та музики – впадали в сугестивний екстаз, а вихор танцю  

підхоплював у коло всіх присутніх на гулянні) [45, c. 144–145]. Хоча 

встановити точний вік коломийок, мабуть, не зможе ніхто, проте тривале 

побутування жанру на українській території дає змогу простежити зміни його 

поетики, образності й тематики.  

У вступній розвідці Вацлава з Олеська до збірки «Pieśni polskie i ruskie ludu 

galicyjskiego» (переклад українською мовою К. Бородін надруковано в часописі 

«Міфологія і фольклор» [7, c. 79–91]) коломийки стали об’єктом типологічних 

студій. Польський фольклорист дійшов висновку щодо їхнього генетичного 

зв’язку з краков’яками (через лаконічність, два-чотири вірші, швидкість 

процесу їх творення, психологічний паралелізм) та наявності таких пісенних 

приспівок лише у поляків та українців [251, s. XLI]. 

Ж. Паулі, на відміну від свого попередника, виявляв подібні короткі 

жанроутворення у словаків, угорців, сербів, поляків, італійців, французів, 

німців та греків. Він описав коломийки як мінорні, з поступовим 



  35  

 

 

пришвидшенням на одну мелодію у такті 2/4 парні танці з приспівками [250, 

s. 165]. 

У другій половині ХІХ ст. фольклористи присвячували коломийкам 

щоразу більше уваги, проте, незважаючи на це, траплялася плутанина з 

окресленням жанрових ознак цих текстів.Наприклад, М. Закревський у праці 

«Старосветский бандуриста» наблизився до правильного визначення 

коломийок, називаючи їх набором строф одного розміру без зв’язку у 

змісті [192, с. 62], однак у подальшому викладі думок розмістив їх в один ряд із 

нісенітницями та краков’яками [192, с. 75].  

У студії М. Сумцова «Коломийка», вперше виданій 1886 р. у журналі 

«Київська старина», а 1895 р.  передрукованій у часописі «Зоря» в перекладі 

В. Лукича, йдеться про поширеність жанру на Покутті (де він отримав 

найбільший розвиток), Буковині, в Галичині й Угорській Русі. З цим 

твердженням можна посперечатися, адже репертуар у зазначених осередках 

досить близький. М. Сумцов вважав, що еклектичні коломийки – це залишки 

колись пишної пісенності. Науковець окреслив різницю між віршовою формою, 

строфікою, тематичним й образним наповненням краков’яків і коломийок, 

вказав на відсутність заспівів, нечасті образи природи, наявність абстрактного 

мислення та морально-дидактичних зауважень у польському варіанті жанру. 

Учений окреслив термін «коломийки», розділив їх на взірці до танцю і співу, 

назвав характерні засоби коломийкової поетики (символіку, психологічний 

паралелізм) [195, с. 377–378, 398–399, 418–419, 437–438]. 

В. Гнатюк у «Передньому слові» до видання «Коломийки» подав 

дефініцію жанру як «коротеньких пісень, що складаються переважно з одного 

або двох куплєтів найріжнороднійшого змісту» [39, с. ХІІІ]. Учений 

сконцентрував увагу на можливих структурних формах і жанрових 

характеристиках коломийок, порівняв їх версифікаційний лад із частівками, 

краков’яками, козачками. Науковець провадив полеміку зі М. Сумцовим щодо 

походження жанру, із Вацлавом з Олеська – про нечисленність коломийок, 
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вказав на особливості поетики цих творів: «Незвичайне багатство і 

різнорідність мови, висловів, порівнянь, рим, короткий і ядерний стиль – се такі 

прикмети, яких не можна ігнорувати» [39, с. ХХХІІІ]. Ученого особливо 

цікавила ґенеза жанру. У статті «Старинність коломийки» В. Гнатюк довів її 

існування у добу Хмельниччини [42, с. 236]. 

Схвальну рецензію на збірник В. Гнатюка опублікував І. Франко, назвавши 

видання унікальним. Дослідник  простежив географічну поширеність пісенних 

мініатюр, тематичне розмаїття, відзначив активне побутування і творення їх 

серед українців  [210, с. 147–149]. Уважно спостерігаючи за науковою 

діяльністю В. Гнатюка, І. Франко відгукнувся рецензією на третій том 

коломийок, вказавши, що надруковані у ньому пісні про любов і подружжя 

творили ядро всього корпусу. «Не знаєш, чому більше дивуватися: чи багатству 

поетичних мотивів, чи ширині й різнорідності життєвої обсервації, чи 

мелодійності, грації та простоті язика. Жарти пересипаються з висловами 

глибокого чуття, частий запал мішається з іронією, ніжність з брутальними 

погрозами і прокляттями – зовсім, як у дійсному житті», – прокоментував 

учений. Хоч стосовно класифікації творів І. Франко міг мати низку зауважень, 

проте усвідомлював, що В. Гнатюк здійснив поділ, зважаючи на наявний 

матеріал [211, с. 284–285].   

Записавши коломийки про Борислав, шляхту ходачкову та неврожай 

картоплі в Галичині, І. Франко проаналізував тематику пісенних новотворів у 

праці  «Знадоби до вивчення мови і етнографії українського народу», чим 

показав чутливість жанру до сприйняття і відображення найширшого кола 

подій у житті людини [214, с. 187–197]. Досліджуючи ґенезу 14-тискладового 

вірша, науковець у статті «До історії коломийкового розміру» навів зразок 

латинського вірша, складеного коломийковим розміром (це гімн на Різдво 

Христове з ХV ст.), і висловив припущення, що відповідний склад у латинській 

гімнології з’явився досить пізно зі спільнослов’янського джерела. Традиція 

функціонування 14-ти та 10-тискладових розмірів у слов’янському фольклорі 
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досить давня, оскільки 10-ти-складовим розміром із ритмом 4+6 складена 

майже вся народна епіка болгар та сербів, яка збереглася до нашого часу з ХІV–

ХV ст.; також це розмір давніх українських пісень-колядок, який (через 

повторення частини десятискладового рядка двічі) стає 14-тискладовим) [212, 

с. 233].  

У праці «К вопросу о коломыйках» О. Зачиняєв погодився з думкою 

О. Потебні, що саме розмір відіграє важливу роль у з’ясуванні походження 

форми пісні. Класифікацію ж пісенних форм за кількістю складів В. Гнатюка 

назвав недосконалою, оскільки, на думку російського вченого, важливим є не 

кількість складів, а їх розподіл і послідовність. Тому передусім варто 

враховувати наголос, який ділить вірш на стопи [64, c. 327–328]. Дослідник 

вважав, що виконавець сам витворює форму пісні залежно від того, до якого 

танцю її приспівує: «під час швидких енергійніших танців виконується козачок, 

а до більш ліричних (повільніших) – коломийка» [64, c. 340].  

У фундаментальній праці «Ритміка українських народних пісень» 

Ф. Колесса розглянув співвідношення структури мелодії й тексту коломийок, 

видозміни 14-ти-складової їх будови (танцювальних за своїм походженням), 

виокремив жанр серед інших пісень, у яких трапляється триколінний 14-

тискладовий вірш. На підставі «поширеності в незмінній формі й артистичної 

викінченості, наявності у давніх співаниках» фольклорист дійшов висновку про 

існування коломийок за часів козаччини [91, c. 146]. Студіюючи ґенезу 

коломийок у статті «Українська народна пісня на переломі ХVII–XVIII ст.», 

львівський дослідник довів, що твір «Чи я тобі не казала, чи не говорила?», 

відомий із листа Марії Казиміри до Яна Собєського 1659 р., – це прототип 

коломийки. Йому властиві танковий характер, слабкість змістової пов’язаності 

частин, спільний зачин-єднання у кількох куплетах [92, с. 66]. У праці про 

дочку-пташку у слов’янській народній поезії Ф. Колесса зарахував коломийки 

до найдавніших груп українських народних пісень, які мають своєрідні форму 

вірша й мелодії, визначаючи останню як таку, що консервує постійність. 
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Влучним стало спостереження науковця про тісний зв’язок мелодії зі 

словесним текстом народної пісні, що «бере свій початок з незапам’ятної 

старини, коли поетичне слово, музика й танкові рухи лучилися в синкретичну 

цілість ігри-хороводу» [90, с. 110–111]. 

Науковці ХХ ст. зробили істотний внесок у дослідження коломийок, 

вивчаючи їх походження, жанрову специфіку, композицію та ін. Проте їх 

висновки, зокрема  про спорідненість коломийок та російських частівок [105, c. 

28], вимагають критичного прочитання.  

Із використанням типологічного методу жанр коломийки студіював 

М. Жінкін, який порівняв його з краков’яками і частівками. У статті 

«Коломийки» дослідник висловив думку, що українські твори спочатку були 

додатковою, досить примітивною піснею до танцю; далі приспів ускладнився 

елементами паралелізму, що урізноманітнило й вербальний елемент, який 

набував вишуканішої словесної форми; варіювалася і мелодична структура, 

проте ритм залишався незмінним, цементуючи певну будову, кількість, темп і 

якість рухів [61, с. 205]. Порівнюючи українські та російські монострофи у 

статті «До питання про походження частушки», автор дійшов висновку про 

досить пізнє їх виникнення [60, c. 49]. Зіставивши польські й українські малі 

пісенні жанри у праці «Краковяки и коломыйки», харківський учений відзначив 

неспорідненість цих видів уснопоетичної творчості [59, c. 230–239].  

У статті «Коломийки» М. Грінченка (1940 р.) окреслено ці твори як 

синкретичне явище. Мелодію дослідник справедливо вважав одним із 

жанродиференціюючих факторів, без якого іноді помилково можна зарахувати 

ліричну пісню до коломийок. У публікації спростовано гіпотезу про ґенезу 

співанкової ритмомелодики із козачкової та краков’яка й доведено 

самостійність жанру [47, c. 30–34].  

Дослідженню жанру коломийки низку статей присвятив О. Дей. Серед них: 

«Поетична панорама народного життя» (у ній назвав коломийки «стихією 

народної пісенності українського населення Карпат», вказав на реалістичність, 
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лаконічність та дотепність) [99, c. 5, 8]; «Перлини карпатського краю» 

(висвітлено всеукраїнську поширеність коломийки, її місце серед слов’янських 

жанрів: частівок, краков’яків; ідеться також про тематичне багатство та 

функціонування коломийки; стисло описано жанрові характеристики: 28-

складів у двох віршах зі суміжною жіночою римою, часте застосування влучних 

портретних деталей, оригінальних порівнянь, епітетів і метафор та символіки з 

подальшим поясненням її паралелізмом) [50, c. 4–47]. У вступі до книги 

«Танцювальні пісні» у контексті різновидів народних пританцівок О. Дей 

окреслив функціональність коломийок, а також вказав на їхню домінуючу роль 

у цьому блокові пісенності [197, с. 12–15]. 

Порівнявши музичні форми слов’янських народів, В. Гошовський у 

монографії «У истоков народной музыки славян» дійшов висновків про 

архаїчність жанру коломийки, додатково наголошуючи на його синкретичному 

характері. Орієнтуючись лише на ритмічну форму, учений до коломийок 

зараховував різні жанри (наприклад, російську хороводну пісню «Во саду ли в 

огороде») [45, с. 144]. 

Н. Шумада у статті «Коломийки» розкрила жанрові ознаки текстів, 

вважаючи остаточно доведеним, що початки цих творів сягають часів 

формування української нації. Науковець стисло розглянула 

структуру (4+4+6)2, римування (суміжне жіноче), стилістику (анафори, 

епіфори, паралелізми), словесну орнаментику (епітети, порівняння) коломийок. 

Дослідниця назвала типологічно близькі до коломийки жанри (козачки, 

лемківські співанки, краков’яки, частівки), зосередила увагу на ґенезі певних 

варіантів (від прислів’їв і ліричних пісень) [238, с. 85–89]. Порівняльному 

вивченню коротких пісенних жанрів присвячена стаття «Коломийки у 

слов’янському оточенні». Зіставивши типологічно українські й іноетнічні 

короткі строфи, Н. Шумада дійшла висновку, що в живому фольклорному 

процесі всі жанри взаємодіють, вказала на російські та білоруські частівки як 

жанри, найбільше тематично і структурно подібні до коломийки. Оригінальним 



  40  

 

 

українським утворенням, не пов’язаним із танцем і найбільш близьким до 

західної пісенності, дослідниця назвала лемківську співанку. Польські 

жартівливі «дньовки» з варіативною ритмоструктурою Н. Шумада розглянула 

як функційно подібні до коломийок. Серед пісень західнослов’янського 

фольклору, не пов’язаних із танцем, найближчими до коломийок вона вважала 

травниці, валаські, пастерські та любосні пісні. Коло, поскочиці, чебараци, хоро 

та припявки південних слов’ян мають небагато спільних із коломийкою ознак 

(окрім танцювальної основи, імпровізаційного характеру і тематики) [241, 

с. 85–88]. У статті Н. Шумади «Коломийка у дослідженнях Володимира 

Гнатюка», присвяченій історіографічному аспектові дослідження жанру 

коломийки,наведено перелік праць ученого про цей пласт фольклору [237, 

с. 21–25]. Привернула увагу багатьох фольклористів ґрунтовна розвідка 

дослідниці «Пісенні мініатюри українського народу» в академічному виданні 

«Коломийки». Н. Шумада розглянула сутність поняття, ритм, структуру 

коломийки та її дослідження. Тут частково окреслено фоніку, тропіку, 

синтактику, образність українських  мініатюр [244, с. 533]. У передмові до 

видання моностроф «Ой дрібненька коломийка, коломийка мила» подано 

загальні відомості про коломийковий жанр, його близькість з іншими творами, 

перші записи і розвідки до теми [243, с. 5–12]. «Карпатський пісенний 

дивоцвіт» – стаття з довідкою про збирацьку діяльність Ю. Бойчука, 

інформацією про коломийки, їхню тематику, характерні прикмети [85, с. 6–9]. 

Проблемам уснопоетичної творчості українців та сусідніх етносів присвячена 

монографія Н. Шумади «Сучасна пісенність слов’янських народів». У ній 

дослідниця охарактеризувала осучаснення тематики пісень пристосуванням 

нових рядків до традиційних зачинів творів [245, c. 251], жанрову структуру й 

особливості поетики слов’янської пісенності, наприклад паралелізм у 

коломийках [245, c. 228] та ін. У праці вказано на безконечну  варіантність, 

можливість імпровізації у піснях коротких форм. Ідеться також про 
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стримування імпровізації стабільністю. Ці два явища не виключають одне 

одного, а взаємно корелюються [245, с. 69, 73, 77–79, 228].  

Про поетику коломийок частково йдеться у статті Р. Омеляшка «Жанрова 

структура коломийки». Автор на основі гуцульських творів вказав, що ці пісні 

можуть належати до будь-якого жанру, проте фрагментарний характер образів 

коротких приспівок відрізняється від образної структури інших пісень, що не 

зберігають зв’язку з танцювальністю. Науковець виділив психологічний, 

синтаксичний та формальний паралелізми, діалогічність, ланцюгову будову як 

характерні для жанру коломийки композиційні засоби. Дослідник пов’язав 

синкретичність коломийок із давнім їхнім походженням, зупинився на різних 

аспектах ритмомелодики, способі виконання, функціональному призначенні 

музики коломийок до співу і до танцю [158, с. 73–76].  

 Наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. значний внесок у розробку 

сутності досліджуваного явища зробив український етномузиколог М. Хай. У 

статті  «Коломийка у весільному обряді бойків» дослідник розглянув склад 

весільного ансамблю, темп та рухи коломийки [223, с. 50–54]. У дослідженні 

«Характерні особливості бойківського музичного стилю» М. Хай обґрунтував 

своє спостереження про засилля в Українських Карпатах новітнього румуно-

угорського, «кнайпового» стилю, що прийшов на заміну іншому, генетично 

спорідненому зі загальнослов’янським, інтонаційному пласту, який і належить 

розглядати як ладово-інтонаційну основу модусу музичного мислення цього 

регіону. Далі зіставлено структури бойківських коломийок із характерними 

гуцульськими і виявлено на Бойківщині найдавніші речитативні типи 

коломийкового мелосу, що зазнали у процесі еволюції незначного ступеня 

мелодизації, альтерації та ритмічного варіювання. Вони становлять, на відміну 

від Гуцульщини, де домінують новітні зразки мелодичного складу, інтонаційно-

стильову основу бойківського коломийкового мелосу [222, с. 5, 7]. Такі ж думки, 

зі скрупульозним аналізом музичних діалектів та піддіалектів, різновидів 

коломийок етномузиколог висловив у фундаментальній праці «Музика 
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Бойківщини» [221, с. 36–48]. Зокрема він зауважив подібність ладканок і 

коломийок у віддалених гірських поселеннях.  

Цінними для фольклористики стали дослідження М. Мишанича, який, 

розглядаючи матеріали 1970-х рр. Г. Дем’яна з Бойківщини, дійшов висновків 

про «політекстовість» коломийкових мелодій (коли на один наспів традиція 

накладає чимало словесних текстів). Отже, відмінних вербальних варіантів 

коломийок значно більше, ніж музичних. Розглядаючи диференціацію 

коломийок з-поміж  інших жанрів, М. Мишанич наголосив на потребі чути 

наспів, впізнавати ритмічну структуру  (обов’язкова схема тривалостей – це 

тричі по чотири вісімки та дві чверті наприкінці), щоб не сплутати їх з іншими 

14-складовими піснями [22, арк. 5, 10–13]. Науковець подав свої важливі 

міркування у статті «Про мобільність строфіки бойківських народних пісень», 

окресливши зміну числа силаб, вкорочення колін, чи не одним із перших 

заговорив про випадання й додавання рядків у коломийках [131, с. 9, 10].  

 Коротку характеристику функціональності та змісту танцювальних пісень 

подано у праці Л. Копаниці «Пісенні жанри українського фольклору». У 

з’ясуванні жанрових особливостей коломийок чимало уваги відведено їх 

змістовому наповненню і характеру виконання. Коломийки, не втративши 

властивостей танцювальної пісні, стали окремим жанром української лірики. На 

думку дослідниці, коломийки та частівки мають багато спільного щодо 

структури й викладу строф тексту, але, на відміну від коломийки, частівка – 

відносно новий вид народної творчості. Характеризуючи жанрову специфіку 

коломийок, авторка акцентує на багатстві художніх засобів та розмаїтті 

мотивів, а також на сталій ритмомелодиці. Л. Копаниця робить спробу 

висвітлити жанрові ознаки, притаманні варіантам з різних етнографічних 

районів [107, c. 122]. 

Сучасна дослідниця фольклору О. Остап’юк вивчала  коломийку 

здебільшого як приспівку до танцю, окреслила історіографічний аспект 

студіювання цього блоку пісенності, вказала на ритмоструктуру, що стає одним 
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із класифікаційних критеріїв пісень на Волині (коломийок – (4+4+6)2; частівок і 

козачків – 4+3, 3+4; шумок – 4+4; краков'яків і лемківських співанок – 6+6 та 

ін.), стисло описала жанрові ознаки коломийок: різнотематичність, дворядкову 

будову з прикінцевою жіночою римою, константну структуру (4+4+6)2 [160, 

с. 6, 7]. У статті «Регіональні особливості поетики танечних пісень» молода 

вчена дослідила стилістику та тропіку коломийок українських творів до танцю 

загалом. Вона підтримала думки О. Дея [193, c. 29], вказавши, що «лаконічна 

форма цих пісень не дає простору для зображення за допомогою комбінування 

різних поетичних засобів у межах одного й того ж твору, тому, як правило, 

малюнок здійснюється якимось одним прийомом: порівнянням, метафорою, 

гіперболою» [161, с. 418]. 

До останніх напрацювань у коломийкознавстві належать статті дисертанта 

«Історіографічний аспект збирання коломийок та дослідження їх поетики» [82, 

с. 418–427]; «Жанрова своєрідність та функціональна природа коломийок» [80, 

c. 67–82]; «Віддзеркалення рідного краю у художніх образах коломийок (на 

матеріалі записів Івана Франка)» [78, c. 151–160]; «Версифікаційний лад і  

звукова організація коломийок» [76, с. 268–269]; «Засоби стилістики у 

коломийках: паралелізм» [80, р. 133–143]; «Різновиди та функції повторів у 

поетичній тканині коломийок» [84, с. 760–764];
 
«Номінативна експресивність у 

коломийках» [83, с. 386–395]; «Лексико-фразеологічна сфера художньої мови 

коломийок: тропи» [82, с. 145–153].  

Отже, незважаючи на факт існування низки праць з окресленої 

проблематики, зауважимо, що питання зумовленості поетики коломийок 

специфікою побутування не вивчали або ж порушували надто поверхнево. У 

полі зору дослідників досі не перебували регіональні відмінності образного, 

мотивного і тематичного фондів жанру коломийки. 

Загалом, у першому розділі дисертації зазначено, що з плином часу до 

наукового обігу залучаються нові тексти. У науковій літературі достатньо 

проаналізовані тематика та основні мотиви коломийок ХVIII–ХХ ст., проте 
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необхідно розкрити змістове ядро пісенних новоторів ХХІ ст. Іншою 

проблемою є питання жанрової диференціації коломийок, ажде вони часто 

подаються в рубриках жартівливих, весільних пісень, що свідчить про поки що 

недостатню їх жанрову визначеність серед пісенного масиву. Не залишилася 

поза увагою вчених ритмомелодика коломийок, яка виділяє цей жанр з-поміж 

інших пісенних різновидів народної лірики, однак недостатньо досліджена 

сфера функціональності та їх побутування. Немає ґрунтовних студій щодо 

географічного розмаїття коломийок, відтак це питання є найсуперечливішим і 

водночас найменш з’ясованим. Особливо гостро потребує цілісного 

дослідження система художньо-стилістичних засобів цього жанру в українській 

фольклористиці. У дисертаційній роботі вказано, що хоча дослідники народної 

пісні найбільшу увагу звертали на віршування, дворядкову форму, паралелізм 

будови коломийок, проте проблеми їх жанрових особливостей, певні питання 

поетики (різновиди епітетів, метафор, символів, паралелізмів, наповненість 

ними різних тематичних груп, фоніка, римування) очікують скрупульозного 

вивчення.  
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РОЗДІЛ 2 

КОЛОМИЙКА В ЖАНРОВІЙ СИСТЕМІ ФОЛЬКЛОРУ 

 

2.1. Жанрова своєрідність та функціональна природа коломийок 

Надумку Л. Нагорної, «сучасна Україна – це складний територіальний 

комплекс, в якому кожна з культурних складових мала власну історичну 

долю» [135, с. 11]. І справді, однакові природно-географічні умови витворили 

єдність мови, психічних та світоглядних основ населення окремих 

етнографічних районів. Побутування коломийок переважно в Карпатах слугує 

тому підтвердженням. Хоча В. Кубійович презентував жанр як такий, що 

домінує на Гуцульщині [98, с. 1084], проте функціонує він і на Бойківщині, 

Опіллі, спорадично на Лемківщині, Поділлі, Надсянні й українських етнічних 

землях на території Польщі, Румунії тощо. Коломийки виявляють 

оригінальність і водночас міцні семантичні, стилістичні, ритмомелодичні та 

композиційні зв’язки із загальноукраїнським фольклором. Цим творам властиві 

риси, які притаманні й іноетнічним жанрам, адже у Західних Карпатах пісні 

«польських гуралів, східних словаків, прикарпатських угорців та румунів 

утворили специфічний фольклорний ареал» з особливою музичною ритмікою 

та жанрами [228, c. 7]. Їхню основу становить симбіоз традиції, авторського та 

запозиченого з інших пластів уснопоетичної спадщини, органічне переплетення 

архаїки зі сучасними культурними й побутовими реаліями.  

Цілком імовірно, що географічна варіантність коломийок зумовлена 

соціолокальною ґенезою фольклору. Підтверджують раціональність такої 

думки записи В. Шухевича про «маркування» типів гуцульських коломийок за 

назвою села – «сороківська», «жаб’ївська» тощо [246, с. 81], доведення 

О. Остап’юк про територіальну прикріпленість ритмічних форм [160, с. 10–11] 

та ін. Дисертант теж зафіксувала численні назви ритмомелодичних варіантів 

коломийок із локальною прив’язкою («волосянська», «либохірська», 

«тухлянська», «яблунівська»), а також таких, що виявляють зв’язок із 
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відповідною етнографічною групою («гуцульська», «бойківська», «лемківська») 

або з іменами специфічних виконавців («гурівська»)
1
.  

Походження номінації «коломийка» на позначення пісні – дискусійне 

питання. В етимологічному словнику української мови цей термін виводять від 

назви міста Коломия [93, с. 519], незважаючи на спостереження В. Шухевича, 

що на східній Гуцульщині «багато пісень і танців мають коломийкову форму, 

хоча гуцули не називають їх коломийками» [246, с. 81]. В. Гошовський 

простежує зв’язок цього терміна із закарпатським словом «коломайка», що 

означає веселе гуляння [45, с. 145]. Дисертант вважає, що назва жанру, 

очевидно, не походить від найменування міста, оскільки пісенні мініатюри 

мають різноманітні народні номінації навіть в околицях Коломиї. Адже 

різняться коломийки ще й функціонально – за способом виконання. Скажімо, 

до інструментальних і танцювальних творів застосовують номінації: «гуцулка», 

«коломийка», «коло», «рівна», «висока», «трісунка», «півторак», «гребінець», 

«зірниця», «корито», «машинерія», «купка», «верховина» [38, с. 38], 

«обертанка» [221, с. 39]. Існують синонімічні народні терміни для вокальних 

варіантів: «коломийка», «співанка», «думка» [221, с. 39]. Тому назву треба 

виводити від архаїчної синкретичної функціональності (жвавості) коломийки. 

Правдоподібно звучать аргументи В. Гошовського про єдність перших таких 

пісень з розвагами та витоки терміна від «каламаїти» (забавлятися). Шукати 

ґенезу назви таких творів можна й у лексемі «коло», хоча коломийки не завжди 

виконуються у ньому (хлопці та дівчата, чоловіки й жінки танцюють поодинці, 

парами або у колі). На слушність зазначеного погляду вказує низка назв 

колових танців у слов’ян, які виконували під час народних гулянь, – «хоро», 

«хоровод», «карічка», «каламайка». Мабуть, трансформація значення 

«коломийка» відбувалася так: водити кола – «каламаїти» – танцювати 

                                                           

1  Виконавець зі с. Либохора Сколівського району у приспівках до пісень часто вживав 

«Гуря, Марю, гуря», тому й сам був названий Маря Гуря, звідси «гурівська співанка» [1, 

арк. 84].  
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коломийки. Отже, думаємо, що їх назва походить від слова «коло», а самі 

коломийки – це пісні до танцю. Тому в народній мові виникла потреба в 

номінаціях «співанка» і «думка» на означення приспівок без танцювального 

супроводу. Проте в сучасному науковому обігу терміном «коломийка» 

позначають сукупність співаних, інструментальних і варіантів цих пісень до 

танцю. 

У фольклористиці питання жанрової диференціації  коломийки як 

особливого явища в уснопоетичній традиції Західної України порушували з 

ХІХ ст. Уже у збірниках В. Залєського, Ж. Паулі, Я. Головацького, 

О. Кольберга цей пласт пісень виокремлювався з-поміж інших творів. Із появою 

перших наукових розвідок про пісенні мініатюри відбувся певний поступ у 

вирішенні проблеми, проте розуміння жанрової приналежності та природи 

коломийок від початків досліджень було неоднозначним. Скажімо, 

спостерігаючи за особливостями творів різних груп, ще 1840 р. Ж. Паулі 

виокремив цілий розділ пісень із коломийковою структурою, мінорною 

мелодією у такті 2/4 [250, s. 165]. В. Гнатюк [39, с. III–ХLIII], О. Зачиняєв [64, 

с. 36], І. Франко [210, с. 232–242], Ф. Колесса [92, с. 70–81] трактували 

коломийки як строфи з двох переважно 14-складових рядків без чіткого зв’язку 

у змісті, прикінцевою суміжною, іноді й внутрішньою жіночою римою, 

ритмікою (4+4+6) і цезурою після восьмого складу. У більшості джерел їх 

асоціюють із дворядковими пісенними строфами, проте на теренах Івано-

Франківщини та  Закарпаття (Воловеччини) – бувають і трирядкові пісні (див. 

дод. Б. № 2, № 3). С. Людкевич форму брав за найпевніший критерій, о зміст 

уже передбачає певну ритмо-мелодичну схему, і класифікація таких схем – 

єдиний можливий спосіб диференціації творів [33, с. ХХІ]. Однак слушну 

думку висловив М. Мишанич про те, що чи не половину карпатського 

мелодичного фонду становлять коломийкові мотиви [22, арк. 4]. Тому 

вважаємо, що мелодії не можуть слугувати єдиним жанровизначальним 

критерієм, оскільки однаковими послуговуються виконавці баладних, 
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історичних, пісень-хронік та побутових пісень (це доводять матеріали 

І. Колесси [34, с. 62, 268–269], власні фіксації дисертанта). М. Жінкин вказував 

на органічний зв’язок коломийки з танцем, із ритмомелодикою, зазначивши, що 

навіть у співаних поза танцем піснях не можна вважати їх зміст жанротворчим 

фактором, визначальним моментом [59, с. 223]. Проте польові записи 

дисертанта дають підстави вважати, що не всім коломийкам притаманний 

швидкий ритм: його немає у творах серйозного характеру або в текстах 

змішаної з ладканками структури.  

У літературі натрапляємо і на відверто помилкові дефініції жанру: 

«українська народна пісня типу частівки; гуцульський масовий танець» [93, с. 

 519], адже досліджуваний блок пісенності об’єднує приспівки до танцю та без 

нього й інструментальні твори, яким притаманні відмінні від «частівкової» 

зовнішня й внутрішня форми. З іншого боку, орієнтуючись на зміст, видання 

ХХ–ХХІ ст. трактують жанр по-різному: як «жартівливі пісеньки» [94, с. 192] 

(хоча ще М. Сумцов наголосив, що у багатьох з них «видно зовсім не танечний 

настрій духа, відбиває ся сум» [195, с. 378]), твори двопланової будови, де в 

першому рядку подається образ природи, другому – контрастний, 

реальний [236, с. 533]. Проте фактографічний матеріал засвідчує, що такий 

уклад домінує у творах про кохання, в інших – спорадичний.  

Заявлене питання розмежування коломийок від інших пісень зумовлене 

розмаїттям поглядів на категорію жанру. Адже існує низка думок на семантику 

терміна «фольклорний жанр». Теоретики уснопоетичної творчості трактують 

його як «здебільшого видове (значною мірою умовне) історичне поняття 

фольклорної поетики, що об’єднує класифікацію фольклорних творів за 

різними типами їх поетичної структури» [3, c. 193]. На переконання В. Проппа, 

категорія жанру зводиться до сюжетно-тематичних і поетичних особливостей. 

На його думку, «специфіка жанру полягає у тому, яка дійсність відтворена у 

ньому, якими засобами ця дійсність зображена, яка оцінка її. Яке ставлення до  

неї, як це ставлення висловлено. Єдність форми зумовлює єдність змісту, коли 
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розуміти під змістом не тільки фабулу, а й смисловий і емоційний світ, 

виражений у творі» [173, с. 36]. Однак жанри фольклору – це система, в якій 

існують внутрішні зв’язки, що зумовлюють подібність жанрів на 

функціональному та семантичному рівнях, які є одними з ключових для 

визначення жанру. Тут ми погоджуємося з О. Чікало, що «жанрова належність 

певного народнопісенного пласту визначається не лише специфікою 

відтворення дійсності та засобами її відтворення, а й його ідейно-естетичною 

цільовою настановою» [229, с. 35].  

З огляду на зазначене, дисертант дійшла висновку, що у жанровій 

диференціації коломийок брати за основу лише тематичний підхід, не 

враховуючи віршування, форми та мелодики твору, не доцільно, адже можлива 

ситуація приєднання до певної групи пісень творів іншого виду. Так само не 

варто послуговуватися лише формальними ознаками ритму в цьому питанні, 

позаяк схожі структури виявляються в усіх сусідніх з Україною народів. 

Уважаємо формальний підхід надто широким, оскільки можна помилитися з 

жанровою диференціацією. Навіть більше, у Карпатському регіоні пісні-

хроніки, балади, колискові, лірично-побутові, історичні пісні часто 

скомпоновано 14-складовим розміром. Підтримуємо думку Р. Омеляшка, який 

підкреслив, що «коротку коломийку (приспівку чи пісню) не можна поставити 

в один ряд із 14-складовими піснями інших жанрів, позаяк поняття жанру 

коломийки визначається не лише 14-складовою ритмічною структурою (хоч це 

й одна з визначальних ознак), а такою самою мірою і специфікою художнього 

відтворення дійсності (структурою художнього образу), що зумовлено 

генетичним зв’язком з танцем» [158, с. 61]. З огляду на це, під час 

диференціації творів потрібно зважати на максимальну кількість 

розрізнювальних критеріїв для визначення приналежності варіанта до певної 

категорії. Сюди належать: обсяг, зміст, мотивно-образний фонд, художньо-

стилістичні засоби мови, мелодика, ритм тощо [47, с. 21, 22]. Визначальними 

для розрізнення коломийок від інших жанрів є лаконічність, сконденсована в 
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одному куплеті думка, відсутність панорамності зображення, версифікаційний 

лад, функціональність, спосіб відображення дійсності, ритмомелодична 

структура. Особливо важливим є те, що різнотематичні тексти містять 

повідомлення, в якому відображено індивідуальне ставлення до світу чи 

настрій виконавця. Отже, під терміном «коломийки» розуміємо короткі пісні, 

іноді співані до танцю, у яких виражено завершену думку виконавця у двох або 

трьох переважно 14-складових рядках з прикінцевою, рідше внутрішньою, 

жіночою римою, ритмікою (4+4+6),  цезурою після восьмого складу, хореїчним 

віршем та ритмом у такті 2/4 (дванадцять вісімок та дві четвертні тривалості).  

У науковій літературі здавна дискутують про самостійність становлення 

коломийок. Так, О. Бодянський, автор праці «О народной поэзии славянских 

племен», демонстрував пісню-відповідник кожної коломийки, від якої та 

«відламалася». Дослідник називав ці твори уламками ліричних пісень [5, с. 93]. 

Питання незалежного творення чи розвитку від інших жанрів порушував 

М. Сумцов, уважаючи, що новотвори – це переродження давньої уснопоетичної 

обрядової спадщини та дум, і припускав можливість походження деяких 

коломийок від ліричних пісень [195, с. 377]. І. Франко – номінував їх 

самостійним жанром, В. Гнатюк – «новотворами» з цілком сформованими 

жанровими характеристиками [39, с. ХV]. О. Зачиняєв зазначав, що 

коломийкова форма походить від українських, російських, білоруських 

ліричних пісень та коротких польських жанрів [64, с. 325–386].   

Дисертант дослідила, що про творення певної кількості коломийок від 

інших жанрів (балад, пісень-хронік тощо) свідчать численні джерела. В 

архівних матеріалах у записах сім’ї Чарторийських містяться ліричні пісні: 

«Прошу, прошу, голубоньку, розмовлю з тобою», «Ой листоньком дороженька 

запала, запала», «Анусю, серденько, палиш мою душу», «Казала ми дівчинонька 

у до себе приті» [129, с. 31, 34, 35, 37], від яких згодом від’єдналися строфи, 

ставши окремими коломийками. Такі наявні й у матеріалах 

М. Максимовича («Козак коня напував, Дзюба воду брала» [128, с. 149–155], 
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З. Доленги-Ходаковського («Ой місяцю, місяченьку, вийди за комору», «Ой 

місяцю, місяченьку, не світи нікому» [204, с. 399, 401]) та інших збирачів. Отже, 

в історичному зрізі простежуємо, що народні виконавці розформовували на 

окремі строфи деякі ліричні пісні. Зокрема, у другому томі збірника 

Я. Головацького надруковано низку творів, образами яких є астральні світила:  

Ой місяцю, місяченьку, не світи нікому, 

Іно мому миленькому, як іде додому! 

Ой засвіти, місяченьку, та й віджени хмару, 

А як піде до другої, то зайди за хмару! 

А станувши за хмарою, та й в темности цілий, 

А я скажу, заплакавши: покинув мя милий [144, с. 326]. 

Варіант вміщено до збірника Вацлава з Олеська [251, s. 190]. Очевидно, 

лірична пісня побудована коломийковим віршем, тому й В. Гнатюк 

стверджував, що це «фальшована коломийка» [39, с. ХL]. О. Зачиняєв додав, 

що ця коломийка: «[…] є уривком пісні дуже поширеної і у нас на Україні» [64, 

с. 315]. Серед «Фольклорних матеріалів з отчого краю» В. Сокіл опублікував 

варіант коломийкової строфи зі Сколівщини: «Ой місяцю, місячийку, не світи 

никому, Тілько мому милийкому, як бде йти додому!» [208, c. 506]. Із поданих 

записів складно однозначно твердити чи  коломийки постали як цілком 

самостійні твори, чи як «уламки» старшої зниклої поезії. Втім, очевидно, що 

жодне явище не виникає на порожньому місці, а його появі слугує попередній 

ґрунт, який просякає у нове, адже традиція передбачає як стійкість, так і 

варіювання. Проте від інших жанрів, побудованих 14-складовим віршем, 

коломийки відрізняє сконцентрованість змісту, завершеність думки у строфі. 

Незважаючи на спорадичні дифузійні чи імпровізаційні трансформації, 

очевидно, через генетичну спорідненість з танцем, жанр, як правило, 

передбачає ритмоструктуру (4+4+6)2 або (4+4+6)3. Стала ритміка слугує 

зручною канвою для частих експромтних мелодичних і вербальних варіацій. 



  52  

 

 

Завдяки відносній стабільності форми й ритмомелодики, жвавості та легкості 

запам’ятовування, коломийка поширювалася. 

Коломийки з-поміж інших пластів фольклору вирізняє функціональність. 

Спостерігаємо їх відмінності від частівок, краков’яків, хоро та козачків. Адже 

поліфункціональність не властива жодній з-поміж зазначених груп 

уснопоетичної творчості. З позиції цільового призначення коломийки можна 

розділити на: 1) твори для вираження ліричних почуттів та соціально-

побутових реалій; 2) приспівки, що супроводжують певну господарську 

діяльність людини: пастуші, косарські, жнивні, лісорубські [221, с. 38], 

«закопанки» (виконують під час садіння картоплі – у с. Либохора Сколівського 

району) [1, aрк. 87], а також такі, що співаються під час збирання ягід і грибів); 

3) колискові; 4) застільно-бесідні; 5) які коментують весільний обряд; 6) до 

танцю. Багатофункціональність слугує одним із жанровизначальних критеріїв 

коломийок, котрий різнить пісенну мініатюру від балади, домінуючі функції 

якої – естетична та дидактична, від пісні-хроніки – з перевагою інформативної, 

козачка – розважальної. 

До сьогодні в літературі окреслено переважно історію вивчення коломийки 

та питання генетичних витоків і становлення її як жанру, тому вичерпна 

характеристика такого блоку уснопоетичної пісенної творчості потребує 

глибокого аналізу композиційно-стильових засобів, функціонального 

призначення, тематики й мотивно-образного фонду коломийок на тлі їх 

взаємозв’язків із близькими жанрами українського фольклору та зі спорідненою 

пісенністю інослов’янських народів, що має стати предметом окремого 

дослідження. На потребі студій у зазначеному ключі наголошувала також 

Н. Шумада [175, c. 90]. 

Отже, яскравою жанровою рисою коломийок є те, що вони змальовують 

навколишні події за допомогою деталей: часопросторової локалізації, залучення 

місцевих імен зі стилістично маркованими суфіксами, портретних штрихів 

мешканців ареалу побутування жанру, реалій з оточення виконавців і 
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лаконічних пейзажних характеристик Карпат і Прикарпаття. Поетика 

коломийок вирізняється своєрідністю, адже у ній поєднуються традиції та 

новаторство. В основі вербальних текстів домінує побутова мова, однак, на 

відміну від традиційних ліричних пісень, нерідко до її поетичної канви 

залучено лексику соціального змісту. Відмінна риса коломийок – це сміливе 

застосування неологізмів (дуби «шелеснаті», «подуяний» вітер). Ще одна 

особливість полягає у вживанні епітетів, що містяться в інших жанрах, та 

залученні нових, яких не знала традиційна пісня («розмовний квіточок», 

«цілувасенький» тощо). Загалом, засоби художнього вираження у коломийках 

мають власну специфіку порівняно з більшими за обсягом піснями, що 

зумовлено лаконічністю форми, адже всі елементи функціонально призначені 

для конденсування тексту до потрібної структури й утворення цілісної картини. 

Тому співанка (народна назва жанру) уникає дискриптивності, найширше 

залучаючи епітети, метафори й символи. Події у коломийках бувають й 

ірреальні, що спричинено схильністю українців до жартів та функціональністю 

деяких творів. До таких пісень залучено найбільше нових епітетів, порівнянь, 

гіпербол і метафор, не властивих традиційній пісні. На відміну від частівок, у 

коломийках про кохання досить часто застосовують паралелізм. Російському 

жанрові він, як правило, не притаманний. Цікаво, що паралелізм у коломийках 

виявляє зв’язок із тематикою творів, адже властивий більшою мірою родинно-

побутовим варіантам, аніж соціально-побутовим. Окрім того, сьогодні 

спостерігається тенденція до зниження частотності використання паралелізму: 

у новотворах відстежуємо переважно  поступальний виклад думки.  

У коломийках наявна специфіка відтворення дійсності, яка відрізняє їх від 

козачків, ліричних пісень, балад і пісень-хронік. Якщо у козачках виконавець – 

це спостерігач за комічною ситуацією, у ліричних піснях – виразник 

емоційного стану,  баладах – свідок драматичних подій, у «новинах»  – 

спостерігач та учасник, то у коломийках – співак, який лаконічно сповіщає про 

ставлення до навколишніх реалій або інформацію щодо себе («Я не бду співат’,  
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ой щось мене грудоньки ой розболіват» [1, арк. 67]). Зазвичай, оповідь 

подається від першої особи у формі персонального повідомлення-схвалення або 

засудження події, особи, ситуації, запитання чи спонукання до дії, констатації 

факту, емоції, вираження запланованого («Співаночки мої любі, а що мені по 

вас, Я не маю тонийкого голосочку до вас» [208, с. 485]).  

Хронотоп творів виявляється у теперішньому, майбутньому, нещодавно 

минулому часі, зрідка йдеться про події давнішого періоду (у творах з 

історичним підґрунтям). Зокрема, у текстах коломийок хлопець іде до дівчини, 

коли стемніє і «буде дванаціта (сема) годиночка бити», «не улиціма, а лиш 

городами», понад або попід «бириженьки», у час дрімання наклепників. 

Відображено у досліджуваних матеріалах і момент навчання коломийок. 

Дівчина запам’ятала твори, коли «попід гору високую жито-м волочила» [1, 

с. 68], парубок у полонині навчає співати [208, c. 484], сестра, мати передають 

традицію, про що свідчать коломийки-колискові: «Я дітину приколишу, ти 

дітинко, рости, Би ся з тебе дочекати доброї радости» [142, c. 165]. 

Мешканці Бойківщини, щоб зберегти розмаїття репертуару для сестри чи 

матері, співають про намір записати коломийки: «А я свої співаночки на карбі 

скарбую, Як ся буду віддавати, сестрі подарую» [21, арк. 15], «Ой я свої 

співаночки на папір напишу» [208, c. 483, 485], «Як ся буду віддавати, мамці 

свої лишу» (с. Підгірці) [1, арк. 9; 208, c. 483, 485; 9, c. 528]. Переймання 

уснопоетичної спадщини переважно від жіноцтва Б. Цимбалістий пояснив тим, 

що українська дитина не може легко ідентифікуватися з батьком, бо він нею 

цікавиться здалека, що є продовженням історичного матріархату. Отже, досвід 

дитинства, який отримує людина від матері, й становить основу ментальності 

та знань [225, c. 32].  

Спорадично натрапляємо на вказівки про авторів творів: «дві дівки 

складають» коломийки [208, c. 484, 485], «Палагночка із Анничков» [246, 

c. 194], «я вас наскладала коло матіночки» [102, c. 144], «Ой то я вас 

наскладала» [34, c. 161]. Вдалося зафіксувати у селах Тухля Сколівського 
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району,  Лопушанка та Либохора Старосамбірського й Турківського районів 

схожі варіанти, що засвідчує про добре історичне збереження мотиву «дівчина 

переймає співи від матері / сестри» і т. ін.: «Співаночки мої милі, мої 

співаночки, Та я вас ся научила коло матіночки», «Ой співаночки мої, мої 

складаночки, Та ж бо я вас наскладала коло матіночки», «Співаночки мої любі, 

мої складаночки, кілько я вас наскладала коло матіночки» [1, aрк. 3]. 

Ф. Колесса справедливо застерігав від довіри до інформації з пісень – через 

можливе привласнення авторства і заміну власних імен, відповідно до 

ситуації [89, c. 51, 52]. Отже, коломийкам не властива точність у відтворенні 

дійсності, яка була б зумовлена часопросторовою локалізацією. Це їх дещо 

об’єднує з краков’яками та частівками (де образ доноситься до рецепції слухача 

одним-двома штрихами), і частково протиставляє козачкам, хоро й ліричним 

пісням (у яких домінує панорамний опис, хоча й без «історизму»). Баладні ж 

пісні також відтворюють дещо деформований зв’язок з емпіричною історичною 

реальністю» [229, c. 36], тобто неточно подають вказівку на місце і час. 

Відмінність спостерігаємо у піснях-хроніках. Слушно зауважила О. Чікало, що 

для останніх прив’язка до часу й місцевості є «засадничою жанровою ознакою» 

[229, с. 36].  

Важливою жанровою особливістю коломийок є незвичайне розмаїття їх 

тематики, і під час описування цього матеріалу постає питання його 

систематизації. Рубрикацію за географічною приналежністю, як це робив 

Ж. Паулі [250, s. 166–205], відхиляємо, оскільки такий підхід не забезпечує 

цілісної тематичної картини жанру. В. Гнатюк систематизував матеріал за 

ключовими словами [39, с. XII], проте не послуговуємося його принципом 

поділу через необхідність багаторазового передруку творів у різних групах. 

Окрім того, з огляду на превалювання ритмічної складової, зміст «ключових 

слів» буває другорядним. Їх нерідко добирають і варіюють лише за римою, 

наголосом, кількістю складів. У дисертації класифікуємо матеріал за головною 

ідеєю, вираженою у строфі загалом, ґрунтуючись на практиці Н. Шумади [97, 
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с. 13–22], О. Дея [106, с. 49], В. Сокола [208, с. 461–568]. Звісно, «тематичний» 

підхід також має недоліки, адже зумовлений поглядами класифікатора і не 

враховує цільового призначення творів. Функціональний розрізнювальний 

критерій як ключовий відхиляємо через наявність майже тотожних варіантів у 

пастуших, до танцю, весільних приспівках тощо. Тому, диференціюючи твори, 

зважаємо на тематику
2
, мотивно-образну систему

3
, наявність чи відсутність 

танцювального супроводу, приуроченість до певної ситуації (ведення 

домашнього господарства, випасання худоби, застілля). Складені зі  

звуконаслідувальних слів, назв сіл коломийки внесено до тематичної групи 

«розваги молоді», оскільки ті призначені для задавання танцювального ритму.  

Врахувавши здобутки учених другої половини ХХ ст., дотримуємося 

принципу класифікації матеріалу за головними мотивами, які об’єднуємо 

довкола тематичних блоків. Мотив розуміємо як сукупність «суб’єкту – 

центральний персонаж; об’єкту, на який спрямована дія; сама дія» [187, c. 39]. 

Отже, спочатку поділяємо твори на дві групи з виділенням дрібніших рубрик. 

До родинно-побутових належать коломийки про: 1) рідний край, 

господарювання (тексти про коломийки, природу, населення, одяг, їжу, 

вівчарство, землеробство та ін.); 2) дозвілля молоді (пору дівування, 

парубкування, музику, танці, співи, жарти); 3) щасливе кохання (залицяння, 

зустрічі, подарунки, вроду і почуття закоханих); 4) незгоди в коханні (розлуку, 

ворожі обмовляння, суперництво, зраду, сварку, чари, горе покинутих); 

5) одруження (думки про шлюб, поради, вінок, сватання, заручини, весілля); 

6) сімейне життя (молодят, свекрух, нещасливе подружжя, тугу за молодістю, 

дітей, сирітство, вдівство, рідню, кумів, сусідів, застільні приспівки, 

                                                           

2
  Розуміється як коло подій, життєвих явищ, поданих у коломийках  в органічному 

зв'язку з проблемою, яка в них постає. Тема різниться від життєвих подій, явищ дійсності 

тим, що вона характеризує явище, сприйняте, побачене виконавцем. 

3  За О. Потебнею, образ трактовано як суб'єктивну копію об'єктивної реальності, 

оскільки поезія – це особливий спосіб мислення, духовна діяльність, мета якої – 

«перетворення думки за допомогою конкретного образу» [172, с. 333]. 
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нісенітниці). Серед соціально-побутових виділяємо коломийки про: 

1) панщину; 2) опришківство; 3) рекрутчину; 4) наймитування; 5) соціальну 

нерівність; 6) утиски окупантів; 7) боротьбу за незалежну державу у ХХ ст.; 

8) патріотичні настрої; 9) еміграцію; 10) політичну й економічну ситуацію часів 

СРСР; 11) стан справ у незалежній Україні; 12) екологію. У ХХ ст. відбулося 

розширення тематики: про Першу світову війну, стрілецький протест проти 

утисків, Другу світову війну, повстанську боротьбу ОУН–УПА,  асиміляційну 

політику, економічну ситуацію радянського періоду та часів незалежної 

України. У ХХІ ст. набули розвитку екологічна  тематика й мотиви суму через 

занепад традиційних форм господарювання. 

Записи, зроблені у населених пунктах Західної України, показують, що 

найбільшого поширення в цьому ареалі набули твори родинно-побутової 

тематики. Найбільшу групу серед родинно-побутових коломийок становлять 

варіанти текстів із любовними мотивами. У них ідеться про зовнішність, 

розваги, критерії вибору пари, залицяння, взаємні почуття, поради для 

щасливого життя, сімейний побут, перешкоди у коханні, розлуку, тугу, 

стосунки з нелюбом.  

Дотримуючись тематичного принципу рубрикування пісенного матеріалу, 

в дисертації зважаємо на мотивний фонд кожної групи. Наприклад, коломийки 

патріотичного спрямування відтворюють історичну пам’ять народу, відвідини 

місць загибелі героїв чи заклики до ворогів утікати чимдуж. Найоднорідніша 

група родинно-побутових творів про щасливе кохання. Соціально-побутові 

пісні циклізуються довкола суспільно значущих явищ, постатей національних 

героїв, керівників держав чи імперій. Базові мотиви віддзеркалюють убоге 

життя за панщини, трагічність моменту відходу рекрута / заробітчанина / 

емігранта з дому, жаль за персонажами, які боролися за національну свободу та 

соціальну справедливість.  

Незважаючи на те, що коломийки домінують на Гуцульщині, Бойківщині, 

Опіллі, менше – Західному Поділлі, Надсянні та Лемківщині, вони виявляють 
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тісний зв'язок на рівні тематики з українським фольклором загалом. Коломийки 

акумулювали мотиви, типологічно близькі до інших жанрів, наприклад, 

ліричних пісень, що зумовлено спільністю психологічного чинника у творенні 

таких пластів уснопоетичної творчості (бажанням висловити емоції). 

Об'єднують гаївки і пісенні мініатюри любовні та патріотичні мотиви, що 

пояснюють схожістю побуту й історією народу. Проте активне використання 

однакових із козачками, частівками, краков’яками елементів аргументуємо 

тотожною функціональністю коломийок до танцю зі зазначеними групами 

пісень – виконання для розваги тощо. Проаналізований матеріал засвідчив, що 

на міжжанрову міграцію мотивів впливає низка чинників, основними з яких є 

спільність світогляду,  довкілля, історії народу. Коли йдеться про схожість з 

іноетнічними  пісенними групами, то подібність зазвичай виникає через 

близьку функціональність. 

Погоджуємося з думкою О. Чікало, що поняття мотиву «нерозривно 

пов’язано з образом героя» [229, c. 42]. Наприклад, у коломийках родинно-

побутової тематики простежуємо портретні характеристики персонажів, 

залежні від ідейного спрямування твору. На основі останнього формується 

мотив, а поетизація зовнішності, характеру, дій корелює від психологічного 

чинника – симпатії чи неприхильності до героя. Хоча М. Шульга стверджувала, 

що герої творів «все ж є уособленням, персоніфікацією сталих типів особи» 

[234, c. 5], у коломийках за відтворення зовнішності людей спостерігаємо 

подвійний вектор: перший – це збереження традиційного набору характеристик 

персонажів, другий – додавання унікальних деталей до опису. У новотворах 

магістральною є активізація зображень героїв через дії. 

Отже, у підрозділі виведено ґенезу терміна «коломийка» від слова «коло», 

пояснено його зміст. Зазначено, що ці пісні є регіональним блоком 

уснопоетичної творчості українців, із чіткою будовою. Вони виявляють тісні 

зімістово-формальні зв’язки з іншими жанрами українського фольклору. 

Широкий тематичний діапазон коломийок класифіковано на соціально- та 
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родинно-побутові пласти і додано тематичні групи (про життя в незалежній 

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

новаторство у діапазоні епітетів, метафор, порівнянь і вкрапленнях неологізмів. 

Відображення дійсності у жанрі подається, як правило, від першої особи. 

Поліфункціональність названо одним із диференційних критеріїв жанру.  

 

 

2.2. Взаємозв’язок коломийок з іншими фольклорними жанрами 

українців і сусідніх слов’янських народів  

Для кожного фольклорного жанру притаманний певний тематичний 

діапазон, що вирізняє його від інших пластів усної народної творчості. З метою 

дослідження своєрідності коломийок у запропонованому підрозділі описано їх 

змістовий рівень і мотивний фонд у контексті української та уснопоетичної 

творчості сусідніх народів. 

Основний стрижень коломийкового масиву родинно-побутового блоку 

становлять романтичні стосунки. Народ оспівує веселощі (забави, танці, 

музику, співи), пору дівування, парубкування, жартує над невдахами та 

недосконалими у поведінці чи зовнішності. Чимало уваги приділено почуттям 

закоханих, щасливим залицянням, зустрічам і подарункам.  

У фокусі уваги співаків опиняються і самі коломийки. До них звертаються, 

їх співають, «за крисаню кладуть», «носять у коновочках», «по полю 

збирають», дарують «білявці», доглядають, як дітей, вони зростають. 

Специфіка коломийок про співи у тому, що варіанти фіксують локальні 

пейзажні особливості місцевостей, у яких вони творяться. У них містяться 

згадки про гори, полонини, ліс, поле, бори, «шувариння», (див. дод. А, табл. 1, 

2, 4). Дисертант виявила добру збереженість цих мотивів у історичному зрізі. 

Наприклад, І.Франко у с. Нагуєвичі (Бойківщина) зафіксував парубочу 

коломийку, в якій хлопець турбується про подальшу долю пісень: «Співаночки 
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мої любі, де ж я вас подію, Збирав єм вас в лісах, горах, по полю розсію» [215, 

с. 141]. Г. Дем’ян згодом задокументував у с. Пшанець Сколівський р-н 

(Бойківщина): «Співаночки мої любі, де я вас подію, Та хіба вас, співаночки, 

горами посію» [21, арк. 97]. В. Сокіл у с. Волосянка Сколівський р-н 

(Бойківщина) занотував, що їх примножують у такий самий спосіб, проте в 

іншому місці – «у шуваринні»: «В полонині в шуварині я вас там посію» [208, 

с. 483]. Ці мотиви збережені й на Гуцульщині. Так, В. Шухевич виявив пісню : 

«Співаночки мої милі, де я вас подіну, Хиба я вас, співаночки, горами посію»  

[246, с.130]. Подібні твори фіксувала автор дослідження 2012 р. у регіоні [1, 

арк. 2]. Дисертант дійшла висновку, що мотив про сіяння коломийок належить 

до одних із найпоширеніших (засвідчують це записи Я. Головацького – два 

взірці [144, c. 252], О. Кольберга – один [249, s. 64], Де-Воллана – один [201, 

c. 153], паралелі у збірниках В. Гнатюка – дев’ять одиниць [102, c. 143, 144], 

Г. Дем’яна зі Сколівщини, В. Сокола, сучасні фіксації дисертанта Бойківщини, 

Гуцульщини та чимало інших з Лемківщини). Мотив «співак сіє коломийки» 

отримує розвиток – у наступному збиранні пісень. Відстежено, що ці пісенні 

мініатюри у контексті жанрової системи українського фольклору виявляють 

спільні із лемківськими співанками мотиви (двовіршевими приспівками з 

будовою рядка 6+6): «А бут там хлопці на траву ходити, Співаночкы мои 

будут находити» [119, с. 59]. У подібних коломийкових варіантах змінні 

суб’єкт, часові обставини та місце дії: «за доброї долі виконавець позбирає 

пісні» (Гуцульщина) [102, с. 144], «плугатарі будуть їх по полю збирати» 

(Бойківщина) [22, арк. 96]
4
. Локальним виявом буковинської традиції став 

мотив «літання співанок над горами» [9, с. 528]. Отже, все зазначене доводить 
                                                           

4  Присутні у лемківських співанках та коломийках інші спільні мотиви: любовні, 

рекрутські, емігрантські та ін. («коли кохані любилися, сухі дуби цвіли» (див. дод. A, табл. 

6), «цісар відбирає до війська рекрутів», «емігрант їде на чужину, щоб заробити кошти на 

утримання сім’ї» тощо). Загалом, мотивно-образна канва обох видів пісенності майже 

тотожна. Єднає ці жанри й варіантність змістового наповнення в кожному населеному 

пункті, що дає підстави твердити про  моноетнічність цих автономних блоків пісенності. 
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активне побутування і збереження мотивів зі згадками про «співанки» у межах 

коломийкової традиції.  

Досить поширені у Карпатах мотиви пісень про невпевненість героя у 

власній вокальній майстерності. Співак не бажає зіпсувати співочу традицію 

громади через поганий голос, хворобу, боязнь зганьбитися у чужому 

середовищі (див. дод. А, табл. 3). І. Франко у с Нагуєвичі записав коломийки 

про те, що виконавець не хотів співати у малознайомому товаристві: «А то 

чужда сторононька будут сі сміяти», «Як не вдам співаночки, встидно міні 

буде» [215, c. 141]. Трансмісію зазначених мотивів помітно у записах В. Сокола 

та Г.Сокіл із Бойківщини поч. ХХІ ст.: «Ой то би я заспівала, співати умію. А 

то чужда сторoночка, я ся соромію» [208, c. 463]. Пісні-відповідники побують 

на Гуцульщині: «Я співав би співаночок, та не вмію вдати, Бо то чужда 

стороночка, будут ся сміяти» [9, c 528]. Зафіксовані тексти засвідчують 

локальне розмаїття ритмів, мелодії та вербальних текстів пісенних мініатюр.  

Ще однією типовою темою родинно-побутових творів є величання їх 

виконавців. Добрий вокаліст вихваляється вміннями. На відміну від польського 

фольклору, де краков’яки (приспівки до танцю структурою (6+6)2) хоча й 

пов’язані з національною самоідентифікацією («Żebyście poznali prawego 

polaka, Będę wam tańcując śpiewał krakowiaka» [251, s. 104]), проте їх виконання 

вважають непристойним заняттям у «поважному» товаристві («Niedobrą jest 

rzeczą krakowiaki śpiewać, Jednych można bawić, a drugich rozgniewać» [251, 

s. 34]). В українських селах виконання коломийок – справа гідна навіть для 

небожителів. У с. Ясенів, у минулому – Городенського повіту, 1890 р. І. Франко 

перейняв варіант з мотивом про сакральні співи коломийок: «Ізродили 

виногради ай попід садочок, Заспівали два ангели в небі співаночок» [215, 

с. 141].  

Вивчаючи диференційні критерії польського та українського жанрів, 

дисертант дослідила, що, попри домінування любовного тематичного пласту у 

краков’яках і коломийках, існує чимало відмінного у зображенні їх героїв. 
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Закохані хлопці у перших показані як нерішучі та безвольні особи («Serce me 

odmlewa, oczy zapłakane, Podobno ja, dziewcze, ciebie nie dostanę» [251, s. 116]). 

Коли трапляються незгоди у коханні, парубки побиваються, просять сили 

природи занести їх до дівчини: «Wy wiatry okrutne, nieście mnie w tę strone, Gdzie 

bym był szczęśliwy, I miał dobrą zonę» [251, s. 116]. Натомість  українці 

досягають мети самостійно або вирішують не одружуватися, якщо не 

отримають бажаної дівчини. Спільні мотиви поради дівчатам не вірити 

хлопцям, бо у них стільки правди, як води у ситі: «To ja tobie, moja panno, na 

pamiątkę daję: Żadnomu mężczyznie nie wierz, choć aniołem staje. Bo w mężczyznie 

tyle prawdy, ile w koszu wody [...]» (4+4+6)2 [251, s. 104]. Наявні у двох жанрах 

згадки про підмови дівчат до розпусти. Твори іншої групи – 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 («Kochał bym cie stalie, kochał bym I 

więcej, Byś miała posagu sześć kroć sto tysięcy» [251, s. 111]) або взагалі не 

можуть визначитися у виборі пари («Kochałem dziewczynę, kochałem ją wiele, 

Kochałem ją kochał całe trzy  niedzielie. Jeszcze będę kochał jeden tydzień cały, Aby 

my przyznali żem jest chłopiec stały» [251, s. 111]), натрапляємо також на заклики 

доводити заміжніх жінок до розлучення («Hulaj, chłopcze, hulaj, pokiś jeszcze 

młody, Rób panienkom śluby, mężatkom rozwody» [251, s. 149]). Навіть більше, 

заміжні жінки змагаються за увагу неодружених парубків [251, s. 149]. Часті й 

відмови дівчат, аргументовані непостійністю легінів («Ja twoją nie będe, choć sie 

za mnіe zgubisz, Ty jesteś zalotnik, wśzystkie panny lubisz» [251, s. 113]). Проте 

перебірливість у паруванні вважають вадою поведінки в обох народів [247, 

s. 105]. Висміюється і користолюбство молодих осіб: «Żołnierz kocha szczerze, 

poki na kwaterze, Jak wyjdzie z kwartery, ma dwadzieścia cztery» [251, s. 111]. 

Краков’яки вирізняються від коломийок наявністю й інших оригінальних тем: 

«парубок сіє траву понад море», «юнак шукає не золото, а дівчину», «хробак-
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хлопець шукає легкодоступних дівчат» і «герой твору докладає зусиль для 

створення гармонії у стосунках» [251, s. 105–109]. Інколи знаходимо спільні 

для українського і польського жанрів мотиви: «парубок просить руки доньки у 

матері», «кохану віддано заміж за іншого», «вороги обмовляють 

закоханих» [251, s. 109, 105]. Загалом на змістовому рівні краков’яки суттєво 

різняться від коломийок, з огляду на те, що їх тематика – це, як правило, 

любовні мотиви, часто просякнуті жартівливим елементом. Натомість діапазон 

коломийок – всеосяжний. Окрім зазначеного, їхній ідейний стрижень буває як 

жартівливий, так і серйозний.   

На семантичному рівні чимало аспектів єднає коломийки та болгарські 

хоро (хороводні пісні любовного змісту, що виконують під час «завивання 

живого ланцюга»). В останніх домінують любовні мотиви, часто поетизується 

врода і працьовитість молодої дівчини, до якої придивляються парубки. 

Відмінне лише деталізоване її возвеличення – описують працьовитість, 

акцентують на вроді, прикрасах (ґердані довкола шиї, монетах на руках): 

Маринка двори метяше, 

двама я братя гледая. (2) 

Идин си на друг думая: (2) 

«А ге дей наша Маринка, (2) 

какво ѝ мяза примяна, (2) 

на танку кръшче куланчи, (2) 

на бяла шийка герданчи, (2) 

на ръця ѝ два чифта гривни» (2)  (3+5) [6, c. 51–52].  

Куплети в хоро поєднані тісною змістовою залежністю, сюжетом, чого 

немає у коломийках. Натомість подібності віднаходимо на вербальному рівні. 

Наприклад, мотив-прохання до дівчини не боятися розбійників, бо у її батька є 

викуп – сиві воли: «Не бой са, Радо либе, от кърджалии, (2) Баща ти има, 

Радо, сиви бивули» (4)(3+4+5)2 [6, c. 55]. У тексті відображено архаїчні 
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рудименти боротьби між кланами за дівчину з подальшим її поверненням в 

обмін на дари, які збережено у календарно-обрядовому репертуарі.  

У хоро та коломийках наявні твори з мотивом «дівчина спить у саду». У 

болгарських варіантах  молода панна засинає під деревом «жълта дюля» 

(жовта айва). Натомість в українських текстах дівчина робить те саме, але під 

вишнею, калиною, виноградом чи рожею (рослинами-символами дівоцтва). 

Обом жанрам притаманні мотиви про занедужання героя/героїні без коханого 

чи коханої. Коли молодик бачить свою обраницю, весь день веселий ходить, а 

як не було зустрічі, то хворіє: «Кога Рада вида, цял ден весел хода, Кога я не 

вида, цял ден болен лежа» (6+6)2 [6, c. 71]. Подібно, заміжня жінка спроваджує 

з дому нелюба задля розваг з парубками. Перша строфа-зачин часто, як і в 

українських пісенних мініатюрах, містить образ зозулі, що кує. У болгарських 

хоро птах чорний, у коломийках – сивий, сизий: «Закули ми черна кукошка: – 

Ох либе, болна съм.  Закули ми черна кукошка: – Ох мъжо, болна съм». (4+5+6) 

2 [6, c. 44]. Зважаючи на низку подібних змістових елементів, зауважимо, що 

жанри відрізняє їх походження, спосіб виконання та ритмомелодика. Це 

доводить часткову слушність міркувань О. Потебні, а згодом Ф. Колесси, про 

необхідність диференціації жанрів на підставі розміру. Проте потрібно 

пам’ятати, що чимало пісень відмінних груп пісенності складено коломийковим 

віршем, тому тематичний діапазон під час класифікації пластів народної 

словесності слугує одним із ключових розрізнювальних критеріїв. 

У текстах пісенних мініатюр відображено народне бачення естетичних 

ідеалів. Зокрема, у коломийках любовного змісту використовують яскраві 

штрихові замальовки для портретних і характерних дефініцій героїв. Глибоко 

індивідуалізовані зображення та настрої проектуються за допомогою деталей 

зовнішності, одягу, дій чи власності. Наприклад: «Ой я собі парубчина – на 

бакир шипчина» [19, aрк. 1] (на бік схилену шапку носили молоді, впевнені у 

собі, веселі кавалери. Спосіб носіння одягу вказував на настрій і вдачу 

людини). Через «прикрашену» у тексті зовнішність «запаралелюється» 
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прихильне ставлення до героя: «Ой у мої білявини губи закочені, Видит ми ся 

ма милийка, що позолочені» [21, aрк. 50]. Подібно позитивні чи негативні емоції 

виражаються у російських частівках (переважно однокуплетних саркастичних 

приспівках любовної та гострої соціальної тематики з будовою вірша 4+4+4+3). 

Ті самі губи за відсутності закоханості можуть поетизуватися за допомогою 

епітета, котрий допомагає передати огиду до нелюба: «Растолстые твои губы, 

не умел поцеловать» [179, c. 25].  

У коломийках відображені стосунки молоді під час гулянь. Ключовим 

фактором, котрий впливає на негативне ставлення дівчини до партнера, стала 

неохайність останнього. «Дружка я си дружка, гірка моя служба, Ще й велика 

втрата, бо дружба смаркатий» (Бойківщина – (3+3+6)2) [1, арк. 25]. 

Семантику твору пояснено у другій його частині, і вона цілком відмінна від 

первинної, закладеної у подібних приповідках. Наприклад, у приказці: «Ой 

дружба, дружба, гірка твоя служба» йдеться про весільного дружбу, «що 

мусить на кождий поклик весільного старости ставати ся перед ним. У поляків 

коротше: Drużba, ciężka służba», – писав І. Франко [36, с. 52]. Із прислів’їв до 

коломийкового репертуару переважно долучаються римовані приповідки, в 

яких в останньому коліні шість складів. Ця структура спрощує перехід мотивів 

між жанрами. Підтверджує це й інше текстологічне порівняння коломийки: «Ой 

у лузі коні в плузі, там оре Данило, Мені кажут їсти нести, а мені не мило» 

[208, с.
 
518] та приповідки: «На тобі, Данило, що мені не мило» [35, с. 439], яке 

виявляє, що одним із джерел поповнення коломийкового фонду слугують 

паремії. Адже межа між прислів’ями та іншими видами народної творчості – 

умовна: «Іноді треба дуже уважного й копіткого дослідження, щоб встановити, 

чи прислів’я […] дало початок зразкові іншого жанру» [235, c. 13].  

М. Костомаров [109, с. 65], І. Денисюк [53, с. 19–20] та інші дослідники 

звернули увагу на те, що в українській словесності категорія прекрасного – це 

передусім добро і справедливість. Підтверджує «альтруїзм» молоді значне 
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географічне поширення мотиву «дівчина бажає причепурити хлопця». Скажімо, 

у гуцульській коломийці в записі І. Бурчака зі с. Орелець Снятинського повіту: 

Сіда-ріда, сіда-ріда, ей Митри, мій Митри, 

Я би тебе підголила, та не маю бритви, 

Я би тебе підголила, та й поцілювала, 

Я би, Митре, за ті пішла, коби ненька дала [102, с. 64].   

Г. Дем’ян 1977 р. задокументував варіант коломийки від Якима Івановича 

Харитона, 1909 р.н., у с. Тухолька Сколівського району (Бойківщина): «Кобись 

не пив, мене не бив, я би-м тє любила, На кажду би-м ти нидільку головоньку 

змила. Головоньку би-м ти вмила, файно зачесала, Біле личко повтирала та й 

поцілувала» [21, арк. 52]. Цей твір отримав продовження – умову дівчини. 

Мотив мігрує етнічною територією України і демонструє добру збереженість у 

ХХІ ст.: «Якби-с не пив, мене не бив, я би-м тя любила, Я би-м тобі щовечора 

голівоньку змила. Голівоньку мила, мила, кучері чесала, До серденька пригорнула 

ще й поцілувала» (с. Нежухів) [1, арк. 66].  

Відповідний епізод  контаміновано у ліричні пісні, що свідчить про 

«світоглядну» єдність українського фольклору. О. Правдюк у 50-х  рр. ХХ ст. 

записав у Почаєві від Г. Дубенка родинно-побутову пісню, щоправда, з 

відмінним від коломийки розміром:  

Ой у саду, саду гуляли кокошки: (6+6) 

Чорнявая, білявая, дзюбатая трошки. 2 (4+4+6) 

Щоб ти мене шанував, я б тебе любила, (4+3+6) 

Ой я б тобі щосуботи кучерики змила. 2 (4+4+6) 

Кучерики змила та ще й розчесала, (6+6) 

Ой я б тебе, серце моє, та й поцілувала. 2 (4+4+6) [58, с. 717].  

Варіант цієї пісні фіксував Т. Шевченко [58, с. 182]. М. Закревський в 

Умані (Центральна Україна) до 1860 р. задокументував уже коломийкову 

строфу: «Коли б не пив, мене не бив, то, може б, кохала, Тогди б йому щонеділі 

в головоньці ськала» [192, с. 119]. Прикметно, що цій території не властиве 



  67  

 

 

побутування коломийок, а твір може свідчити про тенденцію до занепаду 

довших пісенних форм.  

М. Костомаров називав український народ «глибоко демократичним», 

оскільки «зв’язок людей засновується на взаємній згоді» [109, с. 64, 79]. 

Відповідно до текстів коломийок, коханих українці вже давно вибирали, як і 

сьогодні, орієнтуючись на духовне єднання. Свідченням цього є варіанти 

коломийок, записаних у  с. Торунь Міжгірського району, в яких майбутня 

наречена може самостійно погодитися на створення сім’ї: «А Івана, мамо, 

люблю, за Івана піду» [1, арк. 63], або зі с. Нежухів, у якій героїня воліє вийти 

заміж за незаможного, лишень, щоб жити у злагоді: «Нехай буде за бідного, 

коби за одного. Як не буду вечеряти – шо кому до того?» [1, арк. 18]. І навпаки, 

дівчина може відкинути пропозицію спільного життя, пояснивши свою 

відмову: «Я за тебе та й не піду з далекого краю, Будеш бити, зневажьити – 

родини не маю» [233, с. 52]. Про неабияке значення жіночої волі свідчить 

близький до коломийкового мотив «дівчина просить відвести її додому, але 

відмовляє недостойному парубку», який спостерігаємо у шумках (жартівливих, 

без сталих канонів віршової будови, дво-три-строфних піснях до танцю, що 

виконуються під час народних гулянь). Проте, попри лаконічність і 

домінування любовної тематики у жанрі, сюжетність, панорамність і форма 

викладу матеріалу диференціюють коломийки та шумки: 

– І шумить, і гуде, дрібний дощик паде,(3+3+3+3) 

А хто ж мене молодую та й додому відведе?(4+4+4+3) 

Обізвався козак на солодкім меду: (3+3+3+3) 

– Гуляй, гуляй, дівчинонько,  Я додому одведу    (4+4+4+3)  

– Не веди ти мене, не прошу я тебе. (3+3+3+3) […] [1, арк. 96]. 

За відсутності кохання для досягнення взаємності, як спостерігаємо з 

пісень, жіноцтво займає активну життєву позицію – приворожує бажану пару: 

«Ой паде дощик, паде, та помалу цяпкат, Кой ісхочу приворожу, любко 

причаляпкат» [97, c. 209]. Це відображено також у мотиві «дівчина приворожує 
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парубка за допомогою викопаного кореня рослини»: «Ой ходила дівчинонька 

попід сіножати, Та й копала корінєчко мене чарувати» [97, c. 210].  

Зазначений елемент наявний у весняних календарно-обрядових творах, 

баладах, піснях-хроніках тощо. У гаївкових строфах натрапляємо на рядки: 

«Накопала коріня з-під білого каміня […]. Ще корінець не скипів, а вже милий 

прилетів» [182, c. 37]. Незважаючи на спільну тематику, манера виконання у 

хороводі, функціональна приуроченість до календаря та розмір вказують на 

відсутність генетичної спорідненості з коломийками. У баладах, на відміну від 

коломийок, увагу загострено на драматичному та дидактичному елементах із 

засудженням зведення хлопців. Мотив «дівчина чарує хлопця на смерть» 

розгортається у сюжет, уповільнюється розпитуваннями матері сина про подію 

(що відрізняється від стисненої інформативності у коломийках): «Прийшов Іван 

додомочку, мамка ся питає: – Чом на тобі, Іваночку, личика немає? Чи ти, 

Йванцю, з коня й упав, чи ти, Йванцю, впився, Чи ти, Йванцю, в Марусини, 

чарів й поживився?» (с. Нижня Рожанка) [1, арк. 18]. Спільним із коломийками 

є «потяг балад до реалістичності відтворення трагічних подій, що часом 

доходить до натуралістичності окремих малюнків», яку зауважив О. Дей [52, 

с. 18]. Ключовим диференціюючим критерієм цих жанрів слугує наявність у 

баладах фабули. Коломийки ж концентруються на одній деталі зображення, у 

них відсутні сюжетність і дидактичність, з огляду на коротку форму. Тематика 

пісенних мініатюр значно ширша, ніж властиве баладам зосередження на 

трагедійних та драматичних моментах. Хоча ритмоструктура, віршування, 

фоніка й мелодика у згаданих жанрах можуть бути однаковими. 

Гумористичні коломийки певним чином пов’язані з дитячим фольклором. 

Їхній фонд також абсорбує мотиви із забавлянок, функціонально приурочених 

для заспокоєння чи розважання наймолодших, якщо виникає нагальна потреба 

їх втихомирити. У м. Яворів (Львівська обл.) вдалося зафіксувати забавлянку: 

«Ішов дід на гриби, баба – на опеньки, А дід свої посушив – бабині сиренькі» [1, 

aрк. 25]. Ритмічна її структура – (6+6) (4+3+6) – і вона активно побутує в 
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регіоні. Очевидно, що цей твір – дифузійний. Типологія вірша лемківська, а 

наспів – бойківський: перший вірш – це структурна копія співанок, другий – 

варіант-відповідник перехідних форм коломийок, які побутують близько 

етнопорубіжжя. Інший твір із структурою (6+6)2, який записав Ф. Колесса на 

теренах Лемківщини: «Ішов дзяд на груби, дзядівна на гливи, Дзяд свої посушив, 

бабині погнили» [140, c. 5], свідчить про поширеність текстових паралелей цієї 

коломийки на західних теренах України. Підтверджують наше міркування 

записи коломийок із Бойківщини (будова вірша у них контамінована з 

лемківського та місцевого текстів (4+3+6)2 – зі стягненою другою стопою): 

«Ішла баба по гриби, дідо по підпеньки, Посідали гей собі на зісохлі 

пеньки» (с. Нижня Яблунька) [1, арк. 74] чи «Пішов дідо на гриби, баба на 

порічки, Посідали гей собі близько коло річки» (с. Нижня Яблунька) [1, арк. 74]. 

Цікаво, що на Поліссі мотив втілено у козачкову форму вірша. Низкою 

наведених прикладів ми намагалися довести, що розмаїття пісенних мініатюр 

спричинюють географічні чинники. У дод. А, табл. 8 показано поширеність 

мотиву. 

Жартівливі коломийки належать, як правило, до родинно-побутових творів 

і містять кепкування над дівчатами та парубками. Тому чимало з них мають 

текстологічні збіги з дражнилками та прозивалками. Натрапляємо на спільні 

мотиви: «дівчата висміюють хлопців», «парубки критикують дівчат», «сусіди 

глузують одні з одних» тощо. В обох жанрах привертають увагу імена, часто з 

прикладками, у ролі зачинів-звертань, згрубілі епітети, зниженого звучання 

суфікси. Скажімо, прозивалки і дражнилки містять такі словосполучення: 

«Михайло-попихайло», «Марія-кукурія», «Іван-бульбан», «Христя-пистя», 

«Гаврило-немило», «Грицько-тицько», «Оля-бараболя», «Микола – спина гола», 

«Юрко-бурко». Подібні мають і коломийки: «Михайло-ропухайло» (Нежухів) [1, 

арк. 14], «Михайло-придибайло» (Нежухів) [1, арк. 14], «Куріку, чоловіку, твоя 

жінка Тацка» [200, с. 630], «А в Івана бульби яма» [102, с. 75], «Ой Петрику-

вертепнику, заверни тилятка»  (Нижня Рожанка) [1, арк. 53], що виявляє у цих 
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жанрах схожість стилістики, яка базується на побутовій лексиці (ідеться лише 

про жартівливі коломийки). 

Г. Довженок зауважила, що «найбільше в українському фольклорі 

прозивалок, створених приписуванням висміюваному дій, інколи фізично 

неможливих, що логічно чи емоційно осмислюються як негативні – недоладні, 

безглузді, принизливі, або характеризують особу як невправну, безпомічну, 

нерозумну тощо» [55, с. 114]. Спільні мотиви й образність вдалося виявити на 

теренах Бойківщини О. Рошкевич [102, с. 65] та дисертантові: «Ай Михайло-

ропухайло хотів ся женити, Одну жінку хотів печи, а другу 

варити» (с. Нежухів) [1, арк. 84]. Схожий варіант записав В. Левинський у 

с. Новий Кропивник, Дрогобицького повіту (Бойківщина): «А Михайле-

придибайле, міхом зашпилений, Так сє гониш за дівками, як той пес 

шалений» [102, с. 65].  

Низка коломийок викриває людські вади, наприклад, фізіологічні: 

низькорослих хапають мухи, кані [102, с. 51], ворони [1, арк. 71]; сороки [54, 

с. 349]. Мотив «дівчина не має пари через розумову недолугість парубків» 

добре збережено у варіантах текстів на Бойківщині, як у записах Г. Дем’яна та 

дисертанта: (Пор.: «В Хащовани нима хлопців – самі переберки, Ой наберут в 

жмиці бобу, кажут, що цукерки» [22, арк. 172] та «В Либохорі нема хлопців – 

самі переберки: Наберут си в жмені бобу, кажут, що цукерки» (с. Тухля) [1, 

арк. 7]). У с. Нижня Рожанка жінки співають про негативні риси характеру, а 

саме –ледачість чоловіків: «на цибулю послала-м ти, а ти вирвав редьку», «єк 

бим єго не збудила, спав би до полудня» [1, арк. 11]. Несподіваними й 

неприємними деталями підкреслено у коломийках нечистоплотність молодиків: 

«Ой у мого миленького кучері кручені, А в кучерях такі воші, як крупи мочені» 

(с. Верхня Рожанка, м. Турка) [1, арк. 2, 12].  

Дисертант задокументувала коломийку від уродженки с. Нижня Рожанка 

Сколівського району (Бойківщина): «Ішов Гриць з вечерниць, темненької нічки, 

Запутався в жаливі та й умер без свічки» [1, арк. 12]. Її текст близький до 
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дражнилок. Наведемо текст відповідника з дитячого фольклору з Герцаївського 

району Чернівецької обл. (Гуцульщина), який, попри схожість ритміки 

(3+3+6)2, й версифікаційного ладу, подібність мотиву, має відмінну манеру 

виконання, оскільки виголошується речитативом-скандуванням: «Ішов Гриць з 

вечерниць через три городи, Заплутався в гарбузиння, наробив він шкоди»  [54, 

с. 328]. Один із спільних мотивів цих жанрів – «головний герой боїться курки / 

гуски / жаби / біди». В. Гнатюк опублікував строфи про страх Гриця зі 

с. Григорів (Рогатинський повіт, Опілля), с. Вікторів (Станіславський повіт, 

Опілля), с. Біла (Тернопільський повіт, Західне Поділля), 

с. Манява (Надвірнянський повіт, Гуцульщина) [102, с. 56]. У коломийках страх 

поширено обставинами часу та місця дії («Ішов Гриць з вечерниць темненької 

ночи […]» (Західне Поділля) [102, c. 56]). Об’єкт переляку парубка у них 

варіюється («Сидит біда на воротьох» (Опілля) [102, c. 56], «сіло гусє на 

болоті» (Гуцульщина) [102, c. 56], «сидит гуся над водою» (Західне Поділля) 

[102, c. 56], або «жаба над водою» (Бойківщина) [1, c. 8]), а його дія – ні: 

«витріщило / витріщила очі». Віднайдені варіанти свідчать про активність 

побутування текстів про  хлопців, які бояться певної істоти. Більше зразків зі 

спільними мотивами наведено у дод. А, табл. 9.  

Загалом, попри текстологічні збіги у жанрах дитячого фольклору та 

коломийках, зауважимо, що ці блоки фольклору типологічно не  пов’язані. 

Адже пласти дитячої уснопоетичної творчості не мають чіткої структури вірша, 

виконуються скандуванням, рецитацією без мелодії, чим різняться від пісенних 

мініатюр. Інакші тут і форми: речитативам властиві структурне розмаїття,  

неусталені ритми, на відміну від коломийок. Однак, їх функція має й певні 

спільні риси – викликати реакцію: відповідь, сміх; а роль драстичних приспівок 

– активізувати гостей на весіллі, учасників гулянь до жартівливого 

музикування. 

Негаразди в коханні виражено мотивами «молоді розлучаються через 

суперництво й зраду» («Ой любив я дівчиноньку та й півтора року, Та поки ся 
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не дослухав мій товариш збоку» [97, с. 187]), «пара уникає зустрічей та розмов 

через попередню сварку» («Ой впав сніжок на обліжок, розтався водою, Щось 

не хоче говорити миленька зі мною» [97, с. 197]), «хтось із оточення дівчини та 

хлопця чи самі закохані вдаються до чарування» (про це йшлося вище), «сусіди 

або родичі обмовляють коханців». Елемент «двоє розходяться через ворожі 

обмовляння» («Понад гору високую журавки ся крутять, Любила би мня 

миленька – люди баламутять» [97, с. 185]) – наскрізний для уснопоетичної 

творчості нашого народу. Зокрема, у збірнику М. Максимовича 

«Малороссийские песни» натрапляємо на мотиви ліричних пісень, суголосних 

коломийковим: «Да вже-ж сії вороги кругом хату обняли, – Не так хату, ще й 

сіни вороженьки обняли» [128, с. 53].  

Попри все, стосунки дівчини і хлопця бувають добрими й за умови вдалого 

розвитку стосунків, їх очікує шлюб. Родинне життя починається з весілля, і 

типовими елементами обрядових коломийок є поради, зокрема, як жити зі 

свекрухою: «будь жартовлива, його мати не є напаслива» [1, арк. 12]. До 

загальної скарбниці шлюбних мотивів належать настанови молодятам 

шанувати нових родичів: «Щоб маму любила і родину тоже», «Щоб ти його 

мамі і все помагала» [1, арк. 70]; скеровування до тверезого способу життя: «А 

будете добре жити, як не буде пити» [1, арк. 12]; вказівки до дій під час 

суперечок: «Якщо близько до сварки, тоді вийди з хати» [1, арк. 12]. Серед 

інноваційних мотивів весілля – застереження не дивитися на поганий приклад: 

«Не дивіться, молодята, на нинішню моду: Іще року не прожили, вже хочуть 

розводу» [1, арк. 12]; прохання винагороди за спів: «А я вам тих співанок 

співала до чорта, Тепер дайте ми сто грам і кусочок торта» (с. Підгірці) [1, 

арк. 12]; «оператор знімає обряд на записувальну техніку»: «Кінокамера знімає, 

колесо сі крути, Оператор ходе п’яний, говоре: «Сміх буде» (с. Делятин) [1, 

арк. 22].  

У низці коломийок родинно-побутової тематики про життя у родинному 

колі залучено образи молодят, яких оточують щасливі діти, куми, добрі родичі 
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й сусіди. Трапляється, що їх побут наповнює негативом свекруха. Коли 

подружжя нещасливе, наявні мотиви туги за молодістю, дівуванням, скарги на 

дітей, сирітства як причини знущань, лихої долі, цькування родини і сусідів. 

Поширений мотив «втомлена мати думає, куди подіти дітей». У 

гумористичному ключі вона запитує й сама відповідає: «Ой ви діти, мої діти, 

де би вас подіти? Та покладу у коробку – мете шкроботіти» [235, с. 13], або: 

«Ой ви діти, мої діти, де ж то вас подіти? Висаджу я вас на печі – мете 

шкроботіти» [1, арк. 67]. Ці варіанти з різними рішеннями проблеми 

текстологічно збігаються з активною у побутуванні на Бойківщині та 

Гуцульщині приповідкою, що свідчить про міжжанрову дифузію мотивів: 

«Діти, діти, де вас подіти?» [1, арк. 67; вар.: 114, с. 27]. 

Колискові для присипляння дітей у Карпатському регіоні складалися 

коломийковими строфами. Тематика, відповідно, охоплює: 1) почуття матері; 2) 

її дії з дитиною; 3) оспівування побуту й дитячого оточення. Виконують їх 

тихо, з поступовим уповільненням. Кінцівки, як правило, передбачають 

розспівування складу «лю» або голосної «а»: «Я повішу колисочку у поле, у 

поле, Будуть дитя колисати соколи, соколи. Я повішу колисочку та на 

яриночку, Буде вітрець колисати малу дитиночку […]» [24, aрк. 13]. «Каже: 

«Люлю», – каже: «Люлю», – де я тя затулю? Під зелену яворину маленьку 

дитину. Я повішу колисочку в лісі на дубочку, Та бде вітер колисати мою 

дітиночку» [22, aрк. 123]. 

Із текстів коломийок родинно-побутової тематики простежується широке 

коло господарських інтересів карпатського села. У них, як і в піснях інших 

жанрів, поширених вздовж теренів України, йдеться про випасання корів, биків, 

волів, коней, свиней, про ковальство, прядіння, рубання дров, сіяння, 

зв’язування пшениці, висаджування картоплі, орання, волочіння, доїння корів, 

господарські клопоти, збирання грибів, приготування їжі тощо. Місцеві 

мешканці співають: «Поїла ми торба пличі, а сокира руки, Так ходив я, рубаючи 

смереки та буки» (с. Либохора, Турківський район) [1, арк. 49]. Проте 
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специфіка побуту в Карпатах зумовила існування й низки регіональних 

мотивів. Зокрема, у коломийках відтворено щоденні заняття місцевого 

населення та супутні реалії: «пасе бідня вівці», «вівчарики роблять сир / 

жентицю», «дівчата носять обід полонинникам / косарям / женцям», «дівчата 

ходять у гори для збирання ягід / грибів», «люди ходять до лісу, щоб «налупати 

жванки» [208, c. 461]. Назви музичних інструментів вносять локальний колорит 

до мотивного діапазону жанру: «хлопець грає на листку для дівчини», «у горах 

трембіти трембітають». Згадки про рослини – теж із географічною 

прив’язкою текстів: «смерічата», «мандибурка», «ожина», «ліси», «жалива 

коло плота». Також у коломийках відображено побоювання за неврожай 

картоплі та звертання до Бога і святих по допомогу: «Ой господи милосердний, 

та й ти, святий Грицьку, Та зароди, Боже, бульбу тоту гамерицьку» [214, 

c. 196]. Коломийки про втрату рослини через невміле її зберігання записав 

В. Шухевич на Гуцульщині у с. Ясенів Горішній [246, c. 113]. Ідентичний мотив 

покарання людей за безгосподарність задокументував І. Франко на 

Бойківщині [214, c. 195]. 

Мотивно-образна мобільність жанру – додаткова характеристика, що 

вирізняє його від довших пісенних форм. На зламі ХХ–ХХІ ст. у тематичній 

групі родинно-побутових коломийок з’явилися нові мотиви. Наприклад, про 

зміну краєвиду Карпат через вирубування лісу та способу господарювання: 

«геть лисіють файні гори, нема що чесати», «десь поділись з Гуцулії вівці та 

отари» [1, арк. 7]. Серед них – і запрошення у гори, любов заможних осіб до 

цього краю, рятування дерев тощо: «просимо в Карпати», «любить влада сині 

гори, як маму рідненьку», «треба конче йти у гори бука рятувати», «поки 

наші сині гори без лісу не вмерли», [1, арк. 6]. Загалом пісенним мініатюрам 

про господарську діяльність властива спроможність швидко реагувати на нові 

обставини побуту. Справедливо зауважив Ф. Колесса 1928 р. у праці 

«Українська народна пісня в найновішій фазі свого розвитку», що 
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«коломийки – це найбільш живуча галузь народної поезії, що постійно 

розвивається, зростає й наповнюється новим змістом, обіймаючи всі сторони 

народного життя; […] не цурається й зовсім поважних суспільно-економічних 

тем» [92, c. 39].  

Соціально-побутові мотиви становлять незначну частку коломийкового 

матеріалу. У джерелах ХІХ ст. достатньо представлено пісні про панщину, 

позаяк збирачі активно фіксували відповідні тексти. Однак, у ХХ ст. їх число 

зменшилося, а у ХХІ ст. – маємо лише спорадичні згадки про це явище. У 

коломийках є вказівки на час виходу на роботу («В понеділок з сходом сонця», 

«Ой святенько, бо на Спаса в церкві дзвони дзвонять» [97, c. 321]), тривалість 

примусової праці («Виганяють в понеділок, гонять до суботи» [97, c. 322]), 

види діяльності у пана (орання, жниварство та ін.), люди просять відпустити з 

праці («Пускай, пане, люди з лану, бо душа виходить» [97, c. 322]) та не бити їх 

тощо.  

Серед опришківських творів головним персонажем є Довбуш. 

Магістральні у коломийках мотиви-сподівання на його повернення: «Геть 

лисіють файні гори, нема що чесати. Якщо верне знову Довбуш, де ся ме 

ховати?» [1, арк. 7]. До ключових елементів зазначених пісенних мініатюр 

належать заклики піти в опришки навесні, пограбувати панів, згадки про 

тюремне покарання за злочини тощо [97, c. 325–327].  

Тематика коломийок про рекрутчину відображає емоційний стан героїв 

при отриманні «карти цісаревої», розпач родини та коханих людей через таку 

повістку. Серед мотивів зазначеної групи є запитання до цісаря про доцільність 

відбору найкращих хлопців на війну, скарги через те, що багатії 

відкуповуються, а бідні хлопці йдуть до війська: «Бо багацькі гроші мають, то 

ся викупають, а бідними сиротами дзюри затикають» [97, c. 329]. Найтонші 

нюанси людського горя передаються у коломийках про зламані життя рекрутів, 

осиротілих матерів, дітей та овдовілих жінок: «Викохала стара мати цісареві 
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сина, А сама ся залишила в полі, як билина» [1, c. 35] тощо. Ці мотиви досі 

збережено в побутуванні населення Гуцульщини та Бойківщини. 

У збірниках озвучено тему боротьби за державну незалежність у ХХ ст. 

Національна свідомість українців заходу, патріотизм січовиків і трагедія 

Карпатоукраїнської держави відображені у записах Івана Панькевича: «А як 

ішла я до Хуста, у поїзді стала, Увиділа січовика: «Україні слава!», 

«Пам’ятаєш, як нас били жандари у пір’ю, Та за синьо-жовтий прапор, за 

вкраїнську віру?» [133, c. 199–201]. 

У варіантах коломийок, які подав С. Вівчар у нарисі «Ліс шумить» ідеться 

про захист Карпатоукраїнської Республіки, проголошеної у березні 1939 р., 

також згадується знущання над січовиками: «Подивися, милий Боже, що тутки 

ся діє, Як ся з наших січовиків кровця червоніє», «Живим руки обтинали, а твар 

облупили, А руками обтятими по голові били» [12, c. 218]. Про рішучість 

січовиків захистити державу і вигнати окупантів з рідного краю свідчить 

коломийка, записана на Рахівщині: «Хто по-нашому не мовить, най тут не 

панує» [12, c. 218]. Гуцульські пісні суголосні з мотивами про рідну мову та 

засилля чужинців: «Буковино моя мила, мій солодкий краю, Я за тебе, 

сиротино, нишком спогадаю. Рідне слово тут не чути, пусто тут усюди, тут 

не наші буковинці, а чужії люди» [9, c. 543]. 

Занепад Польщі у час Другої світової війни спричинив радісні настрої 

українців, адже її асиміляторна політика призвела до спротиву захопленого 

народу та закликів пильнувати крах ворога: «Пропала вже Польща, пропала 

Варшава, Уважайте, хлопці, щоб уже не встала» [74, c. 233]. Суголосні з 

коломийковими деякі гаївкові мотиви, що містять патріотичні настрої, які 

постали після падіння польського окупаційного режиму. Проте у веснянках 

вони подають розлогішу картину народних надій у кількох строфах: «Не 

бійтеся, хлопці, ляха, раз, два, три, Ані ляха, ані пана, бо вже Польща 

скасована…» [182, c. 110].  Коломийки ж містять сконденсовану думку в одній 
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строфі, що часто надає їм відтінку «афористичності»: «Ой пропала панська 

влада, нема панувати, Вже не будуть українців в тюрмах катувати» [97, 

c. 383].  

У коломийках відображено марність надій на лояльнішу владу з приходом 

Німеччини та смуток через їх нездійсненість: «Та пуду я в полонину воли 

сокотити,  Та дав Гітлер Україну мадяром розбити» [133, c. 200]. У низці 

варіантів ідеться про репресії, примусову працю вивезених за межі України 

полонених. Пісні про німецьку неволю образами нагадують рекрутські, 

наймитські, емігрантські. Їх настрій сповнений сумом.  

Згодом сподівалися на режим СРСР: «Ой хто ж тото мости зводить 

через Дністер нові? Буковинці й подоляни, хай будуть здорові!» [97, c. 385]. Але 

марно: реальна дійсність розвіяла ілюзії про визволителів-товаришів. Знову 

почали наповнюватися тюрми патріотами української державності. Як 

наслідок – маємо мотив: «А я сидів в криміналі, і щи ся не каю» (с. Верхня 

Рожанка) [1, арк. 73]. Безперервні війни спричинили поширення сирітства і 

появу численної кількості вдів. Мотиви їх жалю відображено у коломийці зі 

Сколівщини: «Відколи-сь ме затямили війни за війнами, Лишилися удовиці, 

діти сиротами» [208, c. 566].  

Патріотично налаштована молодь утікала до лісів з метою чинити опір 

радянським окупантам. Дівчата просили природу сприяти партизанам. Серед 

повстанських мотивів коломийок натрапляємо на заклик до місяця світити 

бійцю, допомагаючи у військовій службі: «Ой засвіти, місячийку, до темного 

ліса, Вби ся видко пуцувати милийкому кріса» [1, арк. 88].  

Зростання фольклорних мотивів на світоглядних основах народу засвідчує 

те, що коломийки містять спільні з непісенними жанрами елементи. Пісенні 

мініатюри акумулювали архаїчні звертання до небесних світил і синкретизм, які 

спостерігаємо у замовляннях: «Місяцю, молодий княже! Чи бував ти в 

старого? […]» [203, c. 74]. Об’єднує коломийки і замовляння апелювання до 

астрального світила виконати певну дію. Звертання-прохання до могутньої 
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сили, що стосується царства мертвих, наштовхнуло дисертанта на думку про 

існування рудиментів архаїчної анімістичної свідомості у відповідних 

коломийках та виявило певні паралелі й корені її у замовляннях [203, c. 199, 

200]. 

Тих, хто не боронив краю від окупантів, засуджують народною мораллю. 

Відтак, у творах з’явилися нові мотиви: «докори за бездіяльність за потреби 

здобувати суверенітет рідної землі». У с. Присліп і с. Нижня Рожанка досі 

співають: «Два Миколи, два Миколи напилися пива, Тай продали Україну, кров 

би їх залила» [1, арк. 95, 60, 11].  

Україна, герої та місця слави возвеличуються у с. Тухля та Вовче: «Ой 

Маківко, Маківочко, яка ти висока, Яка в тобі, Маківочко, гі могила висока» [1, 

арк. 47], «Україна й породила й Україна-мати, Україна дала житя, й би не 

забывати» [1, арк. 12]. Мотив любові до батьківщини належить до 

інноваційних у коломийкарстві: «Україно, й Україно, то я тебе люб’ю, А я 

тебе й Україно, й до серця голуб’ю» [1, арк. 74]. Г. Дем’ян 1977 р. виявив твори 

про історичну пам’ять, яку її приписують горі: «Пам’ятає Маківочка, згадує 

Кичера, Як ходив тут ще студентом Степанко Бандера. Та ходив він із 

друзями тими гороньками, Де стрільчики-мазепинці бились з москалями», 

«Пам’ятає Маківочка, згадує Кичера, Як вів у бій мазепинців провідник 

Бандера»,  «[…] Ходив по них з пастушками молодий Бандера» [193, с. 68]. 

Варіант мотиву – збереження згадок у населення:  «Не забуде, не забуде мале і 

велике, Бде співати про їх славу довіку, довіку» [193, с. 69]. Високі моральні 

якості мали партизани. У групі пісень про УПА виявлено мотив вшанування 

пам’яті та могил загиблих попередників: «Про стрілецькі могилоньки хлопці 

добре дбали, Щорік Божий на Маківку хлопців посилали» [193, с. 68]. 

Передавання звичаю пошанування героїв розкрито у коломийках через 

сакральну дію: «Ішли туди галичани, ішли буковинці, Помолитися за душі 

героїв вкраїнських» [193, с. 68]. У гаївках так само наявна тема народної пам’яті 

про січових стрільців. Проте фабулі тут притаманна дескриптивна епічність із 
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низкою деталей для опису простору, часу та обставин дії, яка відсутня у 

коломийках:   

Ходять хлопці і дівчата, українські соколята,  

По травиці, по шовковій, де лежать стрільці січові. 

Вони тоді повмирали, як воленьку здобували. 

Ви, стрільчики, пісню чуйте, в темнім гробі не сумуйте. 

Ми могили ваші знаєм, квіточками увінчаєм 

[182, c. 112; вар.: 182, c. 113–115]. 

Надією й оптимізмом наповнені коломийки Стрийщини, вони 

перегукуються з українським гімном на слова П. Чубинського: «Україна ще не 

вмерла, Україна буде, Україну здобувають українські люди», «Україна ше не 

вмерла, й Україна жиє, Україна шене-шене шаровари шиє» [1, арк. 73]. 

Втрати українців під  час національно-визвольних змагань породили низку 

мотивів про смерть та останню волю бійців. У них контамінуються елементи, 

які відтворюють загибель воїна та оспівування повстанця у давніх 

коломийкових традиціях  (голосом «долі лісом» і «долі лугами»): «Як учуєш, 

моя мила, що ня порубали, Пусти голос долі лісом та й долі лугами» [208, 

c. 566].  

 Поразка у збройному протистоянні з СРСР призвів до появи творів, 

змістом яких є жаль за державністю: «Україно, Україно, Україно-ненько, За 

тобою, Україно, болить мя серденько» [1, арк. 5]. Любов до рідної землі 

віддзеркалено у коломийках філософського змісту. Наприклад, у с. Вовче люди 

похилого віку, передбачаючи власну смерть, прощаються з країною, наче із 

живою істотою: «Ой стара й же я стара, йби ми умерати, То же би я тя й, 

Україно, й навік забывати» [1, арк. 96]. 

Причину такого суму можна зрозуміти з низки текстів, у яких ідеться про  

проблеми радянського суспільства: «За царя нам було добре, каждий мав си 

поле, А Володя всіх зрівняв, най го колька сколе» [1, арк. 37]. Висміювали у 

творах привілейованість окремих прошарків громадян і неробство: «Бригадірю, 
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бригадірю, підтягни си ґаті, Усі жони на роботі, твоя сидит в хаті» [208, 

с. 568], або «Українці – добрі люди, хочуть мир так скласти: Собі взяти 

Україну, вождям – свині пасти» [1, арк. 11]. Кепкували коломийкарі над 

тотальним алкоголізмом радянських службовців: «Наш голова чи здурів, а 

може сказився, Кругом жнива, а він зрання горілки напився» [97, с. 413]. 

Чимало коломийок ХХІ ст. досі іронізують над радянською минувшиною 

України: «Ой летіла зозуленька, сіла на галузі, Ой як файно всім жилось в 

Совєтськім союзі» (Делятин) [1, арк. 45], що свідчить про історичну пам’ять 

народу, яка відображену у фольклорі.  

Здавна чужинці отримали переважно негативний, небезпечний образ в 

українському фольклорі. У народі у другому десятилітті ХХІ ст. активно 

побутують коломийки на кшталт: «Якщо в вашому селі водиці не стало, То, 

напевно, москалі річку закопали» (с. Нижня Яблунька) [1, арк. 94]. Із 

приписуванням ворожості іноетнічним сусідам, в усній поетичній творчості 

формується позитивний імідж українця. 

Іншим спільним для низки творів ХІХ та ХХ ст. мотивом став «люди 

голодують через нестачу їжі». Економічні умови складалися так, що 

відбувалася масова еміграція населення. Зазначені реалії також відображені у 

піснях і зумовлюють зв’язок українських жанрів у цьому ключі. Біду описано 

самоіронією в лемківській коломийці: «Капиталы все связали до своєго міха, 

Народ ходит, голодує, и така потіха» [119, c. 4]. Зображення злиднів 

населення протягом минулого віку часто доповнюють образом комуністів як 

поганих людей. Його досі добре збережено у фольклорі на Заході України. 

Зокрема в пісенних мініатюрах, що супроводжують весільний обряд 

Стрийщини, його подають в асоціативному ряді з голодом: «А староста і 

кухарка – то є комуністи: Посадили нас за стіл, не дают нам їсти» 

(c. Нежухів) [1, с. 45]. Загалом згадка про нестатки через керівників – досить 

актуальний елемент текстів коломийок.  
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Іронічні коломийки і козачки на політичні теми тут мають певні 

подібності, що виявляються в тематиці та розважальній функції. Адже серед 

спільних мотивів коротких козачків з домінуючою будовою (4+4)4 або (4+4)3 

(4+3) часто фіксуємо сатиру на чинний політичний лад («Мала баба одну козу 

Та й вступила до колгоспу» (с. Нежухів) [1, арк. 2]). Політичні частівки 

(«частушки», рідше «дріботушки», «дрібушки», «приспівки», «триндички», 

«жартівливі пісні»), як і коломийки, пов’язані з історичними подіями та 

обставинами на зламі ХІХ–ХХ ст.: «Батько в СОЗі, мати в СОЗі, Діти лазять 

по дорозі: Нема хліба, нема сала, Контрактація настала» [68, с. 308]. Це твори 

зниженого звучання, зі сарказмом, несподіваним розвитком подій, активно 

задіюваними фразеологічними сполуками: «Спини голі, с…ки голі, Та зате ми  в 

комсомолі, Вождь показує рукою, Куди їхать за мукою» [68, с. 308]. Коломийки 

про громадські справи так само викривають недосконалу систему управління 

державою, корупцію:  «Ой тату, продай хату, коня вороного, Та не дай ня до 

армії, хлопця молодого» (с. Верхня Рожанка) [1, арк. 1]. Поява частівок та 

соціально-побутових коломийок активізується під час важливих з історичного 

погляду подій, виборів, законодавчих нововведень, які обурюють суспільство. 

Тому серед поширених тем – критика президента. У наведеній частівці її 

залучено для зображення гострої проблеми студентського середовища: «Гризла 

думка президента: –  Як підтримати студента? Росте ж зміна – сини й 

дочки…Та й зняв пільги на квиточки! […]» [1, с. 25]. Загалом коломийки 

суттєво різняться від українських частівок, які є порівняно новим видом 

народної творчості, спричиненим  засиллям іншомовного елементу, адже 

складені вони часто російською мовою [123, c. 46]. Крім того О. Зачиняєв 

зауважив, що тексти частівок «виконуються спорадично, як приспівки чи 

приповідки» [64, c. 312]. Відповідно до досліджень дисертанта, змістовий 

діапазон коломийок окреслює певні відмінності жанрів (у коломийках 

відображено побутування населення Західної України у різних проявах, 
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натомість у частівках домінує любовна та політична тематика, подана у 

гостросатиричному ключі).  

Соціальні негаразди ХХ–ХХІ ст. зумовили розквіт заробітчанських 

коломийок. У сучасних емігрантських мотивах спостерігаємо типологічну 

подібність із відповідниками ХІХ ст.: «А в Бельгії із голоду прийдеться 

вмирати» [73, с. 291]. Головними серед них є: «емігрант покинув 

Батьківщину», «заробітчанин плекає надію на збагачення», «герой шкодується 

на неможливість заробітку», «співак висловлюється про втому від чужоземних 

злиднів / оповідає про знівечене здоров’я / жаль у нерідній стороні, 

неможливість повернутися», «близькі тужать за родичем, що їх покинув», 

«смерть заробітчанина на чужині», «зрада дружини/чоловіка».  

У пісенних мініатюрах проглядається типологічна спорідненість з 

емігрантськими піснями ХІХ–ХХІ ст. Наприклад, у  коломийці з Лемківщини 

1930-х рр. про заокеанське буття співвітчизників та мізер зароблених грошей 

(«А мы тут, у Америкі, у свободной страні, Ніт роботы, ніт охоты, ни цента 

в кармані» [119, c. 4]) та заробітчанській пісні про складність здобування 

засобів до існування на чужині («Канада є розширена, На цілий світ вихвалена, 

Ей хто ю не зна, най спробує, Пару центів зашпарує!» [136, c. 28]). З часом 

сумовитий мотив отримує жартівливе продовження у коломийках 

(«заробітчанин надсилає матеріальну допомогу на Батьківщину»): «А мені ніц 

та не беріт, вуйцю дорогенький, Хіба грошей тай привезіт і трактор 

новенький» (м. Львів) [1, арк. 87]. Такої трасформації змістового наповнення в 

емігрантських піснях не проглядається. Ці та інші варіанти, які записала 

дисертант, доводять, що в історичному зрізі коломийки новий зміст накладають 

на стару форму:  «Поїхала моя мила тай до Америки, Буде слати мені відти по 

два долярики» (с. Тухля) [1, арк. 65], «Шле гуцулка з Рима євро на нову оселю – 

Щодня милий в ресторані п’яний та веселий» (с. Фитьків) [1, арк. 61].  

Коломийки за допомогою сарказму та іронії розкривають одну з 

найболючіших проблем сьогодення – тему мовного питання. У них 



  83  

 

 

натрапляємо на мотиви перенасиченості теле- та радіоефіру іноземним 

засиллям: «Я вам, люди, заспіваю про нашу естраду, Бо нема тут ні порядку, 

бо нема тут ладу. Я не проти руських пєсен, але їх замного, Всюда руські 

пєсні – уже доста того» (м. Воловець) [1, арк. 84]; а також гротескні звернення 

до служби порятунку з метою зберегти український засіб комунікації: «Дев’їт 

та один, один номер теліфону, Ой врятуйте ви собі українську мову» 

(м. Львів) [1, арк. 3].  

У пропонованому підрозділі досліджено, що хоро, частівки та краков’яки – 

це синкретичні позаобрядові твори. Лише коломийки передбачають 

поліфункціональність. Тематика українських пісенних мініатюр різнопланова, 

частівок – переважно родинно-побутова і соціальна, презентована у 

сатиричному ключі, краков’яків – зазвичай любовна, хоро – з перевагою 

проблем кохання. Вдалося виявити, що мотивно-образний фонд і поетика 

лемківських співанок та коломийок майже тотожні; віднайдено низку мотивів 

та образів, спільних для коломийок та інших українських пісенних жанрів 

(пісні-хроніки і балади та ін.) і деяких прозових творів (замовляння та ін.).  

У другому розділі дисертації окреслено жанрову специфіку коломийок 

(походження терміна, ареал побутування досліджуваних пісень, варіантність, 

диференційні критерії, традиційність і новаторство у залученні епітетів, 

метафор, прівнянь тощо). 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 ін. 

Проте ці спільні теми у численних видах уснопоетичної спадщини оформлено 

по-різному: розгортанням матеріалу, своєрідними художньо-стилістичними 

засобами, віршуванням, римуванням, фонікою. За трансмісії ж традиційної 

канви коломийок до сьогодення збереглися окремі поетичні мотиви зі 

застарілих форм поезії і водночас додалися сучасні суспільно-історичні 
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процеси. До новітніх мотивів належать: «виконавець закликає рятувати 

українську мову від зникнення», «герой іде рятувати ліс від вирубування», 

«селянин журиться через те, що сільське управління не дає земельної ділянки», 

«співаки погрожують ворогам бандерівцями / радять утікати» тощо.  
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РОЗДІЛ 3 

ХУДОЖНЬО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ КОЛОМИЙОК 

 

3.1. Номінативна експресивність коломийок 

Важливим аспектом пропонованого дисертаційного дослідження  є розгляд 

системи поетичних засобів змалювання дійсності у коломийках та з’ясування 

цілісності народнопоетичної традиції українців. Адже, як зазначила Г. Сокіл, 

«будь-який фольклорний жанр – це історично обумовлені типи творів, у яких 

поєднуються в одне ціле формальні, смислово-змістові, морфологічно-

структурні, стилістично-поетичні, функціональні та інші особливості» [191, 

с. 107]. 

Художня мова у коломийках особлива, наповнена енергетикою, яку 

творять різні чинники. Функцію експресивності виконують підтекст, 

асоціативні зв’язки та стилістично марковані слова. У номінативній лексиці, на 

думку А. Ткаченка, «виявляємо апеляцію до затемненого, але не до решти 

забутого, на якомусь атавістичному рівні збереження первісної образності» 

[198, с. 218]. 

У творах родинно-побутової тематики високого ступеня поетизації 

набувають край та мешканці полонин і гір. О. Кульчицький справедливо 

визнавав світовідчування українців психологічним єднанням з довкіллям: 

«Завдяки вчуттю в краєвид людина зливається з ним внутрішньо, піднімається 

уявним внутрішнім зусиллям разом з узгір’ям вгору […] чи «розлягається 

степом», – що залишає психічні наслідки, які оформлюють душу» [116, c. 16]. 

Популярними у сучасній традиції регіону є введення гідронімів та оронімів або 

вказівок на рельєфи та водоймища у поетичну канву творів, що надає 

локального забарвлення коломийкам [див. дод. А, табл. 10]. Природа Карпат 

зображена у деталях: «попід Бескид зелененький ожина», «в полонині вівчар 

вівці прищибає» (записи першої половини ХІХ ст) [144, c. 385, 489]; «Ой 

горами, долинами, пшениці ланами» (фіксація кінця ХІХ ст. з м. Дрогобич) [102, 
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c. 28]. Приписуються й неможливі характеристики: там «завжди літо». 

Вичленовується одиничне з ряду: «Ой нема то краю, краю над ту 

Верховину» (задокументовано наприкінці ХІХ ст. у с. Іванівка) [102, c. 23]. 

Поетизують Карпати і традиційні українські образи з ніжним емоційним 

забарвленням, якого надають суфікси здрібнілості: «зозулечка кує», «соловей 

співає», «вінок зелененький на кожній дівчині» [102, c. 22]. У середині ХХ ст. 

добре збережено тексти відповідної тематики [9, c. 543], що доводить тяглість 

фольклорної традиції. Локальні особливості опілянських коломийок теж 

простежуємо у типових формулах-зачинах. Зокрема, початки пісень «Ой ви, 

гори високії», «Полонино, полонино та й полониночко» тут відсутні, як і 

відповідні рельєфи у довкіллі. Натомість використовуються про дівчину, 

«кукулю», «зазулю» тощо та з’являються нові: «А ві Львові на престолі», «Моя 

хата оріхова». У Надсянні, наприклад, не зафіксовано ініціального кліше, яке 

ще побутує в околицях Львова: «Коломия не помия» [148, арк. 1, 2]. Вважаємо, 

що такий факт свідчить про віддаленість від «центру» коломийкарства.  

Особливо підкреслено красу довкілля, щоб виразно показати тугу, 

трагедію у творах-прощаннях, рекрутських, емігрантських піснях. Мотив 

«рекрут / заробітчанин покидає Батьківщину» прирівнюється до смерті: «Гори 

мої високії, мушу вас лишити, Волів би-м був у вас гнити, як в чужині 

жити» [195, c. 418]. Близько 60-ти років потому схожі варіанти записали 

Ю. Бойчук у с. Золотаревому на Закарпатті: «Гори мої, полонини, мушу вас 

лишити, Волів би я у вас гнити, як за морем жити» [73, c. 288] та І. Ребошапка 

на території сучасної Румунії, у місцях проживання гуцулів: «Я вас, сині гори, 

лишаю навіки, Бо я їду, хлоп молодий, аж до Америки» [142, с. 175].  

У низці коломийок відображено почуття любові до рідного, отже, доброго 

краю, в якому комфортно мешкати, мандрувати та ін.: «Мараморош добрий 

край, добре в ньому жити!» [142, c. 262]. Трепетне ставлення до рідної землі 

знаходимо у бойківській коломийці, записаній на межі ХХ–ХХІ ст.: «Україно 
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веселийка, Україно довга, Добре в тобі вандрувати, кедь бы торба повна» [208, 

c. 461].  

Позитивні аспекти місць проживання населення детермінуються за 

допомогою вказівки на висотність розташування, як-от на Покутті у с. Фитьків: 

«Яремче на горі, Фитьків на долині» [1, арк. 30]. Певні локації стають 

аргументом-перевагою поселення: «Наша Тухля файне село, лежит воно в ямі», 

«Либохора файне село, бо воно в долині», «А Рожанка файне село, бо воно на 

горбі» [1, арк. 18]. Добре село, яке простяглося «тай межи горами». Крім того, 

зазначені локуси дають географічну прив’язку текстові: із назв сіл можна 

робити висновки про місце творення варіантів.  

На Гуцульщині побутує чимало текстів із прославлянням Коломиї, які 

поширилися на Бойківщину, менше – на Опілля. Натрапляємо на різну 

семантику «Коломиї»: 1) міста («Коломия – не помия, Коломия – місто» [1, 

арк. 17]; 2) дівчини («Коломийка-чорнобривка в гору си бичує» [246, с. 134], 

«коломия воду пила» [1, арк. 9]); 3) танцю («Ой дрібонька коломийка» [1, 

арк. 45], «Як я тоту коломию зачую, зачую, Через тоту коломию дома не 

ночую» [102, с. 36; вар.: 21, арк. 34]). Поширеність таких варіантів може 

засвідчувати давність існування цих мотивів.  

Існують твори, в яких образ створено натяком: «Ішов гуцул з Коломиї, а 

гуцулка з Бані, Посідали край дороги і робіт сніданє» [1, арк. 21]. (Баня – 1) 

назва села на Покутті; 2) місце загального користування для вмивання тіла). 

Омонімія призвела до розгалуження семантики, появи сороміцького 

продовження: «Та не тоє сніданєчко, аби його їсти […]» [1, арк. 30]. Для 

з’ясування суті потрібно знати реальне тло для можливого підтексту, щоб не 

сприйняти пісню лише з позиції первинних лексико-семантичних навантажень. 

Отже, оспівуючи навколишній простір, вокалісти залучають топоніми, 

вихваляючись співом, красою, називають місцевості, з яких вони родом, іноді 

осоромлюють жителів сусідніх сіл. Відтак, створюється локальна прив’язка до 
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місць виконання коломийок: Волосянка, Рожанка, Рожаночка, Обочи, Кичері, 

Плосінь, Терновочка, Ступеночка тощо.  

Наскрізний на Бойківщині та Гуцульщині мотив етнографічної єдності 

населення:  «І ти бойко, і я бойко» [1, арк. 61], «І ти гуцул, і я гуцул» [9, с. 553]. 

Цікаво, що етнонімом «гуцул» у коломийках називають себе також покутяни 

(«Ой гуцуле, гуцулоньку, ти погана віра», «Але смутна гуцулія, гуляє, 

співає» [249, s. 69]) та буковинці («Я є гуцул, ти є гуцул, оба ми – гуцули» [1, 

арк. 54]). Тексти про етнічну єдність звичайно емоційно позитивно марковані 

через радість героя у спілкуванні зі «спорідненою душею», що має тотожні 

світоглядні засади, з якою можна виконувати дії, звичні для їхнього 

середовища: «Та й ти бойко, та й я бойко, та й ми оба бойки, Як ся вбуєм в 

постолята, та підемо польки» [97, c. 51]. 

Щодо рослин – виявлено значне поширення «базилії» («бразилії»), «зілля», 

«меліси», «отави», «розмарину» («розмайрину», «розмаю»), «розсади», 

«садовини», «татарки», «трави», «тринди», «чічок» та ін., які присутні у 

коломийках любовної тематики. Найбільше номінативну експресивність 

втілено у флористичних образах-назвах, які стали символічними в українському 

фольклорі загалом. Наприклад, барвінком, який містить семантику 

безконечності, прикрашають шлюбний віночок; втоплені у болоті коноплі 

порівнюють із невдалим заміжжям; пшениця й жито – ознаки родючості; 

рожа – символ дівчини та її краси, наявності в неї пари; ожина означує життєві 

незгоди. З особливою ніжністю у коломийках номінують барвінок 

(«барвіночок»), васильок («василик», «васильочок»), руту («руточка»), коноплі 

(«конопельки», «колопеньки»), пшеницю («пшеничина», «пшениченька»), жито 

(«житечко») тощо. З ворожістю оспівується ожина («колюча ожиниця»), 

художній флористичний образ посилено суфіксом згрубілості та епітетом, який 

називає реальну ознаку куща. 

Серед нових номінацій – «мірта», «туя». Дисертант виявила унікальний 

для українського фольклору образ «розмовного квіточка», з яким дівчина 
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спілкується про своє нещасливе заміжнє життя, згодом пускає рослину за 

течією, передаючи вістку батькам. Епітет посилює наділення неживого 

предмета невластивими йому функціями – вмінням слухати, говорити, 

доплисти рікою до батьків і сповістити новини. Жіноча ніжність передається і 

через суфікс пестливості. 

Локальну пейзажну специфіку відображено у низці коломийок про дерева 

й інші рослини – виразники взаємності закоханих. Часто пісенні тексти з 

Бойківщини та Гуцульщини містять згадки про притаманні гірським регіонам 

дендрологічні образи: «ліщину» («ліщиночку», «ліщаницю», «ліщиноньку»), 

«смеречину». Залучено до пісень і поширені вздовж усієї етнічної території 

України назви:  «верба», «дуб» («дубочок»), «липа» («липочка»), «явір» 

(«яворик»), «калина» («калиночка», «калинонька»). У поетизації дендрологічних 

образів спостерігаємо тенденції, тотожні з художнім оформленням 

флористичних картин. Контекст допомагає розкрити їх емоційне маркування. 

Так, зелені дерева – виразники молодості та сподівань на кохання,  одинокі – 

містять експресію суму через нерозділене кохання, похилені (над водою чи на 

інше дерево) – радості від розділених почуттів. 

У коломийках зрідка трапляються назви музичних інструментів (гуслі, 

скрипка, сопілка, листочок, трембіта та ін.), які іноді також створюють 

уявлення про локалізацію побутування творів. Скажімо, дримба особливо 

поширена на Бойківщині: «А я собі куплю дримбу, хоч бим була боса, Мені 

дримба задримбоче коло мого носа» (с. Тухля) [1, арк. 54]. До текстів про 

музичні інструменти додаються вказівки на любов виконавця до музикування і 

задіяний ним спосіб гри.  

Основу мовної тканини коломийок становить побутова лексика. 

Поетизація тексту відбувається за допомогою акцентування на важливих для 

ситуації деталях. Наприклад, в описі парубків, зокрема у гуцульських творах, 

задокументовано елементи їхнього пишного одягу та інше, що додає 

привабливості персонажу: «черлена політичка кругом капелюшка, А черлена 
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політичка, ще й павине перце» [9, с. 534], йому дівчина сорочку мережить. 

Гуцул має кози, вівці, у нього «поза ремінь самі сороківці», «писані топірці» чи 

«писані занози» [144, c. 249]. Дорога, якою іде хлопець, – кладка із золотим 

поруччям. Бойків часто називають «вівчар-золотар», вони «в підківочки 

крешуть» [1, арк. 29, 71]. Возвеличено щедрість красенів, які дають дівчині 

«щонедільки по півзолотого», гроші «на конфетки» (с. Нижня Рожанка, 

с. Нежухів) [1, арк. 6, 73]. У коломийкових текстах поступово меншає описів 

занять та одягу, які виходять з ужитку й моди, їх же замінюють нові. У 

сучасних коломийках хлопець «набік шапку носит», «в білі ґаті вбрався» 

(с. Нижня Рожанка) [1, арк. 2], «на бік зачесався» [22, арк. 98], володіє 

«золотою годинкою». Розум, вміння, бадьорість гуцула окреслено різними 

заняттями: «коломиєць-чорнобривець книжечку читає», «листонька пише». Він 

«грає в сопілку» і вміє музикувати на оригінальному інструменті – «піє у 

листочок» [246, с. 112]. Маємо і варіант, де виконавець нарікає, що його болять 

ноги [249, s. 33]. Із новітніх характеристик образів парубків з Гуцульщини 

натрапляємо на мотиви купівлі транспортних засобів або їзди на них: «покупили 

й мотоциклі синки богачеві», «їхав хлопец на ровери», «їхав хлопец у жовтім 

вагоні» (м. Коломия) [1, арк. 26]. Коли ж парубок нелюбий, його, відповідно, 

називають: «нелюбом», «пияком», «дідом». Тут уже більше оригінальних описів 

хлопців, які надаремно «яблучка носили», «упали у жаливу», «упали з моста», 

«чорт ними верг із лавки», вони «капустов заїлися» і «якби свині хати мали, то 

вони би женилися». Образ такого кавалера недоладний, оскільки випадає із 

контексту загальноукраїнського ідеалу самостійного працьовитого мудрого 

господаря, адже «маму слухає». У змалюванні характеру і недолугих дій хлопця 

до давніх мотивів залучено зіставлення зі сучасними реаліями: «напився пива», 

«продав Україну», «хвалився дружба, шо має машину, а він має тачку тай 

возит трачину» (с. Нижня Рожанка) [1, арк. 39]. Яскраво розкрито недоліки 

хлопців у застільно-бесідних коломийках. Зазвичай, ідеться про приписування 

їх героям вчинків, які не личить робити чоловікам, або пропонуються ганебні 
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дії. Виконавців спонукають купити колодку для закривання рота, зачинити їх у 

«виходку», кажуть, що бачили таких співаків у Канаді, Львові, Самборі, вони 

«їхали на чубатій курці»; у сучасних коломийках недоладні вокалісти «носили 

мікрофони ззаду».  

З метою вгамування «опонентів» делятинські вокалісти вкраплюють 

мотиви погрози: «Ой ти, хлопче, не тягни, не співай високо, Бо, як я ті 

заспіваю, вилізе ті око», «Більше мені заспіваєш, то підеш горбатий» [1, 

арк. 4]. Мотив «виконавці просять вибачення перед опонентами співу» й 

примирення зафіксовано у населених пунктах: Нижня Яблунька, 

Верхня Рожанка, Присліп, Турка, Фитьків, Нежухів, Калуш, а також виявлено 

активне побутування мотиву на Гуцульщині. «Ворожі» діалогічні переспіви 

завершують «миротворчого» змісту строфи, як-от у с. Делятин: «Ой вибачте, 

музиченьки, що ми так співали, А ви файні музиченьки, то ми жартовали» [1, 

арк. 91].   

Загалом коломийки за змістом наближені до щоденного народного життя, 

оскільки творяться спонтанно, ситуативно, як реакція на процеси, що 

відбуваються. Тим можна пояснити поширеність художнього прокльону в 

жанрі. Міфологічні джерела проклять, де відображено тверду віру народу в їх 

виконання, добре збереглися у коломийках. Функціонально вони були 

призначені для різних суб’єктів: 

1) коханій дівчині / любому хлопцеві («Мара би тя, леґенику, матери 

затисла» [141, с. 187]); 

2)  мамі / батькові («Гуцулка ми данє дала, бодай сє сказила» [1, арк. 85]); 

3) синові / доньці («Бодай-ісь ся, мій синочку, не діждав женити»[139, 

c. 347]); 

4) дружині / чоловікові («Бодай їш ся повісила, така-сь була файна» [1, 

арк. 26], «Шляк би тебе, бабо, трафив» [1, арк. 27]); 

5) зятеві / невістці: «Устань, устань, невісточко, бодай-іс не 

встала» [139, с. 348]. 
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6) музикантам («Ой музико, музиченько, як ти файно граєш, Аби ти ся 

покрутило, як перебираєш» [1, арк. 67]); 

7) ворогам («Щоби тобі, гуцулочко, кобила свистала, Щоби в гору не 

вивезла, а в долинку стала» [102, с. 9]); 

8) великій рогатій худобі («Бодай тебе звірі з’їли та й ти, сірий 

бику» [139, с. 339]); 

9) птиці («Бодай тобі, когутику, три пера боліли» [1, арк. 27]); 

10) містові («Ой бодай сі той Станіслав завалив, завалив» [102, с. 236]). 

Прикметно, що прокльони поєднуються із пестливою, іноді сакральною 

лексикою: «Бодай тебе, когутику, три пера боліли», «Ай коби то Мати Божа 

яструба принесла» [103, с. 31].  

Для формування образів ницих людей та їхніх вад у коломийках вживають 

згрубілу лексику, яка сприяє викриттю комічності, недолугості, зіпсутості та ін. 

у сатиричному, іронічному, гумористичному ключах. Із цією метою 

застосовують вульгаризми: «песій» або «вражий сину», «мара», 

«ненормальний», «дурнуватий», «слабий від дитини», «Яка була дурна мама, 

така її дочка»). Залежно від функціонального контексту, потрібного образу, 

слова може бути замінено, як-от у Турківському та Сколівському районах 

Львівської області: «Яка була файна (гарна) мама, така її дочка», «Яка була 

гарна мати, така і донечка» [1, арк. 74; 21, арк. 63]. 

Загалом евфемізми – улюблені, прості, а отже, ключові засоби художньої 

мови коломийок до танцю і забав, позаяк функціонально покликані пожвавити 

атмосферу зібрань людей, розвеселити. Ці художньо-стилістичні засоби у 

сороміцьких творах пов’язують із табуйованими у мовній свідомості 

«порядних» людей поняттями на означення певних частин тіла, непристойних 

дій чи біологічних процесів, номінаціями розпусниць і розпусників, або ж у 

творах із образами «нечисті». Натуралізм зображуваного вимагає прикриття 

брутальних, згрубілих слів і виразів. Їх можна класифікувати у групи для 

уникання:  
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1) означення дії, яка принижує гідність соби («Причесався, прилизався, в 

білі ґаті вбрався, А як пішов до дівчини, на порозі всівся» [1, арк. 5]);  

2) номінації частин тіла («У неділю по полудни казала ми Анця: – Прийди, 

прийди, мій миленький, намочи си вуса») [1, арк. 5]. «Подвійний» зміст 

прочитується за виголошування несподіваного, недоречного до контексту і 

рими слова;  

3) слів, які означають хвороби (наприклад, «холера») – біда;  

4) назв «нечистої сили» (замість «біс», «чортяка»);  

 5) згадок про злидні, біду. Їх витісняють дескриптивні евфемізми: «Та знає 

го псова мати, чим овун ся журит» [103, с. 30].  

 У сороміцьких піснях назви дітородних частин тіла та номінації любовних 

утіх часто евфемізовано полісемантичними лексемами, які у конкретному 

контексті набувають вторинного, зумовленого цим контекстом значення: 

«Сидить баба на печі, дідо на припічку, Дідо бабі як покаже свою 

запальничку» [1, а. 17]. Виконавці творів зазначеної тематики не цураються 

просторіччя – експресивно «занижених» оцінювальних слів із палітрою 

відтінків від фамільярності до грубості, до яких у літературній мові є 

нейтральні синоніми.  

Для створення колоритних образів використовують омонімію. За 

допомогою гри слів, в основі якої – використання різної семантики одного або 

декількох слів, схожих за звучанням, вибудовуються дотепи, як-от у коломийці 

зі с. Верхня Рожанка: «Не буду ся віддавати, не буду, не буду, Бо вже з мого 

миленького зробив дітько буду» [1, aрк. 7]. Окрім того, що омонімія спричинює 

виникнення каламбурів, вона ще й сприяє суголосності закінчень рядків: 

«Багацького парубочка любити не варта, Бо він ходить горі селом, як 

громадська варта» [1, aрк. 7].  

Отже, спільним для різних етнографічних регіонів є вираження 

експресивності у коломийках у розмовному стилі. Відбувається це за 

допомогою виведення на передній план однієї суттєвої ознаки. Так формується 
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поетизація характеристик коханих деталями, які виявляють щедрість парубків. 

Для того, аби показати привабливість хлопців, залучають вказівки на їхні майно 

і розкішний одяг, які гіперболізують багатство парубків. Аналогічну функцію 

виконують вказівки на перебування у власності хлопців транспортних засобів. 

Серед нових «здобутків» образу хлопця – інтелект (він читає, пише). У тому ж 

ключі відображено проблеми зі здоров’ям, недоліки дівчат і парубків. 

Деталізація штрихами широкої тематичної палітри коломийок є одним із 

жанротворчих критеріїв коломийок, які суттєво відрізняють їх від інших блоків 

пісенності.  

Вживання слів у прямому, номінативному значенні застосовуєть для назви  

географічних реалій, представників флори та фауни, астральних світил, 

іменування мешканців та етнографічних груп, історичних та соціальних явищ, 

предметів побуту, танців, інструментів тощо. З них можна простежити час 

творення або локалізацію варіанта.  

Архаїзми, історизми художньо забарвлюють текстову тканину коломийок,  

створюючи колоритні образи. Проте цих «натяків» на віддалені історичні часи 

у досліджуваному жанрі небагато. Серед них – згадки про «татар», «бояр», 

«князів», «княгинь», «побратимство», «жовнірів», «панів», «козачийків»  

(«Продам коні вороного, та й продам другого, Та й вікуп’ю дівчиноньку з-під 

пана лихого»,  «Як підсьиду, файна любко, коло оборога, То потече з твого 

кньизі кривава дорога» [233, с. 31, 35]). Збережено їх, як правило, у найстарших 

збірниках і рукописах. Матеріали ХХ ст. вже фактично не містять такої 

інформації: з 3252 одиниць у записах І. Сенька зі середини ХХ ст. віднаходимо 

26 коломийок про панщину [247, с. 142–143]. Дещо частіше йдеться про війни і 

пов’язані з ними реалії. Аналіз показав, що за наявності певних подій, фактів, 

обставин у традиції їх активно збережено ще впродовж наступних п’ятдесяти  

років.  
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Таблиця  3.1   

Згадки про панщину та рекрутчину у коломийках  

Етнографічний 

регіон 

Тексти, що містять згадки про панщину Тексти із вказівками на 

рекрутчину 

Бойківщина «Пани з торбами ходили / хробаки їли / в 

ходаках ходили» [102, с. 234, 235]; «Як пан 

печенізький» (Нежухів) [1, арк. 2]; 

«свободочка панщину ігнала» [21, арк. 91] 

«Ой бираве, биравику, 

вийняв бись си око, / Дав-ісь 

любка у катуни – типир ти 

широко» [21, арк. 49] 

Гуцульщина «Панчіну ховали», «панчіна тікала», «сараки-

слуги», «і пан не дарує» [9, с. 542], «40 дубів 

панові на лихо» [245, s. 16] 

Рілля «кулями засіяна» [141, 

с. 220], бранці, рекрути, 

жовніри, цісарська машина» 

[245, s. 16] 

Надсяння «Аби я ся не дивила в очи паничеві»   

(Яворів) [1, арк. 7] 

 

Більшість мешканців Карпат дотримується канонів християнства поряд із 

збереженням язичницького світогляду. Проте українці й «десакралізують» 

святих, приписуючи їм активну участь у господарських справах (наприклад, 

орання, будівництво), до них звертаються як до добрих знайомих («святий 

Грицьку»), просять їх злізти з неба і допомогти: «Ей Господи милосердний, та 

злізь подиви сє, Та десь наші Гоцулоньки порозходилися сє» [102, с. 4] (пор. із 

весільним обрядом випікання короваю, що його подає Хв. Вовк: «[…] свята 

Трійця по церкві ходить, тримаючи за рученьку Спаса; «сам Бог коровай 

місить, Пречиста світить, янголи воду носять» [28, c. 199]. 

«Усі церковні братства й товариства вели просвітницьку роботу між 

селянами і греко-католицька церква завжди грала важливу роль у порятунку 

українців від національного виродження […]», – писала свого часу Г. Горинь 

[43, с. 28]. Відповідно, у коломийках знаходимо перелік – «вищих» сил, імен 

християнських святих, – до яких апелювали у скруті: «Ой Боже, шо ж то 

буде», «Святий Грицьку, злізь із неба» [214, с. 195]. Базуючись на класифікації 

К. Гриньків, теоніми та інші сакральні образи у коломийках можна поділити на: 
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1) релігійно-світоглядні поняття і категорії: «Святий закон», «Божа воля», гріх, 

«кара Божа», суд, душа; 2) назви духовних (нематеріальних) осіб (суб’єктів): 

«Бог», «Господь милосердний», «янгели», «дзябел», «чортяка» («Аби-с була, 

дівчинонько, водиці ни пила, Ни була би-с в Зарваниці Богу сі молила» [102, 

c. 34], «Ой Господи милосердний, та ми твої діти», «Та зароди, Боже, бульбу 

тоту гамерицьку» [214, с. 195]); 3) назви позачасопростірних (нематеріальних) 

структур, установ: небо, «престол», «пекло вогняноє» («Кажут люди, шо суд 

буде, пекло вогняноє» [1, aрк. 69], «на престолі співанки складає», «заспівали в 

небі співаночок» [215, c. 141]); 4) святописемні власні імена людей: «Пречиста 

Ґіва Мати», «Сус Христос», «святий Грицько» («Ой Господи милосердний, та 

й ти, святий Грицьку» [214, с. 195]); 5) назви процесів і станів релігійної 

практики: «Просім Бога ревне», «Господа просити», «на Бога не дбали», «В 

церкви була хвала Божа», «до церкви приходит»; 6) назви церковного 

персоналу: «дяк», «попи»; 7) назви церковних споруд, приміщень та їх частин: 

«церква мальована», храм, олтар; 8) назви знарядь, предметів релігійної 

практики: писанки [46, c. 189, 190].  

Експресивності коломийкам надають неологізми: «шелеснаті» явори, 

«подуяний» вітер, дівчина «ся змарічила» (розгулялася), «гоцулити» 

(розважатися), «гуслати» (грати на гуслях) «ся проциганити» (зазнати втрати). 

Новотвір, щоб залишитися у виконавському фонді, повинен пройти період так 

званого шліфування, «цензуру колективу», вбираючи риси 

загальнонаціональної поетики, адже «в стереотипності – основа художньої 

традиції та поетичного арсеналу імпровізації» [49, с. 17]. Індивідуальне з 

плином часу затирається, або введене слово підхоплюється, набуває поширення 

й усталюється у фольклорі.  

Створює комічний ефект вживання спотворених полонізмів: «Кажут 

співаць, кажут співаць, я не могу зіваць,  Треба горло подмочіваць, буду тагда 

співаць» [1, арк. 8]. Тексти навмисно стилізують під діалектну вимову з метою 

висловлення «думки простого народу»: «А когди нам в хаті зимно і нема шо 
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їсти, Вас тоді не дуже видно, друзі-комуністи» [1, арк. 71]). Збагачують 

експресивність коломийок подібні за звучанням слова: «А ми хлопці молодії, ми 

си ше заробим, А як не то, депататам ми біди наробим» [1, арк. 23]. Тексти за 

їх допомогою досягають сатиричного, іронічного, комічного звучання.  

Коломийки швидко абсорбують предметні реалії: «устав», «карабін»,  

«гвинтокрил», «машина», «светер», «на заводі гайки кручу», «комбайн», 

«противогаз», «модні лялі», «конфетки», «тилівізор» тощо). До їх змісту 

залучено інформацію про вміння населення користуватися зброєю: «Карабіне, 

карабіне, ай желізна пушко, До кавалка розберу тя, положу на лужко» [208, 

с. 563]; поширені у певний час транспортні засоби: «Я сідаю до машини, 

машина рушає» [208, с. 562], «Янукович прикупив найновіший гвинтокрил»; чи 

політико-економічні обставини: «В Україні є прем'єр, зветься він Азаров», 

«Нас податками обклали, будем босі й голі», «Стадіони ми будуєм за 

мільярди євро, Скоро нирки продамо ми – все заради «Євро» [1, арк. 68] та ін. 

Звучання деяких реалій навмисне спотворюють задля висловлення глузливого 

ставлення виконавця: «депатати», «Павло Позоренко», «податкова грізна 

служба стала ня сношати», «єврики рахують». Події з історії людства 

впливають на мову й відкладаються в ній, вона володіє акумулятивною 

функцією, і фольклор відіграє роль найпотужнішого чинника, який 

«законсервовує» історичну пам’ять народу [227, с. 5]. У коломийках збережено 

імена та чини диктаторів, які найбільше впливали на долю українського етносу 

(«Довбуш», «цісар Францішек», «цісариця», «Володька», «Гітлер», «Сталін», 

«Янукович» тощо). На рівні діахронії спостерігаємо, що з плином часу 

традиційні твори оновлюються: до них залучають сучасні реалії. Наприклад, 

для актуалізації коломийок у типових творах замінюються застарілі факти, 

власні назви, посади тощо на нові: 
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Таблиця 3.2 

Актуалізація коломийок у діахронії 

Записав І. Франко у с. Нагуєвичі Записав В. Сокіл у с. Ялинкувате 

Ой служив я у цісари та заслужив ласку: 

Білий ремінь через плечі, а на чоло бляшку 

[102, с. 204] 

А служив я у Сталіна, та заслужив ласку: 

Через пличі ремінічко, а й на чоло бляшку 

[208, с. 563] 

  

Коли йдеться про лексичну наповненість коломийок, то вони 

послуговуються невеликим обсягом іншомовних запозичень. Із польської 

 – чорт; «гáрчик» – великий горщик, глечик; «цýрка» – 

 –  – 

 – шовкова хустина, «єдвабний шнурочок». Із 

 – давнє верхнє чоловіче і жіноче осінньо-зимове 

вбрання з грубого сукна. Натрапляємо на лексику з румунської мови: 

«букáта» – шматок, скибка якогось харчу, наприклад, хліба; «бýтин» – 

лісозаготівля у ХІХ–ХХ ст. у Карпатських лісах. Наявні запозичення з 

 – склянка («Ой чи ти сі, Николочко, вмивав з погаречка 

[такий гарний – О. К.], Шо твоя сі називаї дівка Марієчка?» [233, с. 36]); 

 – заможний господар (колись), просто господар (тепер). Залучено і 

низ  – шкіряна черезплечна торба для чоловіків, у 

 –  – молодший 

 – простий вояк (ідеться про 

яр» – монети в Австро-Угорщині; 

 –  –  – єфрейтор 

 – щонедільне віче в селі у давні часи, на якому 

 – керівник держави в Австрії; 

дарь» – охоронець порядку в часи Австро-  – 

 – незаконна жінка 

(тепер – особа легкої поведінки). Завдяки таким запозиченням у коломийках 
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зафіксовано специфічну колоритну образність та уламки історії західних 

теренів України.  

Здавна збирачі українського фольклору зауважили значну кількість 

демінутивів у ньому. З. Доленга-Ходаковський зазначив, що народні пісні 

«мають тисячі зменшувальних слів, створюють образи, гідні загальнолюдського 

захоплення» [204, с. 30]. І. Денисюк твердив, що «для нюансування виразу 

почуттів та диференціації оцінок має українська мова чи не найбільшу кількість 

суфіксів здрібнілості-пестливості порівняно з іншими слов’янськими мовами (у 

германських та романських можливості такого типу ще більше обмежені) […]. 

Тільки в українській мові є здрібнілі форми дієслів» [53, с. 10]. У пісенних 

жанрах їх розглядали фольклористи Б. Рубчак [176; с. 43–45] і Г. Сокіл [188; 

с. 184–185], у прозі – В. Сокіл [186, с. 258–264]. Наш дослідницький аспект 

полягає у з’ясуванні способу творення образів за допомогою демінутивів та 

згрубілих словоформ. Адже їх досі не проаналізовано на коломийковому 

матеріалі. 

Причину стилістичної маркованості цих засобів художньої мови пояснив 

А. Ткаченко, зазначивши, що у створенні експресивності тексту «певну 

семантичну змістовність несуть корені, префікси та суфікси, і закінчення слів. 

Адже багато які з них колись були самостійними словами. Тож потрапляючи в 

образний контекст, вони здатні брати на себе активну виражальну місію. 

Пестливі, лайливі, навіть нейтральні афікси, можуть вивільняти експресивну 

енергію» [198, с. 218]. У досліджуваному масиві фольклору виявляємо широкий 

діапазон цих елементів. Високою емоційною маркованістю відзначається образ 

матері («мамка» – домінує у пісенному матеріалі Бойківщини, Гуцульщини та 

Лемківщини; «мамця», «мамуня», «мамуні», «мамунє», «мамунь», 

«мамунцуня», «мамуненька», «матінонька», «матіночка», «матусенька», 

«ненька», «неня»). Зазначені демінутивні слова властиві текстам, у яких 

порівнюються краса, дотепність, охочість до гуляння матері та доньки, 

безтурботне життя нежонатих, або коли дівчина просить відпустити її погуляти, 
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творам весільним, про розлуку та нещасливе заміжя й вояцьким коломийкам 

(«Мамко моя, не журися, бо я оженився: Взяв-им собі за жіночку в полі 

могилочку» [247, с. 161]). Така характеристика слів на позначення назв 

спорідненості властива українській словесності загалом. Досліджуючи прозу 

голодоморної тематики, В. Сокіл наголосив, що «особливою ніжністю й 

лагідністю оповитий образ матері, оскільки це близька, рідна людина» [188, 

c 258]. Рідше виявляємо тексти з образом батька – як правило у весільних, 

рекрутських та творах про відбір до армії. Його називають: «ненько», «неньо». 

У сучасних записах часто маємо номінації «тато», «батько», що зумовлено 

впливом літературної мови.Дисертант записала у Н Рожанці коломийку про те, 

як неохоче парубки ішили до лав радянської армії через імовірність потрапити 

до зони військових дій. Син просить батька допомогти уникнути служби: «Ой 

тату, продай хату, коня вороного, Та вікупи ми з армії, хлопця молодого» [1, 

с. 75]. Кількість варіантів, які передають ніжність ставлення до голови родини – 

порівняно менша, що зрозуміло, адже вихованням дітей в українських сім’ях 

традиційно займається жінка. І саме емоційна близькість до матері сприяє 

особливому ставленню до неї наступних поколінь.  

У коломийках натрапляємо на такі поетизовані парадигми, переважно на 

означення почуття любові («кохатоньки», «любитоньки»), процесу залицяння 

та зустрічей («гулятоньки», «ходитоньки», «цілюватоньки»), опису коханих 

(«цілювасенький», «голубанка», «голубка», «любка», «дівчинонька»), рідних 

(«матусенька», «ненько», «братовонька»), вияву ніжності до дітей 

(«спатоньки», «колисатоньки», «робитоньки», «співатоньки»).  

Спостерігаючи за вербальними текстами коломийок у діахронії, 

виявляємо, що, хоча лесика їх змінюється, проте засоби вираження 

експресивності (афіксація) залишаються незмінними. Наприклад, 

характеристика порядного чоловіка з «величальної» еволюціонувала з часом до 

більш «реалістичної». Зокрема, у збірнику сім’ї Чарторийських з кінця ХVII ст. 

парубок називається «паноньком» (номінація відживає через історичні 
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причини), а у пізніших записах – «любоньком», «миленьким». Молодого 

чоловіка також номіновано «голубоньком», «серденьком» [129, с. 31, 34]. 

Гуцула називають «любочком», «соколятком», «душкою», «подобонькою», 

«закохάні», «миленький». Образ бойка окреслено словами:  «соколятко», 

«соколя» [1, арк. 14, 51, 53, 88, 96]. На межі Опілля і Бойківщини його 

номінують: «любко», «цимбалик», «симпатика», «соколятко» (с. Торунь, 

с. Нежухів) [1, арк. 29, 71]. Збереження суфіксів здрібнілості може свідчити про 

традиційність коломийкових художньо-зображальних засобів упродовж 

століть, незважаючи на зміну лексичного багажу жанру, образного, мотивного 

й тематичного його наповнення. 

Традиційність у творенні орнітологічних образів у коломийках 

представлено звичними для всього українського фольклору птахами, до назв 

яких додано суфікси здрібнілості. Отож, зовнішність і вміння хлопців 

зіставлено з «вірлятами», «соколятами», «соловейками» (у хлопця таке личко, 

очі, брови, «як у соколочка»). Із зооморфних у коломийках активно побутують 

образи коня, корови, овець тощо («коник», «коровиця», «овечки»).  

Зрідка формуванню емоційних протиріч сприяють долучення до 

негативного поняття (дії) пестливого суфікса: «обмовлятоньки». Особливо 

прикметно для Карпатського регіону, що ласкаві слова утворено додаванням 

суфіксів здрібнілості до: образів істот та осіб з оточення населення, яких варто 

навіть боятися («гадинонька», «ворoженьки»); понять, прикмет, які неприємні, 

псують зовнішність чи не додають честі («неславонька», «горбатенькі»); слів із 

нейтральною стилістикою у негативному контексті: «дівчатонька череваті», 

«Марусеньці черево обвисло». Прийом застосовуєть для створення комічного, 

іронічного чи сатиричного ефекту: «Вийшли кури з-за фігури самії кращенькі, А 

вівківські дівчатонька самі горбатенькі» [102, c. 30]. 

Дисертант виявила специфіку побутування згрубілих суфіксів на 

Бойківщині. Так, у регіоні художня експресія позитивних емоцій відбувається 
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через афікси згрубілості -ищ-, -иниц-. Наприклад, схвальна оцінка сили парубка 

відображена у коломийці: «Легінище, як дубище, дівчина, як пава» [247, c. 44]. 

Нестача часу у матері втілилася у сувору й водночас лагідну форму: 

«Колишися, дитинице, бо в мене робота»[247, c. 124].  

Нерідко для створення образів коханих хлопців та дівчат до їх імен 

додаються загальноукраїнські засоби формування пестливості та ніжності: це 

суфікси -к-, -ик-, -ун-, -иноньк-, -оньк-, -еньк-, -ус-, -есеньк-, -ат-, -ісіньк-. Такі 

суфікси притаманні українському фольклору загалом [53, c. 10]. Серед них 

існують характерні переважно для Бойківщини та Гуцульщини повноголосні 

довгі, між ними – домінантні зі звуком «у». Наводимо у порядку зниження 

частотності вживання суфікси: -унин-, -уненьк-, -усун-, -усик-, -ух-, -еньц-, -

етн-, -ит-, -айк-, -с-, -ц-, -иц-. Коломийкам притаманні довгі вигадливі 

закінчення пестливих слів, що надає жанрові можливість передати широку гаму 

почуттів, незважаючи на його етюдність. Приязнь, наприклад, виражено в 

іменах: «Ірунина», «Іруненька», «Ірусуня», «Ірусик».  

Магістральними є засоби створення здрібнілих та ліричних образів із 

голосними (однією, двома). Це допомагає творенню коломийкового 

віршування. З цією метою до одного слова приєднуються різні кінцівки 

придатної валентності залежно від кількості потрібних для утворення стопи 

складів: «Марія», «Марійка», «Маруся», «Марися», «Марусина», «Марусуня», 

«Марунина», «Маруха», «Марусенька». 

Загалом базову загальноукраїнську тенденцію використання імен чи не 

найкраще простежуємо, аналізуючи частотність використання та демінутивне 

оформлення чоловічих антропонімів у коломийках: найбільше в Українських 

Карпатах Іванів, Василів, Микол, Андріїв, Михайлів, Дмитрів, Гриців, Федорів. 

Інша прикметність – у поширенні характерних для Бойківщини і Гуцульщини 

антропонімів: Ясь, Гриць, Гаврило, Штефан, Федір. Антропоніми в коломийках 

урізноманітнено емоційно забарвленими суфіксами та закінченнями. З-поміж 

словоформ найпоширеніших імен зафіксовано передусім такі: Іван – Івась, 
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Йван, Іванина, Іванко, Іваночок, Івасенько, Івануньо, Йвасуньо, Іваньо, Іванцьо, 

Іванєтко, Іванусенько, Івасє; Василь – Васильочок, Василенько, Василє, 

Василик; Микола – Никола, Миколай, Миколця, Миколя, Микита, Микольцьи, 

Николочка, Николайка, Николятко; Андрій – Андрусик, Андрусуньо, Андрусь, 

Андрусє, Андруха, Андрієчко, Андрійко, Андрійочок; Михайло – Михайлуньо, 

Міханьи, Миханьо, Михась, Михасько; Гриць – Груня, Гриньо, Гриня; 

Дмитро – Дмитрочок, Дмитрунина, Митри; Федір – Федуньо, Фидунюньо, 

Феді, Федько. Петро (Петруненько), Олекса (Олексина), Павло (Павлик),  

Тимофій (Тимко), Данило (Данилико), Костя (Косьті), Роман (Романочок), 

Онуфрій, Пилип, Кирило, Гнат, Гаврило – спорадичні імена, тому з 

мінімальним набором експресивних словоформ. Тенденція додавати до 

антропонімів демінутивні суфікси належить до ключових рис поетики 

української усної творчості. На це вказала Г. Сокіл: «[…] у колядках, 

щедрівках, риндзівках власні імена в переважній більшості вжиті у здрібніло-

пестливій формі – Настечка, Олечка, Галочка, Ганусейка, Михайлик, Василько, 

Андрійко і т.д.» [188, c. 184–185].  

Чимало імен у коломийках емоційно забарвлені та досить промовисті без 

афіксації. Наприклад, антропоніми Гаврило, Данило асоціюються з неприємним 

хлопцем через суголосність зі словами «не мило», «рило» [102, с. 77]. 

Тенденцію парної асоціації з римованим словом понад 100 років тому 

зафіксував І. Франко у бойківських приповідках: «На тобі, Гаврило, що мені не 

мило», «Дістав Гаврило, що му не мило» [35, с. 439]. У новіших покутських та 

бойківських творах ці імена введено до негативного контексту уже навіть без 

згаданої рими: «А Никола робив кола, а Гаврило – сани, А Никола їхав воли, а 

Гаврило – псами» [1, арк. 61; 229, с. 182]).  

Прикметно, що не всі тематичні групи слів активно афіксуються, 

наприклад, гідроніми. У межах протікання Дністра дівчата співають про 

«вишеньки, шо над Дністром мають» чи: «Ой пливу я по Дунаю, та й собі 

думаю» (Дунай вживається на позначення символу води) [1, aрк. 75]. У мотивах 
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«хлопець / дівчина іде за Дунай», що містять семантику віддаленості (у 

коломийках дівчина просить батьків не віддавати її заміж за Дунай, коханий їде 

туди) – теж фактично відсутня демінутивність. На Покутті особливо популярні 

образи Черемошу, до якого прикріпилася постійна характеристика «бистра 

вода», та Пруту – з епітетом «завиґія» (що означає «звивистий») – замість 

інших засобів номінативної експресивності. Про них складено коломийку: «Ой 

Черемош – бистра вода, а Прут – завиґія» [249, s. 69]. Загалом для творення 

образів річок  майже не застосовують пестливих суфіксів (винятком є Дунай). 

Мальовничості образам на основі гідронімів додають згадки про рослини і 

дерева, які ростуть біля води. 

Лагідне ставлення до довкілля відображене у застосуванні оронімів. 

Більшість образів гір створено з додаванням суфіксів пестливості, що 

відображає любов населення до рідного краю: «Бескідочок» («Ой Бескиде, 

Бескидочку, Бескид зелененький» [1, aрк. 56]), «Чорнявая», «Чорнявочка» 

(йдеться про Чорну гору: «Ой Чорняво, Чорнявочко, чому чорно ходиш, Ци-ся з 

водов погнівала, ци ся води боїш?») [99, с. 15], «Білявая» (Біла гора), 

«Маківочка» («Ой Маківко, Маківочко, яка ж ти висока» [1, aрк. 56]). 

У коломийках експресивність нейтрального тексту доповнюють службові 

частини мови: найбільше – підсилювальні частки і сполучники, менше – 

прийменники. Цілі перші рядки або їх початки функціонально призначені для 

привертання уваги, інколи – для посилення емоційності: «Та не могла я що», 

«Такой мене за», «Як я тоту», «Та як тота», «Та ба що же», «Ой бодай сі», 

«Тай но», «А щоби то», «Ой бодай ти сі», «Попід тоті», «Ай де буде», «А то».  

Отже, у номінативній лексиці коломийок зафіксовано антропологічні дані, 

географічні назви й атмосферні явища, відображено рослинність і тваринний 

світ, гідроніми, інше довкілля, історичні події й обставини, культурні реалії й 

відображено ставлення населення до таких явищ і суспільних змін. За 

допомогою архаїзмів та історизмів відображено давні умови побутування, 

спотворених полонізмів, русизмів, діалектизмів, вульгаризмів – передано 



  105  

 

 

негативне ставлення народу до певних осіб, подій та дійсності. Для поетизації 

образів у коломийках іноді достатньо приєднання до антропоніма, ороніма чи 

іншого слова стилістично маркованих кінцівок.  

 

3.2. Роль тропів у художній мові коломийок 

Помітну роль у створенні експресивності коломийок на вербальному рівні 

відіграють тропи – задіяні у переносному значенні слова й звороти для 

характеристики будь-якого явища за допомогою вторинних смислових значень, 

актуалізації «внутрішньої форми» образу. О. Веселовський вважав, що з 

плином часу «первинні значення затираються й утворюються нові при 

поєднанні етимона з різними контекстами – розширюється здатність слів 

сполучуватися з іншими» [172, с. 38]. У коломийкових порівняннях, епітетах, 

гіперболах, метафорах, символіці простежуємо широку варіантність поєднань 

тропів із поняттями, які ті окреслюють. Завдяки таким художнім засобам 

вдається  розкрити палітру асоціативних відтінків, посилити й увиразнити 

емоційне й оцінне забарвлення, динамізувати семантичні поля.  

Коломийки мають власні особливості відтворення дійсності: їх типові 

персонажі, предмети, явища нерідко можна осягнути через зіставлення. 

Справедливо зауважив О. Потебня, що «процес пізнання є процесом 

порівняння» [172, с. 255]. Науковець був переконаний, що порівняння – це 

троп, оскільки два його члени (порівнюване та засіб порівняння) створюють 

один образ [169, с. 213]. І справді, у пропонованих для дослідження словесних 

виразах зображуваний предмет конкретизується методом зіставлення з 

посиленою ознакою.  

Серед коломийкових порівнянь домінуюче місце займає людина, інші ж – 

реалії з її оточення. Те, що порівнюють (суб’єкт), і те, з чим порівнюють 

(об’єкт), добирають за подібністю. Як зазначив В. Сокіл: «Зародження 

художнього образу відбувається за законами асоціативності – суміжності, 

уподібнення, контрастності […] на основі спільної підстави – подібності за 
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якістю, властивістю, формою, розміром, кольором, запахом, станом тощо» [185, 

с. 68]. Додамо, що у коломийках часто спільними бувають спосіб дії, 

властивість, якість, форма, розмір, вік, стан.  

Частині творів притаманні прості візуальні об’єкти зіставлень: «На Марисі 

кучерики, як на бараночку» [1, с. 25]. Тут відбувається «підкорення образу 

значенню […] перехід обстановки у символ», як зазначав О. Потебня [169, 

с. 213]. Адже кучері в українській словесності означають молодість, красу, 

здоров’я і силу. Отже, дівчина-власниця такого типу волосся надзвичайно 

приваблива.  

До коломийкових порівнянь також залучаються інші об’єкти зіставлень. 

Наприклад, образ бойківчанки, яка мріє про красу, створено за допомогою 

уподібнення до яскравого астрального тіла. У коломийці спостерігаємо дію за 

аналогією, окрім того, сяйво асоціюється із красою (наводимо різночасові 

записи І. Франка та В. Сокола): «Коби-м була така красна, як та зоря ясна, Всі 

би-м гори освітила, та ще й би-м не згасла» [139, с. 341], «Ой коби я така 

красна, як та зоря ясна, Світила би-м милийкому, николи не згасла» [208, 

с. 508]. Панни зіставляються з чимось сяючим: небесними світилами («як на 

небі зірки», «молодиці, як зірниці, дівчата, як сонце», «така красна, як та 

звізда ясна» [9, с. 534], або світлою порою доби:  «як біленький день»). 

Привабливі дівчата у пропонованому жанрі часто прирівнюються до квітів («єк 

чічка єсна», «як ружові квітки»). Поява їх на світ у специфічних локусах 

прирівнюється до з’яви рослин – знаків краси: «Мене мамка породила в полю, 

як лелію». Збагнути красу дівчини можна із зіставлення з картиною: «як 

намальована». Їхні риси характеру виявляються у порівнянні з рідною ненею: 

«добрі, як мати». Хлопці ж мають «такі вічка, як у соколочка». У них руки та 

обличчя, як у символа парубка – сокола: «Там-то ручка, там-то личко, як у 

соколойка» [250, s. 172], молодик може прирівнюватися до риби (образ якої 

означує кохану людину) чи її ока (тут маємо називання частини у значенні 

цілого об’єкта): «А мій милий такий файний, як у риби очко» [102, с. 36]. 
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Стрункість та сила мужчини зіставляються з дендрологічними образами – 

найчастіше дубом: «Подивіться, люди добрі, чи пара, чи пара, Легінище, як 

дубище, дівчина, як пава» [247, с. 44].  

 Низці любовних коломийок притаманні змалювання картин за допомогою 

вікових характеристик героїв: «Віддалась мя, моя мати, та й за старенького, 

Казала-с ми шанувати, як молоденького» [1, арк. 5]. Душевний стан 

окреслюється порівнянням емоцій двох людей (інтенсивності журби): «Чи 

тужиш ти так за мною, як я за тобою?» [1, арк. 72].  

У коломийках соціально-побутового блоку, як у творах з Гуцульщини, за 

допомогою порівняння показано доброту парубка: «А в бідного така душа, як в 

богацкім сині» [1, арк. 19]. У творах з історичним підґрунтям (про призов до 

австрійського війська) зазначено, що до служби у цісаря вибирали якнайкращих 

парубків, пристойно їх одягаючи. Це й спричинило виникнення коломийки: 

«Так до нього хлопці ідут, як до пана Бога» [102, c. 302]. «Іти до Бога» ще має 

інший сумний підтекст та означає прощатися з життям.  

У сатиричних коломийках містяться згрубілі порівняння, в яких об’єкт 

підібрано за властивістю – наприклад, непоказну зовнішність висміюють за 

допомогою  аналогії з виглядом відразливих тварин: «наставила такі очі, як 

жаба в капусті» (м. Львів) [1, арк. 43]); іноді – за розміром – наприклад, на 

Гуцульщині, у Делятині, під осуд потрапили надмірні комунікативні здібності 

особи: «Народила тебе мати на самого Петра, Дала тобі такий язик, як два 

кілометра» (с. Делятин) [1, арк. 4]. Із порівнянь викривається якість процесів. 

Кпини, за словами самих виконавців, спрямовані не на образу, а на 

пожвавлення ситуації, залучення нових дійових осіб до співу-діалогу: «гарно 

так співають, як в болоті жаби». Поширені у порівняннях новітні об’єкти 

зіставлень – це елементи побуту:  «молодий, як стара куфайка» (с. Нижня 

Рожанка) [1, арк. 74], «боїться дружки, як противогаза» (с. Верхня 

Рожанка) [1, арк. 37], або спосіб дії, який вказує на сучасні реалії: «ходит горі 

селом, як директор школи», «ходит горі селом, як громадська варта».   
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Художня дійсність у порівняннях охоплює минулий і теперішній часи. 

Зіставлення дій людей у коломийках найчастіше подано через різночасові акції. 

Наречена повинна так схилитися перед матір’ю, як та давно схилялася над 

своєю дитиною: «Марусю, Марусю, вклонися низенько, Як сі мати нахиляла, як 

була с маленьков» [1, арк. 78]. Для опису настрою виконавця, як правило, 

залучено синхронні до психологічного депресивного стану героя пейзажі: «Ой 

надвисли чорні тучі, як у ніч темненьку, Не повернеш на той світ уже рідну 

неньку» [1, aрк. 4]. 

У коломийках зазначені засоби художньої мови розміщені переважно в 

межах одного вірша. Вони можуть пояснювати  один предмет через інший, 

подібний до нього, за допомогою порівняльних сполучників «як», «наче», 

«ніби» («дівчатонька, як зіроньки», «молодиці, мов зірниці», «добрі, як ріднії 

мами», «хлопець,  як в лісі смерека», «ходит, як пан із суду», у нього «брови, як 

у соколонька»). У порівняннях можуть упускатися сполучники, що наближає їх 

до метафор: «дівчина – калина», «дівчина – ягідка». Трапляються порівняння у 

формі конструкції з орудним відмінком: «губи медом помащені», «кучерики 

медом помащені» [1, арк. 85], «Коли прийшов до дівчини, стали ноги 

дротом» [1, арк. 7]. Бувають і заперечні їх види: «не дівчина – ружа 

мальована».  

Загалом порівняння у досліджуваному жанрі застосовують не так часто, як 

інші тропи. Вони виконують оцінну функцію, посилюючи емоційну 

характеристику героїв та об’єктів пісень. Зазвичай, порівняння уточнюють 

портретистику, конкретизують психологічний стан персонажа, колоритно 

відтворюють реалії побутування народу. 

У поетичній парадигмі коломийок одне з чільних місць посідає епітет, 

проте його розмаїття в жанрі як окреме питання не розглядалося. Науковці 

давно звернули увагу на зазначений зображально-виражальний засіб. Зокрема, 

О. Веселовський вважав епітет «одностороннім означенням слова або 
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підновлюючим його загальне значення або підсилюючим, яке підкреслює яку-

небудь характеристику, визначну якість» [10, с. 59]. Із визначенням дослідника 

можна погодитися, проте функціональність, образність, ідейно-емоційне 

навантаження пропонованого тропу специфічне у кожному жанрі. Слушно 

зауважив В. Сокіл, що варіантність цього тропа реалізується залежно від 

тематики і проблематики твору. Вибір, вживання та функції епітета зумовлені 

дійсністю, яка служила об’єктом зображення, тому досліджуваний троп 

відрізняється від наявних у баладах, ліричних піснях, прозових жанрах [184, 

c. 784]. Отже, влучнішим для предмета нашого дослідження дисертант вважає 

визначення К. Фролової: «Епітет – образне означення, влучна характеристика 

особи, предмета або явища, яка підкреслює їх суттєву ознаку, дає ідейно-

емоційну оцінку» [219, с. 155].  

У коломийках натрапляємо на епітети, які підкреслюють очевидні 

обов’язкові ознаки об’єктів (їх О. Веселовський називав тавтологічними, бо 

означення і означуване виражають одну й ту саму ідею [10, c. 59]). 

Традиційними епітетами часто характеризують персонажів коломийок. З-поміж 

них виділяємо тропи, що вказують на вік («русин молоденький», «дівчина 

молоденька»), зовнішність («красна дівчина»), емоційно-психологічний стан 

(«головонька бідна»), колір («волики сивенькі», «зозуля сивейка», «гуска 

біленька»), фізичні ознаки («коник копитистий») та ін. Розмаїття навколишніх 

реалій багатогранно відображено і за допомогою пропонованих художніх 

засобів. Серед них наявні тропи на означення кольору («зелений сад», «сніг 

біленький», «чорна земля», «синій Черемош»), сили природних явищ 

(«буйнесенький вітер», «бистрий потік»), висоти /глибини об’єктів довкілля 

(«висока могила», «глибокий Дунай»), якості предметів побуту («мальовані 

хрести») тощо. Повторюваність розглянутих засобів поетичної мови у канві 

коломийок не означає її бідності. І. Денисюк методом підсилення цих тропів 

вважав перестановку слів, підпорядковану формозмісту (логічним або 

ритмічним потребам). Нею, на думку вченого, привертається увага до 
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неусталеного способу викладу думки, водночас розставляються потрібні 

смислові акценти, породжуючи необхідні емоції. Науковець твердив, що «уже 

проста інверсія акцентує увагу на постійний епітет». Дослідник назвав її 

засобом активації тропів [53, с. 12]: «Ой дівчино молоденька, яка ти 

дурненька: Ти не знаєш, яка чужа жінка солоденька» [1, арк. 23]. У творі 

наявний непрямий порядок слів – епітет розміщено після означуваного слова, 

чим додатково прикуто увагу до образу: «дівчино молоденька», а не 

«молоденька дівчино». 

Чи не найяскравіше специфіка коломийкових епітетів виявляється у 

зображенні портретних характеристик героїв. Останні залежать від типу 

персонажа, про який ідеться. Наприклад, риси добропорядного жіноцтва у 

гуцульських коломийках змальовано означеннями: «файна / пишна / солодкая 

дівчинонька»; дівчина з «білим личком», «тонкими губками». Натрапляємо на 

описи характеру словами: «душею багата / веселенька / красна душка». 

Покутських жінок описують як «білолицих», «уродливих», «красних», 

«чорнобрових», «солоденьких». У них «тонкі губки», «очі за таляра», «брови за 

вірта / за лева / копервасом намащені». Бойківчанок називають «милими», 

«чорнобривими», «молоденькими», «пишними». Вони красиві, бо мають «сиві 

очка», «чорні очи», «білі личка», «пишний ротик»). Інноваціями у змалюванні 

образів красунь є деталізація сучасного одягу: «вся й у білій блузці» [1, арк. 94] 

та ін. Еталони пишної краси виявляються у звертанні «дівчино-варгулько», що 

побутують на Гуцульщині, Бойківщині та Опіллі [1, арк. 27, 95, 81, 79]. 

Характерними для Турківщини, Сколівщини, Воловеччини є епітети, що 

вказують на фізичну форму («губи закочені»). Метафоричні епітети, які 

називають колір уст («позлочені»), детермінують їх привабливість і виявляють 

прихильність співака до іншої особи. У коломийках з різних етнографічних 

районів досі активно побутують образи чесної дівчини в золотому віночку, 

незвичайний колір означає велику цінність його для власниці. 
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Порівняно з більшими за обсягом піснями, герої в художній мові 

коломийок часто отримують характеристику через дію. Тоді натрапляємо на 

поширені епітети, наприклад, коли не маємо конкретної ознаки, про неї 

потрібно здогадатися, судячи з дії панни: «молочком ся обмивала» (отже, 

«білявка»). Проте наявні у коломийках поширені означення героїв суттєво 

різняться своїм колоритом від тих, що існують в інших жанрах. У них поєднано 

зображальні, виражальні та емоційно-оцінні функції: дівчата (які?) «хлопців 

люблять» (добрі) – виражено дію і охарактеризовано через неї носія; їх 

породили «красні нені» (красиві та з порядної родини) – показано спадковість 

привабливості та  чеснот, виявлено емоційну прихильність до героїні.  

До портретних характеристик чоловіків належать традиційні епітети: 

«чорні брови», «біле личко». Зокрема, у гуцульських коломийках чоловік 

«тонкий і високий», «біле личко, подобонька, чорні брови», його губи 

«солоденькі». Хлопця називають «любком солоденьким», «миленьким». Образ 

бойка окреслено характеристикою «солодийкий», «милий»,  на межі Опілля і 

Бойківщини хлопця номінують: «любко чесний», «симпатика». У позитивного 

героя як доброго господаря іноді є коник, описаний епітетами 

«білокопитистий» з «білою гривою».   

Виразно репрезентують образи недолугих персонажів оригінальні епітети, 

які меншою мірою представлені у ліричних піснях, що є яскравою жанровою 

характеристикою пісенних мініатюр. Так, у жартівливих коломийках дівчина з 

відразливою зовнішністю означена епітетами «мізерна», «горбатенька», 

«кривописка» чи «клаповушка». Натрапляємо і на поширені епітети в описі 

непривабливих героїв: «попід очі зморшки» (стара), «зубів ніц не видно, 

лишень одні ясна» (без зубів) (м. Львів) [1, арк. 43]. Критичне ставлення до 

жіноцтва в усіх регіонах виявляється у засудженні негідної поведінки, як-от 

гультяйства («дівка з горбом на переді» – вагітна (с. Присліп) [1, арк. 52]), 

нехазяйновитості (співають їм, що «хата не метена», – невміла господиня), 

неохайності («дівка нечесана»), немудрості («дурненька») та ін. Неввічливим 
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коломийкаркам гостро відповідають у весільних переспівах, застосовуючи 

образливі епітети: «А то мені заспівала холера беззуба» (с. Делятин) [1, арк. 4]. 

Дошкульні епітети звучать на адресу хлопців, яких не кохають. Критикують як 

зовнішність (називаючи «рудими», «неголеними»), одяг (у такого парубка 

«пантальони сині»), так і розумові здібності (номінуючи «дурненькими»). 

Нероби-хлопці описані епітетами «городенскі» та ін.  

Взаємозалежність між добором художньо-стилістичних засобів і змістом 

творів спостерігаємо у текстах про довкілля. Зокрема рельєфні реалії поєднано 

переважно з традиційними тропами, що показують їхні належність, висоту та 

колір у ніжному емоційному ключі: «Гори мої високії, сині гори, добрий край». 

Рідний край окреслено епітетами, які виражають любов героя до батьківщини: 

«Буковино моя мила, мій солодкий краю, Я за тебе, сиротино, нишком 

спогадаю» [9, c. 543]. Величання художніми означеннями (як-от «славний», 

«красний», «не помия» та ін.) місцевостей належить до найпоширеніших 

прийомів у текстах коломийок. Серед них варіанти про Коломию, які 

побутують не лише на Покутті, але й поза його межами: «Славний город 

Коломия, ще славнійши Кути» [192, c. 61], «Ой і славна Коломия тай межи 

горами», «Коломия – не помия, Коломия – місто, в Коломиї такі дівки, як 

пшеничне тісто», «Коломия – красне місто, а ще красше – Кути» [247, c. 11].  

Під час аналізу пісенних мініатюр сусідніх народів та коломийок 

виявляться загальнослов’янська основа в орнаментиці певних текстів. Ідеться 

про притаманне болгарським хоро використання традиційних епітетів, які на 

семантичному рівні близькі до українських: «Радо либе» (Радо любий), «бяла 

Радо» (білий Радо), «бяла шийка» (біла шийка), «бялото лицо» (біле обличчя). 

Білий колір у контексті творів означає красу. Доповнюють її, як у коломийках, 

«черните очи» (чорні очі), що вважаються еталоном карпатської краси. 

Парубок «весел хода» (веселий ходить), коли побачить кохану. Тлом любовних 

хоро, в яких зображено пейзажі та господарські інтереси болгар, слугують ріка 

під вербою («реката под върбата»), чорний кінь («черну кончи»),  сиві воли 
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(«сиви бивули»), сиве стадо («сиво стадо») [6, с. 19–111]. Поетика різниться від 

коломийкової тим, що, хоча в українських пісенних мініатюрах традиційні 

епітети теж застосовано, проте меншою мірою. Цікаво, що коломийка – 

регіональний пласт пісенності, проте зазначені тропи належать цілому фонду 

української усної поетичної творчості. Серед них чимало означень кольору: 

«білі рученьки», «біле тіло» (гарні й молоді), «золотий віночок» (прикраса 

ґречної панянки). Пишне волосся окреслюється словами з блоку колористики 

(«руса / чорна коса»), епітетами на позначення його структури («кучеряве»). 

Художні означення виконують емоційно-оцінні функції, оскільки залежно від 

ставлення співака до героя коломийки, добираються характеристики 

індивідуума чи дій, які той виконує: з коханим – «мила розмова», любий 

парубок завжди – це «хлопець молоденький», «сивий сокіл», а неприятелі – «злії 

вороженьки» та ін. Подібно до болгар, українські хлопці володіють кіньми 

темної масті, зокрема нерідко оспівується «коник вороненький» як вірний друг 

молодика. У російських же частівках спорадично натрапляємо на традиційні 

тропи, позаяк у жанрі домінують епітети, яких немає в ліричній пісні. Саме 

вони й визначають специфіку цих творів: «дроля, яблочко садовое», «дроля, 

аленький цветочек», «расхорошенький паренек», «парнишка городской», 

«отчаянная головешка» і т. п. Яскраві художні означення, яких немає у 

традиційній пісні, фіксуємо і в коломийках. Вони характеризують зовнішність 

(«парубчина на бакир шипчина», «дівчинонька  по пупець сорочка», «ти 

клаповушка»), вигляд об’єктів (колір, наприклад: «білі береги»), вік і стан 

суб’єктів («старий діду», «старий воробець») та об’єктів, харчів та ін. («бульба 

гнилая»). Прикметно, що найбільше нетрадиційних епітетів застосовано в 

жартівливих коломийках. Їхнє функціональне завдання – викликати емоції 

радості чи суму. Отже, співвідношення традиційних і нових для пісенних 

жанрів епітетів у структурі пропонованих творів може слугувати навіть одним 

із жанророзрізнювальних критеріїв. 
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З огляду на коротку форму поетиці жанру властива особливість, яка 

виявляється у контамінації епітета й метафори, іноді гіперболи чи метонімії. 

Метафоричні художні означення образно характеризують явища, відображаючи 

перенесення ознак з одних предметів на інші на основі подібності між ними: 

«золоті руки» (що вказує на вмілість їх власника), «вічка позлочені» (золотий 

колір означує не матеріал, нанесений на частину тіла, а привабливість особи. 

Схожість перенесена за спільними ознаками – цінність золота  та винятковість 

дівчини). Метафоричні епітети емоційно маркують ставлення виконавця 

коломийки до ситуації. Наприклад, текст зі зверненням «Коничейку, грива в тя 

дротова» [19, арк. 1, 4] свідчить про невдоволення наїзника своєю їздою на 

тварині. Життєві труднощі у коломийках розкрито за допомогою гіперболічних 

епітетів: у вдови «безмежне горе», коли забирають до війська її єдиного сина; 

аж «девєте пістолє» потрібне гуцулові чи бойкові, щоб застрелити суперника. 

Часто у творах поєднується перебільшення з іншими стилістичними 

прийомами. Нерідко трапляються гіперболічні епітети у рекрутських творах, 

які описують незчисленні багатства керівників імперій неймовірними 

розкошами. Короновані особи ходять по дорогоцінних металах, у вироби з них 

одягаються: «А в нашого цісаронька золота підлога», «А в нашої цісариці срібні 

рукавиці» [102, c. 302]. За допомогою цього прийому вдається досягти 

враження разючого контрасту між убогістю простолюдина та надміром 

розкошів і безтурботним життям пануючої верхівки. До коломийок залучено й 

метонімічні епітети, що надають характеристику певній частині предмета, 

організму чи явища, але при цьому йдеться про ціле: «несите око» (захланна 

людина), «молоді кучері» (юні хлопці), «казала вібирати без вуса» (недорослих 

парубків).  

Художню експресію у коломийках посилюють синкретичні образи, 

створювати які допомагають метафоричні епітети, в котрих поєднано 

характеристики з відчуттями смаку («солонийкий вітер», «солодкая душка»), 

слуху («не чини так гучно»), дотику й зору («колючий погляд») тощо. Нерідко 
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постать виконавця у текстах ідеалізовано: у майстра голосу «губи солоденькі від 

співаночок» [142, c. 54].  О. Веселовський стверджував, що ці тропи 

активізовують закладену у слові пам’ять органів відчуття [10, с. 63, 73]. 

Виникають вони часто від зміни кола поєднуваності епітета. Наприклад, 

традиційно в українському фольклорі сонце окреслено епітетом «ясне», як 

об’єкт, що дає світло й тепло. Також до низки можливих варіантів сполучень 

цього художнього засобу належить образ дівчини, що дає теплоту у стосунках 

(«красна», «ясна» дівчина). Спільність виражально-зображальних засобів 

сприяє легкому відтворенню, продукуванню нових варіантів, розширює 

діапазон зони варіювання. Проте кулю, яка вбиває важливу персону з ворожого 

табору, окреслено теж епітетом «ясна»: «ой летіла ясна куля, вбила 

капітана» [208, c. 563]. Тут суттєво змінено семантичне поле сполучуваності 

епітета через  посилення емоційного маркування тропа. Це може означати 

радість від здійснення бажаної події й набуття нового значення епітета у 

специфічному контексті. Частково погоджуємося з К. Чистовим, що 

«поєднання вибору та обмежень, в які ставить традиція, означає, що кожний 

елемент тексту варіює у певному діапазоні можливостей, у певному діапазоні 

варіювання» [228, c. 137]. Однак у пісенних мініатюрах з плином часу 

спостерігаємо додавання нових моделей сполучуваності епітетів з 

означуваними словами.  

У коломийкових текстах міститься чимало метафор, адже вони дають 

змогу загострити увагу на потрібних деталях. Літературознавці під цим 

терміном розуміють «один з основних тропів, що полягає в перенесенні 

властивостей і ознак якогось предмета, явища, стану, аспекту буття на інші за 

принципом уподібнення/розподібнення» [198, с. 250]. Вважаємо вичерпним 

пояснення Б. Рубчака, який твердив, що цей троп подібний до порівняння та 

метонімії водночас, «бо є словом або словосполученням, яке розкриває сутність 

і особливості одного явища через перенесення на нього схожих ознак і 

властивостей другого […]. Проте, коли в порівнянні зіставляється два явища, в 
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метафорі показується тільки те явище, що з ним зіставляється. Різниця між 

метафорою і метонімією є дуже нечітка. Але можна сказати, що всяка метафора 

може бути розвинена в порівняння, коли додати до неї другий член, а метонімія 

такого процесу не допускає» [176, c. 36]. Серед пропонованих тропів  учений 

виокремив за частотністю поєднуваності з означуваними словами постійні 

(«замість козака – сокіл, серденько заступає любу людину»). І справді, у 

коломийках образ дівчини досить часто заміщується полониною: «Ой зелена 

полонина, нема її пари. Десь поділись з полонини вівці та отари» [1, арк. 7]. 

Зображальні (описові) й виражальні (емоційно-оцінні) метафори 

використовують для посилення значення сказаного або як засобу досягнення 

естетичного враження. Вони у фольклорних текстах дають змогу виявити сліди 

антропоморфного та пантеїстичного світоглядів давніх українців. 

Ознаки в метафорах переносяться за принципом уподібнення, досить часто 

за дією. Так у монострофах творяться яскраві рухомі образи, як-от: сонце, що 

сходить, зіставляється із ходьбою коханого («В Cтаніславі сонце сходит, там 

мій любко ходит» [102, c. 242]). Дівчата настільки кохають своїх парубків, що 

співають про прикрашання їх діамантами: «Ой я любка закосичу самим 

діяментом, Щобим його пізнавала межи реґіментом» [102, c. 242]. Звісно, у 

відповідному контексті йдеться не про коштовності, а про окреслення міри 

шанування людських стосунків і прирівнювання їх до найвищих скарбів. Отже, 

можемо говорити про залучення до поетики коломийок величальних елементів. 

У творах іншої тематичної групи – про співи – коломийки буде посіяно: 

«Співаночки мої любі, де я Вас подію, На Чертежи в славнім селі по горах 

посію» [180, арк. 43] (варіант записав Г. Дем’ян [178, с. 337]). Процес сіяння 

асоціюється із розспівуванням на всі боки пісень. Озвучена метафора має 

давню традицію і поширена на всіх теренах побутування пісенних мініатюр [1, 

арк. 75]. Персоніфікується коломийка й іншими дієсловами на означення руху:  

її «пускають попід колос / по Дунаю», «кладуть у крисаню / клебаню», «сіють 

по полю», вони  виростають, їх збирають. 
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Об’єктами метафоризації  також є почуття людей. У такому контексті 

вирізняється твір, записаний у с. Погірці Самбірського району, в якому сум 

нареченої, що покидає матір, передається оточенню: «Заплакали вікна, і 

заплачуть рами, Ой заплачеш і ти, сестро, як підеш від мами» [1, арк. 22]. Тут 

асоціюються побутові реалії з діями героїні.  

У коломийках відображена спроможність українців творити нові 

асоціативні комплекси, що дає змогу відходити від loci communes фольклору. 

Наприклад, молодикові приходить наказ кохати заміжніх жінок, що суперечить 

моральним засадам українського суспільства: «Прийшла карта від цісара тай 

від цісариці, Аби дівки не любити, лише молодиці» [102, с. 203]. Очевидно, що 

закодований зміст строфи треба тлумачити інакше – як отримання повістки до 

війська і зруйновані плани на побудову сімейного життя. Процес відбору воїна 

до війська  завуальовується через дії «приходить карта», «дають білу барву» 

(можливо, тут семантизовано первинне значення повістки, яку писали на 

білому папері). Синонімічний у такому ж значенні образ «зістрижених 

кучерів». Адже вони – це ознака краси, сили й молодості, а їх відсутність вказує 

на запропащення життя парубка. 

Жовнірські пісенні мініатюри містять згадку про «належну» оплату праці 

військового: «У цісара добра служба тай добра заплата, Не одному 

жовнярови головочка стята» [102, с. 203]. Біль усвідомлення суті призначення 

воїна завуальовується подібно до загадки з певною часткою іронії, яку розкрито 

наприкінці тексту. 

Метафора збагачує поетичну тканину жанру і семантизується за 

допомогою предиката, сумісного зі суб’єктом. У коломийках поросла травою 

чи заметена снігом стежка означає відсутність коханого: «Ой задута 

доріженька задута, задута, Бувай, мила, гарна любко, я іду в рекрута» [102, 

с. 192]. 

Переносність значення деяких метафор стала узвичаєною внаслідок 

загальновживаності, тому майже не відчувається первісна семантика 
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художнього засобу. Аналізуючи вислів «синьоока чарівниця», асоціюємо образ 

із коханою дівчиною, хоча внутрішня форма словосполучення вказує на давню 

практику принаджування парубків за допомогою ритуалів, «золоте 

серденько» – троп, який змальовує хорошу людину, адже «золоте» – це 

надвартісне, високо ціноване, а отже, добре). Серед творів рекрутської 

тематики мати, батько, сестри чи кохана «ламають руки» (журяться), 

проводжаючи дорогу людину на військову службу. Отже, дослідження на 

діахронному рівні свідчить про поступове злиття колись двокомпонентних 

метафор в єдине ціле, новий образ. 

Метонімією, різновидом метафори, що передбачає заміну слів за 

суміжністю, описано темп танцю. Через його швидкість тіло могло б 

виснажитися: «Кости би ся розсипали, якби не сорочка» [1, арк. 5]. Тут замість 

слова «кості» потрібно розуміти цілу людину. Із текстів стає помітною на 

рівнях діахронії та синхронії важлива роль пропонованого тропу. Для 

створення поетичних образів задіюється метонімія на означення частини 

замість її цілого: «Лишаю ти свою руку на ніч, на ніч» або «сіяють [його – 

О.К.]
 

кучерики на всю полонину» (запис 2012 р. із с. Нижня Рожанка, 

Сколівщина) [1, арк. 1]; назви одномоментної дії замість усього процесу – 

поширене явище: «Конику мій вороненький, з сивою гривою, Колись-ім тя 

осідлала, тепер тя ся бою» (замість «колись їздила на тобі», Сколівщина, 

2012 р.) [1, арк. 1]. Метафора та метонімія вимагають досконалого володіння 

словом, відповідно, і трапляються у коломийках зрідка.  

Близький до метафори символ. Його можна вважати розширеною 

метафорою, однак критерієм розрізнення, на думку науковців, слугує категорія 

традиційності чи оказіональності. Адже частотність уживання символів вища 

[76, c. 205]. Символи – багатозначні образи, які виражають якусь глибинну 

семантику, іноді протилежну між собою. Один із зачинателів української 

теоретичної поетики О. Потебня ототожнював знак і символ. Учений твердив, 

що «поетичному образові можуть бути приписані ті ж назви, які підходять 
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образу в слові, а саме: знак, символ, з якого береться уява, внутрішня форма» 

[169, c. 140]. Сучасна дослідниця Н. Пастух вважає, що вони «творять таємничу 

мову смислів, часто незбагненну й емоційно холодну для представників 

іноетнічних культур, проте з півслова зрозумілу та чуттєво виразну в межах 

своєї культури» [163, с. 3]. І справді, часто ці тропи полісемічні, що стимулює 

слухача за допомогою традиційних образів створити усталені смислові 

асоціації, сформовані й закріплені впродовж століть. Значення символів, 

здебільшого, розкривається у паралельному зіставленні образів. Наприклад, час 

появи на світ «у середу» (свідчить про нещасливий фатум героя), «у 

неділю» (про хорошу долю) можна розкодувати за допомогою контексту. 

Матеріал тритомної збірки В. Гнатюка показав, що у низці прикладів поряд зі 

символом існує образний паралелізм, який  пояснює значення іноді 

полісемічного тропа, наприклад, гори як знаку дівчини: «Одна гора високая, а 

другая низька, Одна мила далекая, а другая близько» [1, арк. 5]. 

У коломийках натрапляємо на чималий перелік символів. Здійснити аналіз 

усіх у межах дисертаційного дослідження неможливо, тому вважаємо 

методологічно виправданим зосередитися на магістральних образах-знаках у 

тропіці пісенних мініатюр. 

Система художньо-стилістичних засобів вирізняється специфічністю у 

межах кожного блоку уснопоетичної творчості. Як зазначив Я. Гарасим: 

«Художня семантизація конкретних поетичних репрезентацій, є контекстуально 

еластичною і мотивується як на рівні жанрової стилістики, так і в площині 

етико-естетичної канонізації етнічних світоглядних підвалин» [37,c. 113]. Хоча 

символіка коломийок частково перебуває у контексті українського фольклору, 

проте у ній відображено локальні пейзажні, побутові реалії і світоглядні засади 

населення Карпат. Своєрідна й частотність вживання образів у них. Наводимо 

їх у порядку спадання: дерева та кущі; трав’янисті рослини; гори; птахи; вода; 

явища природи; космічні об’єкти; вогонь; дороги, шляхи; каблучки; одяг; 

портретні деталі (коси, кучері); риби; пиття; те, що котиться, 
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розсипається; музичні інструменти; домашні тварини, дикі тварини; яма, 

канава; особисті  предмети – решта. 

Найпопулярнішими об’єктами зіставлення у коломийках є рослинні образи-

символи, зокрема барвінок (рідше «базилія», «васильок», «зілє», «коноплі», 

«меліса», «отава», «пшениця», «розмайрин», «росада», «рута», «садовина», 

«татарка», «трава», «тринда», «чічки» та ін.). Милий привозить дівчині зілля 

чи барвінок на віночок: «Ой поїхав мій миленький аж до Кутіночок, Привезе ми 

з Кутіночок зілє на віночок» [102, с. 38]. Барвінок – вічнозелена довга рослина, 

тому – символ життя (кладуть на могилах) нескінченної любові у весільному 

обряді й  ліричних піснях. Його синонімом у текстах є обвитий довкола дерева 

хміль (рослина, котра в’ється, як коханий тулиться до своєї пари): «У городці 

росте верба, що хмелем обвита, Вже на дівці не є вінка – хусткою обвита» 

[247, c. 121]. У коломийці предикат вказав на символічну дію, яку асоціюють зі 

завиванням дівчини у хустину, тобто одруженням. Оспівано у монострофах 

образ колючої несмачної ожини як знаку неприємного товариства: «Яка гірка й 

ожиниця крузь пліт протяглася, Яка бідка нигіднийка до ня вчапилася» [1, 

арк. 191]. Тут простежуємо зіставлення гнітючого психологічного стану героїні 

через небажаного залицяльника з тактильними і смаковими відчуттями, які дає 

зазначена рослина. Отже, справедливо зауважив О. Потебня про схожість 

образів нитки, павутиння, хмелю й інших рослин, які в’ються чи схиляються, за 

значенням – їм властива семантика любові [167, с. 4]. Сучасні дослідники 

вказують на те, що у фольклорній метафорі календарних творів завивання 

«ідентифікується з початком, зародженням життя, примноженням: «Зеленії 

вогирочки най сі в’ют,  До дівчини заручини ней сі б’ют. Зеленії вогирочки, 

розвивайтеся, Молодії дівчаточка віддавайтесі!» [76, c. 205] Таку саму 

тенденцію дисертант простежила у коломийках. 

Інші квітково-трав’янисті рослини теж пов’язані з коханням. Топтати, 

косити, зривати їх, спати у них – означає збезчещувати, тому дівчина віднаджує 

непроханих залицяльників: «Ой не ходи попід хату, не допчи лілії, То лілію-м 
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посадила своїй компанії» [103, с. 15]. Троянди і схожа на них садовина 

натякають на наявність коханого: «Ой вийду я на дорогу, Ой Божи, мій Божи, 

Садовина, як виноград, червона, як рожи», «Ой я рожі не садила і не підливала, 

Сама ми сі красна рожа в саду виховала», «Ой я рожі не садила, сама рожі 

сходит, А я хлопці не чарую, сам до мене ходит» [103, с. 14, 15]. 

Сприймаючи природне середовище як живе, виконавець коломийок 

звертається до скошеної отави (символу близьких стосунків). Задіяний 

психологічний образний паралелізм у першому рядку не віщує хороших подій у 

другому, адже скошена трава рівноцінна втраті віночка: «Ой поляно, поляночко, 

люди тя скосили, А на мене молодого неславу зложили» [103, с. 9]. Трава зелена, 

вишневий сад вказують на наявність незаміжніх дівчат у родині. Хлопці 

влаштовують там побачення: «Ей,  підемо, пани брати, в вишневий садочок. 

Тамка трава зилиненька лиш по поясочок» [103, с. 14]. Поросла травою стежка – 

це ознака забуття: такою стежкою «любко не ходить».  

Конопля – рослина, яка в українських віруваннях символізує плодючість, 

тому новонародженого перев’язують коноплями, що означає майбутню 

плідність [28, с. 194]. Г. Коваль вказала на віру поляків у те, що коли в 

господині погано зійшли коноплі, то значить вона «не гуляла» або «погано 

гуляла» на масляницю […]. Показовим у цьому плані дослідниця назвала 

гуцульський обрядовий танець «на коноплі», який виконувало кілька добрих 

танцюристів з-поміж колядників з господинею. Подібний танець існує і на 

Бойківщині, однак номінується як «кочан»: господиня танцює з «березою» (або 

з іншими колядниками), а навколо них утворюють коло. Таке дійство мало 

забезпечити добрий урожай конопель (у гуцулів) та капусти (у бойків) [76, 

с. 204]. У коломийках активно побутує цей образ, означуючи ним стосунки 

молодого хлопця та дівчини: «Ай відки ти, білявчино, чейже з Волосєнки? 

Вітер віє, сімя сіє, дрібні колопеньки» [102, с. 30].  

Через високу врожайність і вагому роль у господарстві жито стало 

символом життя у фольклорі, ба більше, – це слово має з ним спільний корінь. 
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Його образ супроводжував фактично всі етапи існування людини (народження, 

одруження, смерть). Наприклад, обсипання молодят зерном, яке О. Потебня 

пояснював побажаннями, щоби хліб родився колосистий і здоров’я щойно 

одруженим [168, c. 101], віншування зі зерном на Новий рік – зиченням урожаю 

[168, c. 102]. У коломийках, як і в інших українських, переважно весільних 

піснях, цей знак символізує і плодючість пари. За давніх часів шлях за 

домовиною посипали житнім зерном, інколи його клали у домовину, що 

означало побажання, щоб в оселі продовжувалося життя. Такі дії отримали свій 

розвиток і відображення у приспівках. Поширений у коломийках образ могили, 

що розмовляє з вітром
 
[36, с. 545] про можливість бути розкопаною і зродити 

жито – символ продовження людського роду, як у записі зі с. Фитьків: «Ой 

висока могилонька з вітром говорила: «Коби мене розкопати, жито бим 

зродила» [1, aрк. 90]. У рукописному збірнику пісень 1850-х рр. з Покуття та 

Поділля, що зберігається у відділі рукописів ЛННБ ім. В. Стефаника, 

відзначаємо іншу поєднуваність: «Ой висока полонина с вітром говорила: 

«Коби мене розкопати, жито бим зродила» [24, арк.  14]. Обидва варіанти 

коломийок засвідчують, що цей містичний образ має глибокі корені і 

пов’язаний з перехідними ситуаціями життя людини. У наведному контексті – 

це знак перемоги над смертю. 

Пшениця – ознака багатства, плодючості, добробуту, у коломийках вказує 

на наявність когось / чогось у великій кількості: «Ой на ланку пшениченька, на 

ланку, на ланку, Білецькії дівчатонька всі на айзибанку» [102, с. 29], за 

антонімічного вживання поєднується зі словом «видзьобана», що вказує на 

погану якість (виконавської майстерності: «співанка мізерна», або коли 

засватали кохану парубка, він скаржиться: «Та що ж мині по пшеници, коли 

нима зерна, І що ж мині по дівчині, коли вна мізерна?» [102, с. 44]). Отже, 

пшениця сама по собі вказує на достаток, а незріла, пошкоджена чи поїдена – 

брак певних цінностей. У контексті пісні пшениця символізує некрасиву 

дівчину або дівчину з певними недоліками вдачі. Через лаконічність твору 
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значення внутрішньої форми образу розкрито частково, тому з’являється  певна 

полісемантичність. 

Із кущів найуживаніші назви «калина» та «ліщина». Калина – 

полісемантичний фольклорний символ. М. Костомаров вважав, що сама 

кольоросимволіка червоного забарвлення асоціюється з дівчиною і її красою 

[108, с. 72]. Підтвердженням такої думки є  запис В. Гнатюка: «Ти червоная 

калино, чого в лузі стоєш? Та ци ягід ти жалуєш, ци ся сушу боєш? Та бо ягід 

не жалую, ни ся сушу бою, Та я стала та думаю, чим зацвити маю. Та бо 

зацвину червоно, мене люди знают, Та ми червоні калині гіля обламают» 

(с. Дидів) [103, с. 11]. Низка дослідників зазначила про асоціацію дівчини з 

калиною в жанрах українського фольклору. Серед них – Г. Коваль, яка вказала 

на схоже трактування калини у календарній обрядовості [76а, c. 477]. 

Науковець В. Давидюк акцентував на символіці калини як знаку дівчини та її 

цноти у весільних піснях: «Червону весільну хоругву, – «калину», що свідчить 

про дотримання молодою правил дівочої честі, молодий теж слав боярами до її 

батька: «Калинонька наша Маруся Під калиною лежала, Калину ламала, 

Чорним шовком у пучки в’язала, До батенька слала» [48а, c. 138]. Семантичні 

паралелі маємо у коломийках зі с. Крива Хустського р-ну Закарпатської обл., де 

червона барва на воротах доводить честь молодиці, її добре виховання: «Сперед 

хижі на воротах червона косиця, Най поживе довгі роки наша молодиця» [247, 

c. 122]. 

З текстів простежується співвідношення процесу ламання / рубання / 

втрати калини з одруженням. У Карпатах аналогічне семантичне навантаження 

мають тесання й рубання «лісу», «тростини» [139, с. 346], «ліщини» [139, 

с. 346], [1, арк. 8], «ясенини», «гаю», «ялини» та ін., які є синсемантичними, 

тобто взаємозамінними: «А я буду ліс рубати, ялину ламати, Та до мої 

матусеньки в гості заглядати» [139, с. 346]. У лемківській коломийці 

натрапляємо на подібні символічні дії: «Ищы-єм не рубал, уже трискы 

падают, Ищым не любувал, уж мня огваряют» [119, с. 59]. Юнак шкодується 
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ще не пізнав дівчини, а його вже обмовляють. Мотив «парубок не рубає гаю» 

простежуємо у записі зі Сколівщини: «Ой я гаю не рубаю через ліщиночку, А я 

вдома не ночую через дівчиночку» [1, арк. 75]. Тут ліщина – знак молодої 

дівчини, а вислів «гаю не рубаю» позначає «не женюся». Хлопець ніби 

декларує, що не має морального права на дошлюбні стосунки до одруження. У 

бойківському варіанті зміст завуальований, його допомагає відчитати щойно 

наведений лемківський варіант. Коломийкові символи перебувають у контексті 

українського фольклору, на що вказують паралелі у ліричних піснях. Зокрема, у 

збірнику П. Чубинського надруковано твір 14-складової форми: «[…] Теши, 

сину, ясенину, добре клиня буде, Возьми собі чорнявую, господиня буде 

[…]» [200, с. 236]. У цьому тексті символіка близька до коломийкової, 

наприклад, ліс рубати – ознака близьких стосунків.  

Зі схожою семантикою в коломийкових текстах пов’язуємо образ 

калинового мосту, який позначає поєднання пари у родину. Дослідниця 

Г. Коваль вважає, що він «означає межу між цим і тамтим світом, оскільки 

калина – це медіатор між світом померлих і світом живих. Підтвердженням 

цього є акціональний рівень (саджання калини на могилах) та діаметрально 

протилежне (саджання калини при народженні сина), – і перше і друге 

символізуть перехід з одного стану життя в інший. Домінуюча кольорова гама – 

червона асоціюється з кров’ю, звідси кровне єднання нащадків і предків» [76a, 

c. 477]. 

Іншого змісту додають образи цвіту й листя, які опадають з калини: 

«Опадає лист з калини, калина всихає, Свою долю в чужім краї Галя 

проклинає» (Нежухів) [1, aрк. 6]. Вони символізують запропащену долю 

молодої дівчини. Отже, предикат може моделювати значення символу.  

Із дерев у текстах коломийок поширені ті, які ростуть у горах – дуб, 
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смерека, явір, верба, яблуня, вишня, груша та ін.
5
. В українському фольклорі їх 

«символи умовно моделюються в дендрологічний код. Одним з таких є верба — 

(здоров’я, сила, рід – людина). […] Вона є знаком здорової, повноцінної сім’ї з 

великою життєвою силою», – вважає Г. Коваль [76а, с. 478]. У коломийках 

верба символізує дівчину «Похилився дуб на вербу чотирма гілками» [1, 

арк. 58]. Схожу семантику мають «березина», ліщина», «смеречина»: «Та в 

зажурі березина, в зажурі ліщина, Лиш ніколи не сумує моя смеречина» [247, 

с. 13]. Однак, верба іноді асоціюється й з місцем неприємним. У весільних 

«співанках» ворогам пропонують стати під вербу, щоб героїня могла вільно 

пройти [1, арк. 26]. Дуб, явір, бук – означують чоловічі образи. Так, похилений 

гіллям на вербу дуб віщує кохання парубка до дівчини, його обійми: 

Спрацьовує аналогія – «хилитися» = ставати ближчим  (це підтверджують інші 

коломийкові тексти, в яких дівчина у коломийках ніжно просить хлопця:  

«Прихилисі, Іваночку, най шос тобі скажу» [233, с. 44]).  

У коломийках відображені символи простору і стихій. На Гуцульщині 

образ доброї дівчини часто розкривається інформацією про символічні місця 

народження: «на кладці» (у місці, де поєднуються долі закоханих, можливо, її 

батьків), «в полонинині» (містять семантику того, що гуцулка гарна, бо рівнина 

означує молоду панну). А тематична група пісень про незгоди у стосунках 

часто представлена мотивами, в яких гори розділяють закоханих. Вони – це 

символ їх розлуки, який «обмежує свободу руху, утруднює шлях, так що 

                                                           

5  «Вірування, зв’язані з рослинним світом, мають в Україні характер безперечно 

пізній, – дійшов висновку український етнограф Хв. Вовк, – та дуже часто вони й запозичені 

з заходу. Все те, що ми знаходимо, наприклад, за осику, березу, сосну, бузину, ячмінь, горох 

тощо, витворилось уже під впливом християнських ідей: сосна – дерево благословенне, вона 

завше зелена, бо її дерево виявилося непридатним на цвяхи  для розп’яття Ісуса Христа; а  

верба – навпаки, – дерево прокляте, бо ж ті цвяхи були саме з неї зроблені; на осиці 

повісився Іуда, тому її листя безперестанку труситься, вона наводить жах на все лихе, з неї 

роблять кілки, що їх вбивають у груди відьмакам та взагалі ходячим мерцям; береза зблідла 

од першого наміру Іуди повіситись на ній; на бузину повішено святу Варвару 

Великомученицю, і тому в її кущах живуть чорти тощо […]. Слідів давнього шанування 

дерев та їх культу, здається, на Україні зовсім не заховалось. […] За єдині їх пережитки 

можна хіба що вважати ритуальне деревце». [28, с. 177–178]. 
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складна дорога лежить обов’язково через ріки і гори» [168, c. 154]. Парубок у 

них іти не може, а в долину рушить, бо «спалила дівчинонька віченьками 

душу» [208, с. 508]. Під час розлучення з них горох / гарбузи / вози / торби 

котяться, сніг топиться, лози хиляться, зрубані дерева падають на долину. 

Старіння жіноцтва через самотність, відсутність пари для заміжжя зіставлено з 

випаданням снігу на схилах: «Та у горах сніги впали. Гори побіліли, – Чого наші, 

товариші, дівки побіліли?» [208, с. 539]. Якщо досі не народилася пара для 

юнака, тоді в художній канві коломийок з’являється мотив покривання гори 

мохом: «Ой стоїть гора висока, мохом ся покрила, А моя кохана люба ще ся не 

вродила» (с. Либохора Сколівського району) [1, арк. 43]. Щоб показати обман у 

коханні, народні поети співають про «гору папирьову, як правду легиньову» 

 [208, с. 506]. Жити на горі – означає тужити, вважав О. Потебня: «Ой ти 

живеш та на горі, а я під горою, Чи ти тужиш так за мною, як я за тобою?» 

[168, c. 154]. За «далекого» заміжжя гори символізують перешкоду до відвідин 

батьківської оселі: «Дала-сь ня, моя мамко, за високі гори», «Віддала-сь ня, моя 

мамко, у гори Карпати» [208, с. 544, 558]. Коли немає любові, гори сходяться, 

поростають травою, зіллям, не лупаються, не орються: «Ой ви гори високії, 

позасувайтеся, Та на мої білі ніжки не сподівайтеся» [208, с. 464]. 

Коли ж молоді кохаються, то гори розступаються, наявний мотив їх 

розкопування, лупання, орання: «Коби гори прокопати, ліси прорубати, Аби 

видко до милого, до самої хати», «Ой ти, горо каменная, лупайся надвоє, Вби 

по тобі не ходило соколятко моє» [208, с. 506, 536]. На гори виходять, коли з 

миленьким сходяться: «Відти гора, відти гора, а відти кичера, Прийди, прийди, 

файний хлопче, кожного вечера!» [208, с. 506]. Коли у стосунках гармонія, між 

парою стелиться барвінок або шовковий шнурочок. Давній і поширений в усіх 

етнографічних регіонах Карпат мотив «єдвабний шнурочок» / «барвінок» 

стелиться через схили» вказує на віддаленість проживання закоханих і нечасті 

зустрічі: «Через гору високую єдвабний шнурочок, Я не виджу, кого люб’ю, що 

то за смуточок» (запис І. Франка [139, с. 344]). Схожа знаковість наявна у 
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записі пісні-хроніки 1959 р. з Буковини: «Через гору високую шовковий 

шнурочок, Їхав газда з Княжиського тай на ярмарочок» [150, арк. 2. зв]. Давню 

любовну семантику шовкового шнурочка як оберега любові помітно й із 

обрядових пісень, де дівчина шовковими ниточками або шнурочком ноги 

в’язала, щоб зберегти вірність коханому. Щодо образу рівнин, то вони 

слугують антиподом до складних ситуацій. О. Потебня на пісенному матеріалі 

слов’ян дійшов висновку, що рівнини асоціюються із «ширянням птахів, 

свободою і радістю» [168, c. 152]. І справді, у коломийках вони вказують на 

безперешкодне кохання: «А у мої матіночки на подвір’ї рівно, І тобі, і мені 

любитися вільно» [1, арк.7]. Отже, виходячи зі світогляду населення Карпат, 

який зумовлено природним довкіллям, виводимо зближення семантики гори і 

горя у коломийках. Образ схилів став символом перепон, труднощів і розлуки, 

відповідно й лиха, а рівнин, долин і полонин – його протилежністю.  

Вогонь українці вважають святим, до нього почувають особливу повагу. 

Символи «блисло», «горить», «згоріло», «палає» тощо у коломийках любовної 

тематики вказують на кохання. Про почуття юнка повідомляє в такий спосіб: 

«Ой згоріло серце моє» (закохалося серце). І навпаки – затишшя означує 

самотність: «В Старогвіздци загриміло, в Малогвіздци тихо» (грім набрав 

однакової з блискавкою семантики) [102, с. 45].  

«Так само за святу вважають і воду; в неї не можна плювати, спорожнятись 

тощо», – писав український етнограф Хв. Вовк [28, с. 176]. У наявних текстах 

коломийок її п’ють (кохаються), каламутять (вороги розлучають пару), в неї 

частково занурюються (втрачають «вінок»), дівчата відмовляються воду носити, 

щоб загасити пожежу (люблять), у вирі перуть хустину (розлучаються): 

«Коломия, Коломия по горі ходила, Зійшла з гори на долину, води ся 

напила» [102, с. 36]. Г. Дем’ян зафіксував подібний варіант у с. Нагуєвичі: 

«Коломия, Коломия, по горі ходила, А як зійшла на долину, води сі напила» [139, 

с. 337]. Дисертант у с. Вовче Турківського району натрапила на схожий твір, що 

свідчить про поширеність відповідного мотиву в коломийках [1, арк. 66]. 
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Символічний образ Коломиї означує тут дівчину, а її дія «води ся напила» – 

вказує на те, що панна пізнала кохання. Якість води теж містить певну 

знаковість. Зокрема, у коломийці з Лаборецького повіту (Закарпаття) брудна 

вода – це символ дівочої зради, а два береги чи озера – обдурених парубків: 

«Межи двома берегами вода каламутна, Межи двома озерами рибка 

баламутна» [13, арк. 34]. У галицьких варіантах традиційно між двома горами 

чи берегами тече вода «студинийка» або «холодненька», що вказує на вірність у 

коханні. А. Бачинський усередині ХІХ ст. зафіксував коломийку зі семантикою 

чистої води як «коханої дівчини»: «Добра вода в тім ярочку, де я маю 

фраєрочку, Єще лучча в тій кирниці, где є мила при улиці» [201, с. 188]. 

Неспокійний стан цієї стихії означає неможливість поєднати долі: «Ой на виру 

воду беру, на споді галузє, Я милого лучче люблю, аніж свого мужа» [201, 

с. 202]. Прання у вирі хустини (подарунка коханого) – провісник нездійсненних 

сподівань: «Я на виру хусти перу, на споді сріберце, З ким гадала, шлюб не 

взяла, смутне моє серце» (запис П. Франка [139, с. 345]). Образ срібла на дні – 

рудимент давнього звичаю приносити жертву воді [28, с. 85]. Л. Виноградова 

зазначила, що опущені у воду квіти, монети, срібні вироби, хрест, зерно, вугілля 

зі своєї печі тощо додавали їй магічної сили [11, с. 387]. Це пояснює часті 

згадки у коломийках сакралізованої в такий спосіб речовини. 

Сніг як холодна субстанція – температурна противага вогню. Неприємна 

дотикова асоціація переноситься до абстрактної сфери – почуттів, означаючи 

відсутність коханого. Образ самотньої дівчини подано через символічну 

небувалу картину природи та зіставлення її з життєвою ситуацією героїні: «Як 

не видно у Петрівку снігу біленького, Так не видно у Підгірках мого 

миленького» [139, с. 344; 1, арк. 7]. Візуально опалий цвіт подвійно асоціюється 

як із снігом, так із квіткою, що передчасно загинула, не давши плоду, марною 

надією. Нехарактерна дія посилює емоційне забарвлення коломийки, так само й 

заперечення морозу як причини відмирання. Останньою виявився 

психологічний стан героїні: «Впало цвіту на сім світу ни від морозочку, Й 
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тяжкі думи обвивают мою головочку» [21, арк. 86]. На думку О. Потебні, те, 

що розсипається, розливається – ознака втрати [168, с. 104]. Відповідно, дощ – 

символ майбутньої непевної, загрозливої ситуації, як у творі зі с. Тухля: «Паде 

дощ, паде дощ, на дорозі слизько, Утікайте, москалі, бо бандери близько» [1, 

арк. 19]. 

У коломийках згадано звірів, гадів, птахів, комах та риб. Домінантним 

серед естетизованих символів одомашнених тварин є «кінь» (як друг людини), 

що пояснюється його місцем у житті нашого етносу протягом тривалого 

часу [53, с. 13; 15]. Хоча ця істота «втілює зв’язок зі світом потойбічним, є 

атрибутом слов’янської міфології, пов’язана одночасно з культом родючості, 

смерті, тому відіграє роль у календарній та сімейній обрядовості, ворожіннях 

тощо» [164, c. 590], проте в коломийках здебільшого натрапляємо на 

семантику коня як тяглової тварини («везе наїзника «під вирьх каминистий»), 

що підтверджує домінування побутових реалій у тексах. Притаманний жанрові 

образ овець – символ багатства гуцулів. Тварин випасають, женуть під гору, 

доять, гублять. Кількістю телят, «коровиць» теж окреслено майновий стан 

громадян. Поширений у коломийковій канві образ «сивих волів» (ними орють, 

віддають як віно). З-поміж лісових звірів домінують образи-символи, що 

вказують на ненаситність. Це – вовки («ззіли бойка»), й «вепри» (поїдають 

«мандибурку»). Поширений образ «червоної гадини», запеченої в пирозі: 

дівчина «червону гадину запекла в пирозі» (із семантикою підступного 

вчинку – отруєння хлопця). Негативно маркований образ змії залучено до 

проклять («бодай тебе гадина в черево вкусила»),  опису ворогів та мотивів 

причаровування хлопців. Зазвичай, у сороміцьких коломийках натрапляємо на 

образ-символ зайця з еротичною семантикою.  

 До коломийкових символів включено найяскравіші образи птахів (до 

уваги беруться колористика, фізичні ознаки голос). Вони магічно впливають на 

природу, символізують весну й дівування. Наприклад, щебетання «розвиває 
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деревечко»: «Як надійшла весна красна, й а пташка співає, Всяка-яка 

билиночка – все сі розцвітає, Всяке-яке деревечко вже сі розвиває» [99, c. 14]. 

Зозуля – провісниця, зв’язкова з потойбіччям чи далекими просторами. Вона 

також позначає жіночу постать. Дівчат у коломийках називають «сивими 

зазуленьками». Натрапляємо на вказівку, що ця птаха виявляє активність до 

певного часу, а саме – кінця літа: «Ой кувала зозуленька, кувала та й вила, Поки 

житним тай колосєм гей си ни вдавила» [1, арк. 85]. Семантика її образу в 

коломийках близька до наявного у календарно-обрядових піснях, де «на ґрунті 

комплексу уявлень «зозуля – весна, тепло – пора дівування – волі» виникають 

такі символічні значення: «зозуля кує» – дівчина гуляє; «зозуля перестає 

кувати, замовкає» – дівчина виходить заміж; «улітку зозуля не кувала» – 

дівчина не дівувала» [163, с. 99]. 

Голуби як символ взаємного кохання сидять на галуззі, воду п’ють, 

каламутять. Таку саму функцію відіграють качки, що плавають на воді парами 

(означають закоханих). Образ сови, яка виє, поставлено в коломийках в 

асоціативний ряд із лихою жінкою. Орел, сокіл, соловей (парубок), ворон 

(семантика смерті: «ворон очі випив», чогось невеликого на зріст: 

«мацюпенька – ворона вхопила»), журавель (конотація запліднення «ой не 

ходи, журавлику, до водойки пити»). Кури, яких продають, крадуть, на яких 

їздять недоладні парубки (вказівка на малі статки), півні (часто провісники 

розлуки). 

Комахи в коломийках представлено переважно «бджолами» (парубками), 

які «липнуть» до дівчини, «як до меду». Рідше натрапляємо на образ комарів, 

що асоціюються із ситуацією, коли хтось набридає: «Обступили Марусину, 

немов роєм комарі» [1, арк. 70]. Інші представники цього класу представлені 

менше у коломийковому матеріалі та не мають символічного значення, а 

переважно алегоричне: «Павук метав у копицю, а муха топтала» [1, арк. 69]. 

Риба, здебільшого, означує дівчину та її вільне, не обтяжене побутом 

життя, до заміжжя: «Тече річка, тече річка аж до Синевідска, Рибка ми сі 
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сподобала, має гарні вічка» [1, арк. 69]. Народний поет милується динамікою 

води і риби. «Рибчина» у своїй рідній стихії – у воді – прекрасна грацією руху, 

звинністю, енергією […] грацією тіла в русі приваблює молода життєпружна 

дівчина» [53, с. 12].
 

Російська дослідниця А. Кулагіна пояснює, чому в 

любовних піснях часто натрапляємо на  номінування дівчини рибою. На думку 

вченої, в основу такого заміщення покладено емоційну прив’язаність між 

парою. Ключовою для цього символу стає прихована асоціація: «риба не може 

жити без води, як хлопець без дівчини» [115, с. 114]. 

Небесні тіла є об’єктивними реаліями в полі зору кожного суб’єкта. У 

номінативному значенні їх зустрічаємо зрідка: «То-с сі, любку, націлював, мого 

личенька, То до сонці, то до зірок, то до місіченька», «Ой, місіцю, місіченьку, 

та й ти, зоре ясна, Ой засвітіт на подвірі, де дівчина красна» [233, с. 37, 44]. 

Натомість світила частіше трапляються у коломийках у складі порівнянь, 

метафоричних образів, у ролі символів, як-от на Лемківщині: «Ой що ж мені 

раз зацвило соненько, Ніхто ми ся не вподобав, лише Василенько» [20, арк. 16]. 

Ще О. Потебня помітив, що немає нічого звичнішого в народних піснях, аніж 

порівняння людей та їх душевних станів зі сонцем, місяцем, зорею [168, с. 36]. 

Це простежуємо, наприклад, у звертаннях до хлопця: «молодику-місячейку»; 

зіставленні сонця та юнака: «Сонечко сміється,  А в нашого музиченька голова 

трясеться» [1, арк. 72]. У коломийках розкрито семантику образу астрального 

тіла як молодого парубка: «Ой відки то сонце сходит, чи не з-за роґатки…  Ой 

Федоре, Федорочку, не сходиш ми з гадки» [233, с. 44]. Для зображення 

труднощів у житті героїв виконавці коломийок залучають образ хмар: «Ой 

надвисли сині хмари, надвисли, надвисли» [1, арк. 83]. Така увага до небесних 

тіл спричинена тим, що за звичайного спостереження людське око помічає їх 

колір, форму, рух. Якщо з’являється нехарактерна риса, то носія риси 

виокремлюють, обігруючи її (місяць, який може рости, чи рухоме за обрієм 

сонце).  
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Описові зовнішності у коломийках про кохання відведене чільне місце. 

Чимало її складових містять символічну, «закодовану» семантику (наприклад, 

«позбутися коси» – втратити дівочу цноту). Зрозуміти зміст «близьких 

стосунків парубка та дівчини» або заміжжя з мотиву обстригання волосся у 

пісні «Ой то я се додружчила коло молодої, Невеличку-м косу мала, позбула-м 

се тої» [139, с. 346] можна зі запису В. Ястребова (з Херсонщини). З нотатки 

відомо, що дівчатам за втрату дівоцтва обстригали коси, але тільки в тих 

випадках, коли доведено їх стосунки з парубками із чужого села [28, с. 202].  

Кучері – символ краси: «Ой коби ти, мати, знала, котра моя мила: 

кучерики зачесані, на личко румяна» співають у с. Нижня Рожанка Сколіського 

району [1, арк. 2]. Парубок, із хвилястим волоссям, – оберіг щастя, тому його 

кликали перед випіканням весільного короваю вимести піч [28, с. 199]. Його 

кучері «кручені», «як гороховина», «дрібніші, як листя на дубі», «як на 

бараночку», «маслом намащені», «в меді намочені», «медом помащені», 

«позлочені», «злотом позлочені», «трисуться». Мотив “жиди кучері закупили” 

символізує майнову заборгованість: «Ой не ходи понад річку, не полоший риби, 

Бо вже твої кучерики закупили жиди. Закупили, закупили тай заторгували, А 

вже твої кучерики навіки пропали». Зразок записав О. Колесса 1886 р. у селі 

Ясениця на Дрогобиччині [103, с. 40]. Кучері – вказівка на присутність жвавої 

молодої особи: «Ай під гайом зеленейким волики пасуться, Чорні очи 

провертають, кучері трисуться» – коломийку зафіксував Є. Бабанич у першій 

декаді ХХ ст. в с. Нижня Рожанка Славського району [151, арк. 1]. 2012 р. у 

с. Нежухів на Стрийщині нам вдалося записати коломийку, що доводить 

сталість еталону краси місцевого жіночого населення: «Голівоньку б мила, 

мила, кучері чесала, До серденька пригорнула, ще й поцілувала» [1, арк. 2]. 

Для посилення експресивності у коломийках використовують гіперболу, 

яка  увиразнює образ і почуття, тому слугує важливим виражально-

стилістичним засобом поетичної системи пісенних мініатюр. Цей троп 



  133  

 

 

ґрунтується на «великому перебільшенні рис людини, явища, предмета» [176, 

c. 39].  

Задля надання зображуваному виняткової виразності у рекрутських 

коломийках великий жаль щодо вербування до війська розкриває картина 

надмірної кількості зістриженого при бранці волосся: «нашими кучерами мости 

загатили» [102, с. 178]. Загостреності образу додає фольклорна 

метафоричність, адже все «в’юнке» в усній народній творчості асоціюється з 

молодістю та майбутньою плодючістю. Кількість обтятого волосся слугує 

виразником великої кількості погублених війною українських парубків.  

Гіперболізація кількості властива і творам, у яких величається співак – він 

володіє двома, трьома голосами. Коломийку з мотивом пускання двох голосів 

різними шляхами записав І. Франко у селі Нагуєвичі: «Ой як я си заспіваю, два 

голоси маю, Єден пущу по дуброві, другий по Дунаю» [215, c. 141]. Кількість 

творів, які пам’ятає співак, теж перебільшено: «тілько знаю співаночок, як 

трави на листу», «не списав би на воловій шкірі», «щоби тоти співаночки ни 

переспівала» [1, арк. 76], «Ци я знаю співаночок, було би на віно», або «було би 

на межу» [142, c. 39]. Захоплення вокальними задатками майстра співу 

показано величезними відстанями, куди чутно виконавця. Голос співака 

незвичайний – іде по діброві, Дунаю, на передмістя, в інше село, місто: «Ой як я 

си заспіваю по-врізьки, по-врізьки, Піде голос попід колос, аж на 

передмістьи» [215, с. 141]. Герой твору закликає до такого самого гучного 

співу товаришів: «Заспіваймо, хлопці, враз, буде наша слава, Піде голос 

долинами аж до Станіслава» [152, арк. 1].  

Опис психологічного стану героя з перебільшенням емоційних відчуттів 

характерний для зображення кохання. Хвилювання жінки  влучно окреслено 

гіперболізацією наслідків розлуки з коханим і заміжжя за нелюбом. Тут 

виявлення емоційності досягається надмірною пролонгацією дії. Журба за 

минулим показана в часі – через нескінченний плач («цілий вік все плачусь»). В 

іншій коломийці зображено непоправні наслідки після дводенної розлуки. 
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Виконавиця твору проспівала, що коли три дні не побачить судженого, загине: 

«Ни виділам миленького ні вчора, ні нині, Як ще завтра ни зобачу, то буде по 

мині» [103, с. 62].  

З метою глузування над вадами поведінки людей залучають перебільшення 

у текстах жартівливого спрямування – називають вражаючу кількість жінок, 

яких любив герой («молодиць триста / двіста») та дякує «Господеви, що ще 

душа чиста». Презирство до гультяйства показано в іронічному ключі: «Ой 

любив я дівок сорок, а молодиць триста, Дяковати Господеви, що ще душа 

чиста» [8, с. 72; 1, арк. 6]. Висміюються і незвичайні портретні деталі героїв, 

як-от, завеликий розмір ноги дівчини: «мешти носить сорок п’ятий». 

Зазвичай, «художньо-поетичне перебільшення зображуваного не сприймається 

слухачами буквально» [120, с. 89], адже саме загальний гумористичний настрій 

пісні забарвлює цю гіперболу в іронічні тони. 

Загалом для сміхової культури українців традиційне застосування іронії з 

метою викрити соціальні чи інші явища. Вона тісно пов’язана з колективною 

свідомістю, її знанням. Лише «посвячені у події, культуру» люди 

диференціюють фальшивість висловленого: «Військо, хлопці, добра школа, 

ліпше ї минати» [1, арк. 37]. Часто на цей троп натрапляємо у застільних чи 

танцювальних коломийках. Тоді слова на означення позитивних якостей 

(«гарна», «файна», «красна», «добра», «гонорна», «багата» тощо) використано у 

прямо протилежному до буквального значення. Їх семантику розкривають 

несподівані закінчення творів, що заперечують чесноти: «Ой ходив я до дівчини, 

та я находився: Мої сини пасут воли, я ще не женився» [22, арк. 5]. Слово 

«дівчина» у першому вірші у традиційному сприйнятті містить семантику 

порядної панни, інше – «находився» – підкріплює образ неприступної особи. 

Проте невідповідна народній моралі поведінка хлопця з дівчиною спричинює 

комічний ефект. Отже, через поєднання того, що не мало би поєднуватися, 

викриваються вади людей.  
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Іронію допомагають творити мотиви, які ґрунтуються на формулах 

неможливості. Поєднання бажаного й алогічних хронотопних умов вказує на 

нереальність дії: щастя з’явиться, «коли верба грушки зродит» [1, арк. 36]; 

дівчина забуде парубка, «як буде на камені вода спочивати» [150, арк. 5]. 

Мертва кохана воскресне за умови, що «ноччю сонце изойде» [25, арк. 10]. 

Таким прийомом викрито нехазяйновитісь  жінок, які місять тісто у діжі без 

дна, чи варять кисіль на морозі. Діаметрально протилежні образи, поєднані в 

одну картину, вжито зрідка у строфах про нещасливу долю, заробітчанство, 

сімейне життя. Вони вражають свідомість натуралізмом зображеного: 

«Надийшов дрібний дожджик та долі річками, Та вже гниют тоти ручки, що 

так вигравали» [208, с. 528].  

Через цензуру колективу до злого сарказму в коломийках справа зрідка 

доходить. На відміну від іронії, він базується на відкритому висміюванні 

недоладних речей («їхала на здохлій корові», «ліву ногу закидає, правою 

гальмує»). Злі й уїдливі насмішки, цілеспрямоване оголення того, про що 

йдеться, в основу чого покладено гострий дошкульний глум, сповнений 

презирства, виявляємо у весільних переспівах. 

Підсумовуючи наведене у підрозділі, зауважимо, що найчастіше у 

коломийках застосовують порівняння (у зіставленнях домінують довколишні 

реалії). До найпоширеніших засобів коломийкової тропіки належать виражальні 

епітети, менше –метафори, метонімії й гіперболи; відповідно до сміхової 

культури українців, для жартування застосовано також іронію. Функція таких 

тропів у коломийках – висловити враження співака та дати оцінку певній 

ситуації. Особливу увагу в піснях про кохання привертають широко залучені 

рослинні й орнітологічні символи, які часто набувають полісемічності. 
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3.3. Стилістичні фігури (синтаксичний рівень художньої мови) 

Предмет дослідження у пропонованому підрозділі – стилістика коломийок. 

Глибина проблеми охоплює синтаксичний та семантичний аспекти творення 

художньої мови. Розглядатимемопаралелізм, антитезу, риторичне запитання, 

різновиди повторів.  

Українські науковці В. Гнатюк, М. Грінченко, О. Дей, Ф. Колесса, 

М. Жінкин, Р. Омеляшко, Л. Копаниця та ін. вказували на паралелізм як на 

ключову характеристику жанру. Такий прийом передбачає композицію, що 

базується на зіставленні двох явищ. Н. Шумада у студіях над пісенними 

мініатюрами дослідила, що «майже постійною ознакою коломийки є її 

двопланова будова. У першому рядку подається образ природи, що має 

символічне значення і підготовляє сприймання конкретного, реального образу, 

закладеного в  другому рядку» [97, c. 24]. Проте з твердженням української 

дослідниці можна погодитися частково, адже не всі паралелізми засновані на 

символічному значенні першої дії. Монострофи побудовано у вигляді 

образного, психологічного чи формального паралелізму, який буває в межах 

одного або двох рядків.  

У психологічному паралелізмі, за О. Веселовським, перший вірш базується 

на образі природи, другий – на зіставленні його з явищем життя 

індивідуума [10, с. 101, 102]. Контекст коломийок часто розкриває значення 

першого рядка: «Ой на горі на високій зацвила калина, Не забуде бандерівців 

наша Україна» [193, с. 69]. Отже, розуміємо, що на Маківці, з огляду на запис 

твору поблизу неї, – місце вшанування пам’яті героїв, яке відвідують свідомі 

нащадки. Про зміст твору можемо здогадуватися з натяків, окремих 

семантичних деталей. Це відбувається через структурну особливість жанру, для 

якого особливо притаманні односкладні, неповні, еліптичні речення, 

безсполучникові конструкції.  

Психологічний паралелізм найбільше наявний у групі пісенних мініатюр 

про кохання. Стилістичний засіб передбачає окреслення душевного стану героя 
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двічі: символом і його роз’ясненням. Поетичним зіставленням «знакового» 

об’єкта – зеленої трави при горісі – і суб’єкта – молодої і щасливої з коханим 

дружини – утворено картину подружнього благополуччя: «А там в лісі при 

горісі трава зелененька, Я за добрим чоловіком жінка молоденька» [148, 

арк. 7]. У творі із Західного Поділля мотив засихання частини рослин означає 

відсутність почуттів у одного з пари: «Половина саду цвите, половина в’яне, 

Перше ходив до дівчини, тепер не загляне» [183, арк. 167]. На Лемківщині 

любов дівчини до хлопця, який цього не вартує, зображено образом морозу на 

вікнах. Непрозорі, вони дають нечітку картину дійсності, так само, як закохана 

людина – необ'єктивна: «Чогось вікна побіліли, чи не від морозу, Чи мій милий 

такий файний, чи мій дурний розум?» [146, арк. 167]. Другою частиною 

коломийки уточнено і розкрито загальну тему, «закодований» зміст. Подібно на 

Старосамбірщині: вікна ніби символізують людські очі, що переживають стан 

героїні. Наприклад, плачуть через розлуку молодої з рідною оселею у весільній 

коломийці: «Заплакали вікна, і заплачуть рами, Ой заплачеш і ти, сестро, як 

підеш від мами» [1, арк. 12].  

У текстах родинно-побутової тематики образи недоброзичливців теж 

розкрито у формі паралелізмів. Головні мотиви, пов’язані з цими 

персонажами, – «вороги не сплять, здогадуються, брешуть про закоханих». 

Оскільки заздрісники постійно на сторожі громадської моралі, то їхня «головка 

скіпає, болить», коли милий героїні купує подарунок. Із ними пов’язані образи 

порослих травою доріг, горбів, гір, облог, захмареного неба – як символів 

перепон. За наявності ворогів у героїні до коломийкової канви залучено 

мотиви: «рослини (рута, садовина чи м’ята) не сходять через мороз». У 

Нагуєвичах неможливість кохання через таких осіб зображено оксиморонним 

мотивом «варіння пирогів у холодній воді» [103, с. 129]. Колоритно 

допомагають окреслити біду психологічні паралелізми зі згадками про: «віяння 

вітрів, падання сильного дощу, биття хмар біля закоханих», «зростання груші, 

калини гіллям до дороги».  



  138  

 

 

Чільне місце у коломийках займають образи полонин, в яких «мраки си 

знизили, вівчарики вівці погубили» чи «хмари си знизили, Там молоді вівчарики 

вівці погубили» [246, c. 122, 154] або відбулися інакші дії.  Часто саме 

паралелізм допомагає розкрити глибинне значення, закладене в першому рядку, 

семантику закодованого в ньому символу: «Полонинка відповіла, що за тя не 

піде» чи «А я піду в полонинку по зелене сіно, Полонинку не перейду, бо вже 

сонце сіло» [246, с. 113]. Із контексту розуміємо, що йдеться про дівчину. 

Парубок не піде до любої пізно ввечері, щоб не пустити селом поголосу про 

неї. Отже, зелена полонина означає кохану, а вітер і його віяння – парубка і 

залицяння, як бачимо з іншого варіанта: «Зелена полонина з вітром говорила: – 

Повій, вітре холоднийкий, би я ся розвила»;  коли її «покошено», то дівчина «не 

бде з любком говорити, бо заборонено» [208, c. 462–464]. У коломийках іншої 

тематичної групи – про боротьбу українців проти польської окупації – шум 

вітрів передбачає втечу ворогів. І саме друга частина пісні допомагає розкрити 

таке значення психологічного паралелізму: «Шумлять вітри над полями, 

курява спадає, То не вітер, то так шляхта за кордон тікає» [97, c. 232]. На 

Покутті побутували твори про неможливість перейти поляну «через ожеледу». 

Лід в українській культурі – символ зради. Тому в коломийках небажання 

вчинити підступ виражено через мотив «хлопець не переходить заморожену 

полонину»: «Ни перейду полонинку через йожеледу, Та кого я вірне люблю, за 

рученьку веду» [249, s. 67]. Семантику ненадійності також містить мотив 

«хлопець не переходить через полонину, бо сонце сіло» [249, s. 67]. О. Потебня 

трактував символічну дію горіння полонини як форму моделювання стану 

закоханості [171, с. 24]. Слушність такої думки підтверджують зразки зі 

с. Верхня Рожанка, в яких «горіла полонина, горіла, горіла, Ото її запалила 

дівчина Олена» [1, арк. 66]. За аналогією до зривання чи ламання калини, 

рубання гаю тощо мотив «парубок косить траву» – ознака близьких стосунків: 

«А у онтій полонинці ледінь траву косит, Молоденька дівчинонька дитину 
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приносит» [246, с. 159]. Або: «Ой поляно, поляночко, люди тя скосили, А на 

мене молодого неславу зложили [103, с. 9]. 

Поширеним на рівні діахронії є фольклорний мотив розмови полонини з 

вітром про можливість «зродити» жито чи «випустити» траву. Наявні записи з 

Покуття 1850-го р.: «Ой висока полонина с вітром говорила: – Коби мене 

розорати, жито бим зродила» [24, арк. 14]. У варіанті зі Сколівщини 1996 р. 

докоряли: «Ой коби ти, полонино, ґаздів запросила, Они би тя поорали, жито 

би-сь вродила» [208, с. 477]. Тут полонина асоціюється з дівчиною. Сьогодні на 

Бойківщині співають: «Ой зелена полонина з вітром говорила: «Повій, вітре 

студинийкий, я  бим ся розвила» [1, aрк. 70]. Згадування «орання для сіяння 

жита», як і самого злаку, належать до давніх весільних символів 

примноження [28, с. 306, 311]. Отже, маємо тяглий асоціативний зв’язок між 

урожайністю злакових рослин та плодючістю жінки. 

І. Франко записав бойківську приповідку: «Могила з вітром говорила», 

потрактувавши її як «пусте говорити» [36, c. 545]. Проте в коломийках образ 

могили, яка розмовляє з вітром, доповнюється умовою: «Ой могила, пане-

брате, могила, могила, Коби її розкопати, жито би вродила» [139, с. 337]. 

Символіка росту жита як реінкарнації воїна після смерті наявна в пісні, яку 

зафіксував П. Руснак у Заставнецькому повіті, поданій у збірнику «Буковинські 

русько-народні пісні» [8, c. 42]. Перший рядок твору згодом трансформувався у 

незалежну коломийкову строфу. Мотив у ній має глибокі корені та пов’язаний 

із похоронною обрядовістю українців. Про звичай класти хліб (жито) в 

домовину чи нести кашу перед нею висловив декілька зауваг Хв. Вовк [28, 

c. 333], традицію насипати зерно до місця останнього спочинку – В. Усачова 

[206, с. 466]
6
. У піснях натрапляємо на мотиви, що це жито може прорости за 

                                                           

6  Жито – одна з основних злакових культур українців. У фольклорі воно є символом 

життя та родючості, що супроводжує  фактично всі етапи існування людини (народження, 

одруження, смерть). Окрім того, – й оберіг: у давнину шлях за домовиною посипали житнім 

зерном, запобігаючи засусі, інколи клали у домовину, щоб покійник не ходив після смерті, а 
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певних умов. Ідея переродження властива українському фольклору. З часом 

вона органічно влилася до репертуару вояків УСС («Висока могила з вітром 

говорила», «Стрілецька могила з вітром говорила») [194, с. 395–400]. 

Проаналізувавши поетику коломийок та інших жанрів, ми виявили що 

художньо-стилістичні засоби пісенних мініатюр вписуються в 

загальноукраїнський контекст. Проте в межах окремих жанрів вони різняться. 

Зокрема, у замовляннях паралелізм ґрунтується на діях за аналогією: «Місяцю-

князю! [...] Як вони всі не можуть докупи зійтися, так не можуть у 

мене […]» [203, c. 71], чи «Молодик-молодик! В тебе роги золотії, твоїм рогам 

не стоять, моїм зубам не боліть!» [205, c. 49]. Хоча деякі замовляння мають 

схожу образну систему, діалогічну форму викладу, іноді риму й повтори, що 

створюють почуття ритму, але переважно прозовий матеріал оформлено без 

суворих вимог до структури та їхня функціональність різна: «Ти, місяцю Адаме, 

молодик! Питай ти мертвих і живих: у мертвого зуби не болять?» – «У 

мертвого зуби ніколи не болять […]» [203, c. 76].  

Великій кількості ліричних пісень також притаманний психологічний 

паралелізм. Наприклад, у виданні М. Максимовича «Малороссийские песни» 

вміщено ліричну пісню коломийкової будови, в якій на тлі розмаю природи 

увиразнюється контраст між гармонійним коханням молодих і ненавистю 

заздрісників: «Ой у полі конопельки – верхи зелененькі, Покидає милий милу – 

вороги раденькі» [128, с. 61]. Або інший, який засвідчує шлюбування за 

покликом серця: «Ой пій, мати, тую воду, що я наносила, Зови, мати, того 

зятем, що я полюбила» [128, с. 101]. Про те саме йдеться у коломийках на 

теренах Карпат, як у с. Підгірці Старосамбірського району: «А пий, мати, тую 

воду, що я наносила, Зови, мати, того зятем, що я полюбила» [1, арк. 12].  

                                                                                                                                                                                                 

в оселі його родичів продовжувалося життя. У такому контексті – це знак перемоги над 

смертю [206, с. 463,  466]. 
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Зазначена тенденція спостерігається й під час вивчення інших матеріалів. 

Наприклад, на кінець ХVІІ ст. у пісні про розлуку зі співаника сім’ї 

Чарторийських є мотив парування голубів і прилітання на дівоцький двір, що 

означає минулу гармонію між закоханими: «Прилетіли два голуби на мій 

двір» [129, с. 35]. Таку саму функцію на Покутті виконують образи качат, але 

вже в коломийках: «А на ставу двоє качат днює і ночує, Не будемо, серце, 

вкупі, моя душа чує» [249, s. 23]. У другій чверті ХІХ ст. на Лівобережжі 

зафіксовано ліричну пісню з мотивом «голуби пили воду, та інші її перетворили 

на брудну»: «Два голуби воду пили, а два колотили, Бодай же тим важко-

тяжко, що нас розлучили» [128, с. 99, 153]. У збірнику «Старосвітський 

бандуриста» М. Закревського  зазначено, що в Галичині та Малоросії співають 

коломийку: «Два голуба воду пили, два каламутили, Бодай же тим тяжко-

важко, що нас розлучили» [192, с. 43]. У машинописі Г. Дем’яна зафіксовано 

схожий варіант зі Сколівщини [21, арк. 35]. Це свідчить про спільність 

української традиції на змістовому рівні: мотив прилітання птахів на дерево, 

двір, воду, днювання і ночування на ставу містить семантику взаємних почуттів 

закоханих і натяк на швидкоплинність ситуації, її майбутню зміну. У пізніших 

записах варіантів простежуємо історичну тяглість і стабільність такої 

«конструкції» в Карпатській Україні. Така міжжанрова дифузія мотивів про 

кохання, які «підсилено» за допомогою психологічних паралелізмів, – 

пересічне явище в українській усній словесності. Як бачимо, нерідко вони 

мандрують з ліричних пісень до коломийок, і навпаки, що свідчить про єдність  

українського фольклору. 

Трапляється в коломийках образний паралелізм. Як зазначав А. Ткаченко, 

до нього не залучено давньої символіки для вираження почуттів героя-

виконавця [198, с. 268]. У ньому синтаксично зіставлено реальні чи можливі 

стани й дії: «Україна ще не вмерла, Україна жиє, Ще дівчина козакові 

сорочечку вшиє» [1, арк. 42]. Такий вид цього стилістичного засобу записано у 

м. Городенка: «Дрібен дощик накрапає, глину промиває. Славне місто 



  142  

 

 

Городенка добрих майстрів має!» [1, арк. 81]. В. Шухевич на Гуцульщині 

зафіксував пісню про заздрісників, які, побачивши в дівчини віночок, 

повмирали, а деякі втратили здоровий глузд. Дівчина не дослухається до 

неприязних розмов, що свідчить про силу українського жіноцтва протистояти 

осуду громади. Народна уява наклепникам приписала гіперболізовані в 

образному паралелізмі ревнощі: 

То я тобі не казала, казали те люде, 

Шо на мої головонці віночка не буде.  

Їк на мої головоньці віночок уздріли, 

Зараз одни повмирали, другі подуріли [246, с. 133]. 

 У творі зі с. Погірці Старосамбірського району вороги не вірять, що 

молода доносить віночок до шлюбу: «Журилися сусідоньки, журилися люди, 

Що на твоїй голівоньці віночка не буде» [1, арк. 12]. Відповіддю слугувала 

наступна строфа, де іронічно запрошують нечестивців із підвищення глянути на 

гіперболізовано зображену достойну молоду з віночком: «Подивіться, люди, з 

високого плота, Що на моїй головоньці віночок зі злота» (с. Погірці) [108, 

арк. 12]. В етнографічному регіоні збережено відгомони мотиву «сусіди 

засуджують односельчан за відхилення від традиційних норм поведінки»: «А я 

піду в гай зелений та й ся закосичу, Шоби люди не казали, шо я дома 

сиджу» (с. Тухля) [1, арк. 85]. Пояснення ситуації подано у вигляді образного 

паралелізму. Варіант записав на Гуцульщині в с. Жаб’є В. Шухевич: «Ви 

вороги, ви вороги, вступітси з дороги, А ви вже нас обсудили від ніг до 

голови» [246, c. 114]. Натомість на Бойківщині побутує коломийка, в якій 

недоброзичливцям наказують стати під дерево, яке в українській уснопоетичній 

творчості асоціюється з журбою: «Вороги, вороги, вступіться з дороги, 

Встаньте си під вербу – най я си перейду» [1, арк. 12]. М. Новикова зауважила, 

що «лірична фольклорна поезія» розвинула символічну лінію плакучої верби: 

печаль, жалоба. «Замовляння підсилюють це негативне значення верби як 

центрального дерева антисвіту», «лихого царства» [203, с. 237]. На сучасному 
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етапі побутування мотиви, пов’язані з образами ворогів-сусідів, занепадають 

(мабуть, через пом’якшення норм моралі). Цим словом тепер часто означують 

чужоземних загарбників і тих, хто виступає проти національних інтересів 

України. 

Функціонально образний паралелізм дублює тему коломийки двічі, проте 

різними образами. Наприклад, у творі про небажання поєднання сім’ї з 

«чужинцями», в якому карпатські коломийки акумулювали інформацію про 

залишки родового укладу. Цікаво, що в мотиві заборони видавати заміж 

дівчину в інше село відображено релікти права на дівчину членів її клану: «Ой 

гадайти, парубоньки, гадайти, гадайти, З Івановиц до Волцнива дівчини ни 

дайти» [102, с. 36]. Адже засудження одруження молодих із сусідніх поселень 

засвідчують етнографічні матеріали з усієї етнічної території України. Зокрема 

Хв. Вовк зазначив, що «на Херсонщині дівчатам за втрату дівоцтва обстригали 

коси, але тільки в тих випадках, коли доведено їх зносини з парубками з чужого 

села» [28, с. 202]. У весільних коломийках досі добре простежується мотив 

недружелюбності до наречених з інших сіл: «Щоб тії Підгірці курило-мурило, 

Що для тебе, молодої, парубка не било» (с. Підгірці) [1, арк. 12].  

Дедалі частіше спостерігаємо занепад логічних зв’язків  всередині 

паралелізмів. На це явище в коломийках вказав Ф. Колесса 1928 р. у праці 

«Українська народна пісня в найновішій фазі свого розвитку»: «[…] до 

найстаріших і найчастіше уживаних засобів образного стилю в українських 

народних піснях належить так званий паралелізм; та в новотворах пісенних ся 

форма деколи зводиться до механічного зіставлювання двох рядків […] Ніде 

так, як саме в новотворах, оце зіставлення, часто надуживане до скудності, не 

то що не має глибшого значення, порівняння чи символу, але навіть не має 

сенсу; се вже, мабуть, одна з ознак занепаду народної творчості» [89, с. 51]. 

Учений проаналізував поступову втрату символічного значення образу зозулі в 

коломийках: «у першому [вірші – прим. О. К.] наводиться звичайно образ 

стереотипної  зозулі, що «кує» й навіть «виє», «вививає» на різних деревах, 
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кущах, огорожах, стерні і т. ін.; її поява виправдана хіба лиш потребою рими 

(для другого рядка), що розвиває зміст пісні» [88, с. 51].  Відповідних прикладів 

чимало: «Ой кувала зазуленька на ґанку, на ґанку, Чогось тебе не видати, милий 

мій Стефанку» [1, aрк. 91], або «Зазулька ми закувала на моїм порозі, Зустрів 

мене мій Данило нині на дорозі» [1, aрк. 91]. Серед покутських та буковинських 

коломийок найтиповіші зачини пісень: «Ой судома, сама-м дома», «Та й 

судома сама вдома», «А сталася […] у горах судома» [247, s. 9; 18, с. 67]; «Ой 

судома, моя мамко» [9, с. 563]; в арсеналі найчастотніших «пейзажних» формул 

побутує кліше: «на тім боці при потоці». У репертуарі Івано-Франківщини 

наявні гостросатиричні варіанти про політичні курйози: «Ой кувала зозуленька, 

ковала зозулі, В Станіславі такі яйці – гостріші, ніж кулі» [1, арк. 36] (ідеться 

про поцілення яйцем у Президента України, від чого той знепритомнів). Тобто 

логічний зв’язок між першим і другим рядком коломийки відсутній у більшості 

новотворів, а зміст розкрито у другій частині строфи.  

Виникнення формального паралелізму зумовлено механізмом, який описав 

Ф. Колесса. З нашого погляду, ця риса не лише деструктивна, але є ключовою у 

творенні більшості сучасних варіантів. Нетипову поведінку особи піддають 

критиці за допомогою ірреальної картини: «Тече потік, тече потік, тече 

мінеральний, Ви ся люди не дивуйте, бо він ненормальний» (с. Делятин, вар.: 

Нижня Рожанка) [1, арк. 4, 60]. Іноді виконавці коломийок до першого вірша 

пісенної мініатюри, яка добре відома у певному середовищі, додають нове 

закінчення, що актуалізує твір, робить його цікавішим для слухачів, надаючи 

«другого життя». Тоді маємо справу не з психологічним, а з формальним 

паралелізмом через втрату логічних зв’язків всередині варіанта. Наприклад, 

семантика падання зірки й самоприкрашання нею дівчини містить значення 

порівняння засліплюючої краси обох: «Ой упала звізда з неба та й розсипалася, 

Ой узяла її Марця та й заквітчалася»  [1, арк. 78]. У пізнішому записі падіння 

світила трактуємо лише як засіб для побудови «правильного вірша»: «Ой упала 

звізда з неба та й розсипалася, Ни в щасливу годиночку війна зачалася» [208, 
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c. 565]. Подібну заміну першого рядка виявлено в інших творах. У с. Тухля 

зафіксовано мотиви-погрози ворогам і вихваляння близькістю повстанських 

загонів: «Паде дощ, паде дощ, на дорозі слизько, Утікайте, москалі, бо бандери 

близько» [1, арк. 37]. Первинну семантику кохання, розкриту у другій частині 

коломийки: «Паде дощ, паде дощ, на дорозі слизько, Треба дбати, щоби  мати 

кавалера близько», яку записано у сусідньому с. Либохора [1, арк. 32], замінено, 

внаслідок чого затерся логічний зв'язок між першим та другим рядками.  

Загальний зміст строфи не завжди змінюється за підставляння іншого 

початку. Г. Дем’ян у с. Грабовець задокументував твори з мотивами погрози 

ворогам України. Їм притаманні схожі змістові та стилістичні структури. 

Ідеться про описи випасання овець у горах (у першому вірші), заклики до втечі 

(у другому) і побудову у формі образного паралелізму: «В Чорногорі пасут 

воли, в Балцатулі вівці, Ховайтеся, вороженьки, бо йдуть бандерівці» [193, 

с. 70]. У зв’язку зі взаємозамінністю без втрати суті та ідейності варіантів 

можемо говорити про синсемантичність деяких уривків пісенних мініатюр. 

Двоплановість коломийок передбачає структурування мовного матеріалу в 

різноманітних комбінаціях. Наприклад, у «дзеркально зворотних» синтаксичних 

конструкціях їх ще називають «синтаксичними паралелізмами» [198, c. 285]. 

Розміщена на початку та наприкінці такої строфи інформація найбільше 

акцентується: 

       1                                          2 

Як я їхав с Коломиї на сиві кобилі, 

       2                                          1 

Кобила сі сполошила, а я впав в помиї [103, c. 51]. 

 

Паралелізм базується і на уподібненні, і на запереченні – антитезі, яка 

трапляється в одній із десяти пісенних мініатюр. У групі родинно-побутових 

творів з мотивами про коломийку цей стилістичний засіб часто  побутує у 

вигляді протиставлення змісту двох рядків. Загальна картина строфи 

вимальовується з опозиції, контрасту. На Покутті, у Коломиї, пісня слугує 
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розрадою, втіхою голодному: «Ой сам собі заспіваю, та й сам собі скачу, Ой 

так ми сі їсти хоче, що мало не плачу» [103, с. 130]. Варіант цієї коломийки 

дисертант зафіксувала у с. Нижня Яблунька, що на Турківщині [1, арк. 43]. 

Пісня тішила гуцулів на початку ХХ ст.: «Я співаю, не гадаю, ніби веселюси, В 

мене туга на серденьку, я не признаюси» [246, с. 156]. Вдалося записати той 

самий мотив у іншому етнографічному районі – на Бойківщині, у с. Велика 

Волосянка Старосамбірського району: «Ой не того  я співаю, що ся гаразд маю, 

Тяжка туга на серденьку, я ся не признаю» [1, арк. 87].  

Подекуди від протиставлення утворюється комічний ефект: «Ой не смійся, 

дівчинонько, з мого капелюшка, Я си з тебе тай не смію, що ти 

клаповушка» [19, арк. 1]. У новіших записах за допомогою антитези народ 

іронізує над вихваляннями парубка: «Ой хвалився вельми дружба, шо має 

машину, А він має супер тачку тай возит трачину» (с. Нижня Рожанка) [1, 

арк. 39]. На Гуцульщині, у селі Яворів, В. Шухевич записав, як хлопець уявляє 

своє майбутнє, обираючи дівчат із різних соціальних прошарків. Перевагу 

здобуває скромна і працьовита: «Волію я у тій бідній дороги топтати, Ніж я 

маю у богача лавици шкребтати» [246, с. 117]. Судячи з коломийкових текстів, 

досить критично ставилися і до одружень із нерівнею. До слова, на відміну від 

української традиції, у російських пісенних мініатюрах заможність 

виставляється значною перевагою при паруванні молодих людей. Наприклад, у 

частівках дівчата співають, що вийдуть заміж за багатого. 

За будовою антитеза буває розширеною у кількох строфах, як у 

коломийках із с. Погірці: «Журились сусідоньки, журилисі люди, Що на моїй 

голівоньці віночка не буде. Подивіться, воріженьки, з високого плота, Що на 

моїй голівоньці віночок зі злота» [1, арк. 17]; або у двох рядках: «Ой ти си 

п’єш, тай гайнуєш, а я дома сиджу, Я голенька, ще й босенька, світечка не 

виджу» [155, арк. 263], й допомагає  зобразити гострі соціальні проблеми у 

сімейних парах та ін. Наприклад, контраст веселощів чоловіка та сум 
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знедоленої дружини колоритно розкривають нещастя сім’ї через пияцтво. 

Урізноманітнюють такі художні виражальні засоби поетичну тканину мови 

новотворів про актуальні проблеми сьогодення та негаразди політикуму: «На 

Вкраїні маєм раду, Верховна зоветься, Ми її туди обрали, вона з нас 

сміється» [1, арк. 38].  

Зазначений стилістичний засіб іноді звужений до меж одного вірша. 

Наприклад, герой в емігрантській коломийці роздумує: «Аж не піду у Канаду, 

піду в Аргентіну» [73, с. 291]. Спостерігач може зобразити негаразди в коханні 

за допомогою антиподного дистанціювання героїв одне від одного, яке образно 

протиставляється щастю вже в першому рядку коломийки: «Живе гуцул в 

Коломиї, гуцулка – в Мілані, А любов у них по дроту, в мобілці коханні» [1, 

арк. 6], або коротко заперечити щось інше: «В Охримівцях нема поля, но самі 

кусочки, Охримівські дівчатонька так, як образочки» [102, с. 41]. Таке 

«стиснення» маємо у коломийці, в якій співаки виправдовуються за 

перетинання меж ввічливості під час розваг: «Ви сі, люди, не дивуйте, шо я 

язиката, В мене мама не така, я сі вдала в тата», або «[…] В мене мама дуже 

тиха, я сі вдала в тата» [1, арк. 25]. У застільно-бесідних весільних 

приспівках поради молодиці для майбутнього життя увиразнюються за 

допомогою лаконічних антитез: «Як тя буде Ігор бити, не бійся, не бійся, Іно 

втікай під перину і до нього смійся», «Як тя буде Ігор бити, не кажи нікому, 

Бери подушку у руки і тікай додому» [1, арк. 12]. 

Протиставлення в одному рядку про світоглядну відмінність поляків та 

українців зафіксував І. Колесса у с. Ходовичі. Картину доповнюють образи 

жита і гречки, які ростуть у різних місцях
7
, чим натякається на сварки й 

несумісність людей у побуті
8
: «Ой на горі жито, жито, на долиньі гречка, 

                                                           

7
  Пор: формула неможливості доповнюється просторовою віддаленістю образів «Ой 

ти стоїш на горі, а я на долині, Коби пани позволили, женив би ся нині» [139, с.  348]. 
8  За Г. Горинь, відмінності між релігійними громадами існували і найсильніше 

проявлялися у звичаях та обрядах. Коли йшлося, наприклад, про шлюб, хрещення дітей, 



  148  

 

 

Ней не бере Русин Польки, буде суперечка. Та будут сьи перечити, та будут 

сьи бити, Та будут у єднім пєцу дўа  борщі варити. Єден буде іс смитаноў, 

другий с солониноў Та будут сьи проклинати із лихоў годиноў» [34, с. 201].   

За допомогою антитези передається мотив своєрідних «змагань» між 

селищами, громадами, гуртами у красі, дотепності, працьовитості мешканців. 

Доходить до відвертого глузування в записі В. Гнатюка: «А вівківські парубочки 

сіяли, орали, Костенівські череваті гарбузи покрали», «В єньших селах 

парубоньки сьмітє тай полова, В Іванівцьох парубоньки – милая розмова» [102, 

с. 36]. Неприязнь між громадами розкрито антитезою і в сучасному записі зі 

с. Тухля: «Либохора таке село нема шо хвалити: Якби не та свята церква, 

мож би й запалити» [1, арк. 4].  

Зі зрозумілих причин, останнім часом актуалізувалися коломийки з 

антиросійськими настроями серед населення Карпат. Зазначений стилістичний 

засіб дає змогу у гумористичному ключі одночасно висловити як достатню 

толерантність, так і бажання відмежуватися від «сусідів» і мешкати подалі: «Та 

ви, вроді, москалі, хлопці непогані, Але ліпше бисьте жили десь у 

Пакистані» (с. Нижня Яблунька) [1, арк. 96].  

Художню мову коломийок урізноманітнюють риторичні запитання – 

стилістичні фігури, які не вимагають відповіді та стверджують чи 

узагальнюють певну думку, надають яскравого емоційного забарвлення твору, 

посилюють увагу слухача. Їх тематика доволі широка, тому трапляються 

                                                                                                                                                                                                 

релігійні свята і відповідно до цього пошанування традиційних звичаїв, то тут кожна громада 

чітко дотримувалася свого. У поліетнічній громаді представники різних конфесій ревно 

відстоювали свої національні святині, історичні події, особи. Отож, у Східній Галичині 

перехід з одного обряду в інший був рівноцінний зміні національності, тобто зраді. Ця 

проблема, – продовжує дослідниця, – гостро поставала у міжнаціональних шлюбах, хоча їх 

відсоток у селах Карпат був мізерним [43, с. 26–27]. Доказом осудження молоді за шлюби 

міжетнічні чи з не з односельчанами є коломийки, які подав В. Гнатюк у ХVII т. 

«Етнографічного збірника» [102, с. 13–21]. Українські вірування додатково показують 

ставлення автохтонного населення до чужинців. Наприклад, в оповіданнях маємо, твердив 

Хв. Вовк, що коли єврей миє руки та струсить з них воду через плече, то з кожної краплі 

народжується чортеня [28, с. 182] . 
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зазначені засоби поетики в усіх групах коломийок. У соціально-побутових 

творах охоплено гострі матеріальні проблеми: «Що будеме робити й білявино 

моя? То Вовчанське й управлінє не дає нам поля?» [1, арк. 29]; родинно-

побутових – містяться звертання до виконавців пісенних мініатюр: «Ой співаче, 

співаченьку, то співати вмієш, Чому тогди не співаєш, як ізголоднієш?» [215, 

с. 141]. Варіанти цього твору сьогодні особливо популярні в 

с. Нижня Яблунька, с. Присліп Турківського району Львівської обл. [1, арк. 6, 

11]. У деяких записах у другій строфі міститься відповідь: «Ой співаку-

небораку, ти співати вмієш, Та чому си не заспіваєш, коли зголоднієш?  – А як я 

ся зголоднію, співати не вмію, А як я ся напакую, тоди пащекую» (с. Нижня 

Яблунька) [1, арк. 45].  

Форма викладу пропонованих фігур буває поступальною, проте досить 

поширені та добре збережені риторичні запитання у формі паралелізмів: «Чому, 

коню, води не п’єш, лиш на воду дуєш? Чому, дівчє, не співаєш, лишень губи 

дуєш?» [102, с. 133]. За обсягом їх можна поділити на такі, що перебувають у 

межах одного вірша або цілої строфи. Певні коломийки розширені відповіддю, 

як-от у записі зі Сколівщини: « –Чому, коню, воду ни п’єш, ци дорогу чуєш? 

Чому, хлопцю з Волосянки, дома ни ночуєш? – Та як міні воду пити – такий 

голоднийкий, Та як міні дома спати – такий молодийкий? Та як міні молодому 

дома ночовати? Кінь вороный, я молодий – ні з ким розмав’яти» [1, с. 189].  

Група любовних творів також послуговується цим засобом художньої 

мови. Домінуюче цільове призначення зазначених елементів стилістики – 

надати текстам пісень експресивності. Наприклад, у розлуці гуцулки журилися, 

тужили і при цьому теж співали коломийки у формі риторичних запитань, як 

зафіксовано у В. Шухевича: «[…] Личко моє  рум’їненьке, хто ме цюлювати? 

Заплакала дівчинонька дрібними сльозами, Пішов ледінь у доріжку довгими 

полями» [246, с.  152].   

Суттєво посилюється емоційна маркованість варіантів із приписуванням 

неадекватності особі за допомогою запитань-звинувачень. У весільних 
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коломийках натрапляємо на звертання: «Чи ти, дівко, іздуріла, чи ти 

звар’ювала, Що ти собі з-під Самбора бойка сподобала?» або «[…] Чи з розуму 

зійшла: Свої хлопці полишила, за чужого вийшла?», – співали у с. Містковичі 

Самбірського району [22, арк. 12]. Відповідні тексти зумовлені 

етнопсихологічними чинниками, адже українці не схвалювали одружень з 

хлопцями з інших сіл – через віддаленість від родини, страх перед чужим 

середовищем. Отож, намагалися не видавати своїх доньок заміж за чужинців.  

Функціонально риторичні звертання призначені також для привернення 

уваги. Сучасні записи з околиць Коломиї свідчать про активне побутування 

пісенних мініатюр у формі запитань. Вони бувають із синтаксичними 

анафорами, що дублюють майже цілі твори: «Чи я тобі не казала, любий мій 

Василю, Купи ми баняк великий наварю киселю? Чи я тобі не казала, милий мій 

Василю, Купи з глини коралики на біленьку шию?» [1, арк. 78].
  

Серед різноманітних стилістичних засобів коломийок чільне місце займає 

повтор фраз, слів, морфем і звуків. О. Дей серед інших елементів художньої 

мови назвав тавтології стилістичними засобами виділення об'єкта з ряду і 

«тропами, що функціонально спрямовані на відтворення одиничного в 

навмисне збагаченому його вияві» [49, с. 212]. У наукових збірниках коломийок 

В. Гнатюка [102; 103; 104] та Н. Шумади [97], польових записах автора 

дисертації [1] й інших матеріалах простежується збереження традиції 

компонування ліричних мініатюр з дублюванням частин тексту. Незважаючи на 

низку студій, присвячених їх стилістиці, проблему зазначеного засобу в 

коломийках розглядали принагідно і недостатньо. Одним із перших про нього 

згадав І. Франко у статті «До історії коломийкового розміру». Учений визначив, 

що повтори стали ключовими у трансформації десятискладових пісень у 

чотирнадцятискладові, тобто надавали їм функції організації структури пісень 

[212, c. 233]. Ф. Колесса зауважив, що з метою канонічної ритмоорганізації 

часто повторюється односкладове слово в кінці рядка та «всередині й на 

початку вірша також вживаються повторення одного–двох складів або й цілих 
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силабічних груп для заповнення розміру» [88, c. 144]. Одностайність із 

корифеями виявила Н. Шумада, зазначивши, що з метою укладання речення у 

традиційну ритмічну схему коломийкар іноді доповнює рядок повтореннями 

того самого складу чи слова. Проте, окрім функції заповнення «правильної» 

структури коломийок, учена називає інші – організацію танцювального ритму 

та відігравання звуконаслідувальної ролі [240, с. 86]. Про повтори у контексті 

питання розмаїття евфонічних образотворчих засобів ідеться у передмові до 

книги «Танцювальні пісні» 1970 p. за редакцією О. Дея [197, c. 37–39]. 

Зважаючи на обмаль праць, присвячених фоностилістиці коломийок, 

дисертант досліджує типи залученого «інструментарію» для її створення та 

функції обраних засобів  у формуванні коломийкових картин. Особливо 

акцентовано на підборі методів для компонування образів, кореляції між 

зображуваним і виражальними засобами. 

Основна стилістична функція повтору в коломийках – художнє 

увиразнення мови, посилення її експресивно-зображальних властивостей. 

Художньо вмотивоване в коломийках нагромадження слів однакового чи 

подібного змісту, яке з першого погляду є крайністю, проте додатково й 

точніше акцентує увагу на вже проспіваному: «брате-побратиме», «росте-

виростає», «мало-немного», «рано-раненько», «думає-гадає». У коломийках зі 

сумовитою тематикою надмір слів зі схожою семантикою нагнітає ситуацію 

(«Ой зацвили туліпани, зацвили ґрішпани, Там то мені сумно, нудно, як вечір 

настане» [102, с. 16]),  в оптимістичних творах любовного блоку посилює 

експресію позитивних емоцій («Перестаньте, води, броди, на тот час 

шуміти, Та як буде зозуленька додому летіти» [103, с. 1]).  

 Завдяки повторам створюється нове сприймання звуку, слова, його частини 

чи словосполучення. У такий спосіб скомпонована яскрава картина 

почервонілого на заході сонця без детального його опису, максимальною 

економією зображальних засобів та дублюванням слова вечір та частини вечер-:  

Ой вже вечір вечеріє, сонце на затінку, 
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А ти пане отамане, не дась підвечірку [1, арк. 32]. 

О. Дей розглянув повтори наприкінці одного рядка і на початку іншого, 

назвавши їх «рідкісним прийомом» у танцювальних піснях загалом, «ознакою 

винятково високої поетичної майстерності» [197, с. 38]. Проте в коломийках на 

такі види повторів натрапляємо доволі часто. Переважно до них залучено 

дієслова для позначення руху, що забезпечує мобільну картину зображуваного: 

Не сам  іду  у катуни, а жандарм ми веде,  

Не веди ня, пір'янику, порубаю тебе [134, с. 193].
 
 

Декількаразове вживання слова «вести» сприяє появі в читача 

суб’єктивного сприймання процесу небажаної довгочасної дії. Гнітюча 

настроєвість мотиву «жандарм веде новобранця служити до війська» 

посилюється анафорою з антитезами: «не сам іду...», та «не веди ня...». Функцію 

організації структури виконує залучення однокореневих слів «веде» та «не 

веди», які логічно поєднують закінчення і початок першого та другого віршів.  

Досягти зв’язності в художньому тексті допомагають повтори на стиках 

цезур, утворюючи так зване ланцюгове синтаксичне поєднання фраз. Тут 

тавтологія допомагає послідовно розгортати тему твору: 

За що її били, били за яку причину? 

Не хотіла відробити за дядю панщину [103, с. 33]. 

Окрім зазначеного, посилюється експресія емоції несправедливої образи 

(через кількаразове залучення слова «били»). Тому в наведеному тексті 

стилістичний засіб – поліфункціональний. Він відіграє важливу роль в 

організації структури коломийки: пов’язує частини тексту (логічно поєднує 

закінчення та початку цезур вірша), виконує ритмобудівельну функцію (сприяє 

суголосності, збереженню послідовності акцентованих і ненаголошених складів) 

і нагнітає емоції. Отже, спорадично значення підсилення образу та суголосності 

виконує підхоплення кінцевого слова вірша або цезури початком наступного. На 

думку О. Дея, таке явище творить асоціативний ланцюговий зв’язок, де «одна 
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деталь обумовлює появу в пісні іншої, у якій далі відлунюється, 

поглиблюючись» [49, с. 112]. 

Функцію поєднання віршів виконують єдинопочатки рядків, яких чимало у 

дво- та тристрофних коломийках. Стилістична роль анафор – зв’язкова, 

ритмобудівельна й експресивна (адже увага слухача концентрується найбільше 

на початку речення, а дублювання інформації додатково розставляє змістові 

акценти): 

Ой хто хоче гроші мати, цигари курити,  

Той най іде в Бориславльи млинком покрутити, 

Ой хто хоче гроші мати, калачики їсти, 

Той най іде в Бориславльи в замороку лізти! [214, c. 192]. 

На інших прикладах також спостерігаємо, що як стилістичний засіб повтор 

сприяє відображенню хвилюючих моментів у житті людини, стану збудження, 

підвищеного реагування індивідуума на довкілля, підкреслює не лише 

змістовий, а й емоційний моменти. Розташування повтору відіграє певну роль у 

ступені психологічного нагнітання: наприклад, анафори відразу акцентують 

увагу на темі твору. Дублюючись на початках цезур, недоброзичливі побажання 

створюють почуттєву домінанту розпачу, гніву:  

Бодай пани панували, бодай пани жили, 

Щоб тачками на цегольні каміня возили [103, с. 234].  

 

Бодай ляхи панували, бодай вони жили, 

Бодай вони межи люди з торбами ходили [103, с. 234].  

Інший вид повтору в коломийках – кільцевий, – починає певну синтаксичну 

одиницю й закінчує її, допомагаючи подовжити враження, посилити основну 

думку, а також зорганізувати, виструнчити композицію твору, наприклад:  

Михасю, ой Михасю, зажени ми Ласю,  

До стодоли, до комори, милий мій Михасю [1, арк. 24]. 
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Прикінцеві повтори слів залучено до невеликої кількості творів з метою 

утворення тавтологічної, іноді омонімічної, рими: «Ой дали ми моя мамка 

корову з дійницьов, Та шоби я не ходила по селу з дійницьов» (Тухля) [1, 

арк. 18].  Зрідка натрапляємо на анафору й епіфору разом: «Ты ни будеш хліба 

печи, бо ни бде із чого. Ты ни будеш лыжки мыти, бо ни бде від чого» [141, 

с. 191]. Ця тенденція вказує на домінуючу роль коломийкової ритміки у 

пропонованому прийомі. 

Наявні в коломийках повтори слів з інтервалами. У першій частині вірша 

вони посилюють образи. Скажімо, несприяння природи зловмисникам-ворогам 

України і створює психологічну паралель єдності довкілля з українським 

народом. Привертання уваги, наприклад, до тривалості негоди підкреслює 

семантику образу нещасливої години для мадярів:  

Ой паде дощик, паде, на вулиці слизько 

Утікайте, мадярики, бо вже руські близько [134, с. 193]. 

Автор роботи виявила побутування низки варіантів зазначеної коломийки у 

Сколівському районі серед повстанського репертуару, що свідчить про активну 

фазу існування і творення пісенних мініатюр на основі мотиву про падання дощу 

і збереження у композиції повторів. У цитованому творі – дублювання слів без 

інтервалів на початку речення. А. Ткаченко порівнював цей прийом із розгоном 

для наступної фрази [198, с. 272]: 

Паде дощ, паде дощ, на дорозі слизько 

Утікайте, москалики, бо бандери близько (2) [1, арк. 34]. 

Крім того, у тексті зафіксовано відхилення від традиційної композиції 

коломийок. Ідеться про дворазове виконання другого вірша, який обрамлює й 

остаточно завершує думку, а також дає змогу виконавцеві залучити ретардацію у 

виконанні в'язанок строф, отримавши додатковий час для пригадування інших 

куплетів. На довільність строфіки бойківських народних пісень одним із перших 

вказав М. Мишанич [131, c. 9]. 
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У другій половині ХХ століття Г. Дем'ян зафіксував варіант коломийки, де 

пропонується чужинцям утікати, бо «бандерівці» близько: 

Попід гори пасут воли, в полонині вівці, 

Утікайте, большевики, бо йдут бандерівці  [193, с. 69].  

Відсутність однакових слів у ній призводить до зменшення емоційної 

напруги, оскільки не задіяна їхня потенційна емоційно-експресивна функція.  

Повтор може викликати в читача об’єктивне розуміння ситуації, наголосити 

на деталях, реаліях дійсності певної історичної віхи. Зокрема, у коломийці 

відображено й важку солдатську муштру (зицирку) на службі у цісаря:  

А я піду на зицирку, зицирки ни вмію, 

Він до мене по-німецьки, я ни розумію [97, с. 70]. 

Акцентуація слова іншомовного походження створює гнітючий образ 

домінування чужого середовища на рідній землі, яке підкреслюється 

недолугістю українця, невмілістю селянина тримати в руках зброю, відірваність 

його від контексту рідного середовища дублюванням заперечних часток «ни» 

перед дієсловами. 

Нерідко за допомогою прийому повторення певного поетичного компонента 

утворюються яскраві зорові образи. Погоджуємося з Л. Мушкетик, що це 

робиться з метою «увиразнення, підкреслення чи кращого звучання» [134, 

с. 149]. Скажімо, навколишня природа, багата кольорами, навіює різноманітні 

асоціації для її опису: 

Полонинко зелененька, полонинко красна, 

Я на тобі, полонинко, сиві волки пасла [1, арк. 8]. 

Із наведеного тексту бачимо, що повтор назв місцевостей зі зміною 

варіантів їх опису пожвавлює колористику образів коломийок. У такому разі 

дублювання виконує семантичну функцію – задля багатогранного представлення 

об’єкт кількаразово введено до структури тексту з поданням інших ознак.  

Цікавим явищем у стилістичному аспекті є багаторазові вживання окремих 

звуків. Адже звукова картина тексту може мати два значення, одне з яких 
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співвідноситься зі змістом (естетична функція звуку), а друге – не 

співвідноситься (ідеться про ритм, римування, милозвучність). Проте той чи 

інший звуковий образ немовби «зростається» з певним змістом і відтворює його 

в окремому звуковому поєднанні. Наприклад, у тексті: «Віє вітер, віє буйний, 

гне осику, свище» [5, арк. 4] вчуваються сила вітру та свист буревію, які 

передано багаторазовим відтворенням приголосних, наближених до звучання 

вихору.  

Звуковий повтор – важливий конструктивний засіб, тісно пов’язаний із 

ритмом й інтонацією:  

Ой я сяду на коника й острогами блисну,  

Штири милі до дівчини за мінутку свисну [1, aрк. 6]. 

Повтори звуку с  асоціюються з швидкістю бігу коня, створюють звуковий 

образ і водночас, формуючи ритмомелодику вірша, скріплюють частини в одне 

ціле, виступають засобом композиції. 

Дублюються у коломийках не лише окремі звуки, а цілі звукові комплекси, 

які надають ритмові вірша тональності й мелодійності, наближають його до 

танцювального. Звукові чергування дзвінких приголосних часто посилюють 

мажорний настрій вірша: 

Через Дмитра, через Дмитра, через Дмитрунину, 

Походила’м біле шмаття через білу днину [101, с. 30].  

Наскрізний контрапункт звуків ч – р – з – дм – тр у коломийці створює 

картину закоханої дівчини, яка через нав’язливі швидкі та різні думки про 

кохання, що заполонили її душу, абстрагується від дійсності та необхідних 

обов’язків.  

Алітерація, як особливий вид звукового повтору, активно урізноманітнює 

стилістику пісенних мініатюр. За її допомогою в уяві можуть створюватися 

навіть звукові образи-символи. Наприклад, у коломийках звуконаслідування 

стукоту підков чи взуття означає, що парубок був у коханої на світанку:  

Ой ішов я долі селом, чоботята «дзень-дзень», 
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А як прийшов до дівчини, то вже білий день, день [1, aрк. 96]. 

Повторюються приголосні дз, д, н, які є складниками слова дзвін. Алітерація 

дз, з створює звуковий образ бою підков, а за допомогою звука н цей «дзвін» 

увиразнюється, не зникає, а звучить луною: дз — н — д — н.  

Звуковий повтор у вигляді звуковідтворення (коли в текст включаються 

передані фонетичними засобами мови крики тварин та птахів, звуки машин і 

механізмів тощо) і звуконаслідування (відображення звуків навколишньої 

дійсності за допомогою спеціально зібраних слів, у складі яких повторюються 

фонеми, що нагадують відповідні звуки) допомагає створювати «звуковий 

образ», «звуковий живопис». Наприклад:  

Чеше, їде машиниця шинами впоперек, 

Чей же би нам полюбитись роченьком поперед [1, aрк. 72].  

Особливо багаті на звукові повтори танцювальні коломийки. Скажімо, 

асонансами може «одзвінчуватися» текст, стилізувати його мову для створення 

образу уявного вибивання закаблуків та ритмізації мови:  

Гоп-гоп-гоп-гоп, гопоньки-гопоньки, 

А мені файно танцюєсь, дівчата радойкі [1, aрк.65].  

Що ж до власне звуковідтворення, воно виявляється, переважно, не в 

повнозначних словах, а у звукових комплексах, які не належать до мовної 

системи, а з'являються у творах принагідно. Іноді воно підкріплюється і 

дублюванням цілого рядка для посилення експресивності. На відміну від 

звуконаслідування, звуковідтворення допомагає безпосередніше передавати 

звукові враження. Проте злиття наслідування звуків і значення відповідних слів 

може забезпечити ще ширшу палітру.  

Підсумовуючи зазначене, зауважимо, що художня мова прагне видобути 

додатковий експресивний ефект із самого звучання слів. Засоби фонетичної 

стилістики існують у художньому творі не лише з естетичною метою, а як 

прийоми оформлення певного змісту. Тому ні асонанс, ні алітерація, ні 

звуконаслідування, ні будь-який інший елемент фонетичного рівня мови не 
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мають постійного значення незалежно від умов їх реалізації в конкретному 

контексті. 

Загалом повтори можна назвати одними з домінуючих стилістичних засобів 

у поетичній канві коломийок. Вони проявляють добру збереженість на 

історичному  рівні. Аналіз конструкцій із повтором виявив різноманітність і полі 

функціональність останнього. Вивчаючи тексти українських коломийок, автор 

виокремила декілька основних ролей цього стилістичного засобу: 

 1) організація структури – зв’язку частин тексту (найбільше – це прикінцеві 

рими у цезурах, віршах), ритмобудівельної функції (утворення правильної 

кількості складів і наголосів у віршах та їх розміщення), прикінцевого 

обрамлення строф повтором другого рядка у деяких коломийках;  

2) емоційно-експресивна (характерне домінування її реалізації через 

дублювання слів на початку рядків);  

3) стилістична як структурно-смислова фігура (троп) – натрапляємо зрідка 

на зміщення смислових акцентів у повторах;  

4) семантична – підсилення, привертання уваги до чого- або до кого-небудь, 

виділення характерних ознак, дій тощо (одна з ключових ролей коломийкових 

повторів);  

5) граматична – вираження інтенсивності дії, повторюваності, 

багатократності  (переважно з дієсловами на позначення руху чи монотонного 

заняття).  

Варто підкреслити, що розглянуті функції коломийкових повторів зрідка 

монофункціональні. Зазначений стилістичний засіб, як правило, 

поліфункціональний в одному тексті. 

Отже, у підрозділі досліджено 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 
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структуру переважно у новотворах); антитези допомагають увиразнити гострі 

проблеми. Посилюють увагу слухача зверненням риторичні запитання. 

Важливе місце у коломийковій стилістиці відведено повторам фраз, слів, 

морфем та звуків, які є поліфункціональними (виконують експресивну, 

граматичну, ритмоорганізовуючу, єднальну тощо ролі).  

 

3.4. Версифікаційний лад коломийок 

На думку О. Потебні, на шляху до окреслення проблеми жанрової 

специфіки, взаємозв’язку та дифузій блоків уснопоетичної творчості може 

допомогти розмір, який покладено в основу тієї чи іншої пісні [170, с. 42]. Тому, 

аналізуючи питання природи коломийкової пісенності, значну увагу приділяємо 

побудові вірша. 

Чимало науковців вказували на продуктивність такого типу вірша. Зокрема 

В. Гнатюк зауважив, що 14-складовики ніби витіснили інші форми [41, с. 79]. 

М. Жінкін пояснив заміщення тим, що «вже не можна було нового змісту 

вкласти в старі форми [...]. Нова пісня, як типове словесне оповідання, є власне 

один мотив на два коротенькі рядки» [61, c. 200]. За спостереженнями 

дисертанта, у Карпатському регіоні понад половина пісенного репертуару 

складена із залученням структури (4+4+6)2. 

Структура коломийок – дво- чи трирядкова строфа (іноді поєднано кілька 

куплетів). У кожному вірші, переважно, міститься чотирнадцять складів. 

В. Гнатюк зазначав, що бувають коломийки 15- або 16-складові з одного, і 13- 

або 12-складові – з другого боку. «Всі вони, одначе, приходять виїмково і лише 

12-складовий стих буває правилом, звичайно тоді, коли в першій половині 

коломийкового стиха попадають односкладові іменники або іменники з 

наголосом на останнім складі, приміром: Попід гай, | попід гай, | та й попід 

ліщину. Або: Ой сів кіс | на покіс| та й став щебетати. При чім  звичайно 

другий стих куплета буває повний, 14-складовий» [39, с. ХХІІІ]. Далі науковець 

зазначав, що трапляються мішані з іншими розмірами, найчастіше козачковим, 
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строфи [39, с. ХХІV]. Ф. Колесса стверджував, що танкові пісні об’єднуються в 

окремі групи  не своїм змістом, а «характеристичними ритмічними формами». 

Коломийки «визначаються «скочним» ритмом, що пливе в такті 2/4
9
, і типовим 

розміром вірша (4+4+6) із модифікаціями (4+3+6)» [89, с. 645]. На відміну від 

попередника, науковець вважав, що ритм (3+3+6) спорадичний. Доводить це й 

матеріал збірника В. Гнатюка, де серед модифікованих моностроф 

спостерігаємо згадану гаму варіацій перших рядків та комбінацій ритмів 

коломийкових, козачкових, а 12-складовий вірш, все ж-таки є рідкістю.  

В. Гнатюк міркував, що дванадцять складів – не обов’язково наслідок 

впливу польського краков’яка [39, c. ХІІ]. Справді, що далі на Захід, то 

популярнішою серед українців стає формa (6+6), (6+6). У місцевостях, близьких 

до етнічної Лемківщини, відбуваються взаємовпливи, основу яких становлять 

два 12-силабічні вірші в одній строфі з цезурою посередині. З цим пов’язана 

дифузійна гібридна структура деяких карпатських коломийок: (5+6)(4+4+6), 

(3+3+6)(4+4+6), (4+3+6)(4+4+6), (3+4+6)(4+4+6). Підтвердилася позиція 

науковця щодо версифікації творів  після аналізу, виконаного на матеріалі, який 

зібрав польський дослідник Ж. Паулі. Близько однієї шостої частини добірки 

має неповний коломийковий вірш – переважно бракує одного складу після 

першої цезури (4+3+6) [246, s. 167, 168, 173], рідше відсутні склади у першій та 

другій силабічних групах разом (3+3+6) [250, s. 167] або у першій (3+4+6) [250, 

s. 165–205, 168]. Схожу картину спостерігаємо у виданні В. Гнатюка. 

Це доводить матеріал сучасних польових фіксацій. Найчастіше перший 

вірш підлягає скороченню на один склад, як-от зі с. Торунь Міжгірського 

району Закарпатської області, Бойківщина: «Івана, мамо, люблю, за Івана піду, 

Іван має коні сиві – сяду тай поїду (2)» [1, арк. 6]. Однак, дотримуючись 

                                                           

9  В. Гошовський класифікував коломийки так: «до танцю» та «до співу», другі – на  а) 

чоловічі (манера виконання – parlando-rubato) та б) жіночі (cantabile).  Виявив, що у творах до 

співу може з’являтися тридольний метр (3/4), мінливий (3/4+2/4+3/4+2/8+3/4), синкопований 

музичний ритм –  залежно від настрою виконавця, тематики твору чи функції пісні [45, 

с. 151–152]. 
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традиції, полонинник розспівав першу силабу на дві музичні долі (шістнадцятку 

та подовжену вісімку). Трапляється і 12-складовий рядок – коли у першій 

половині вірша наявні односкладові іменники, або довші, з наголосом на 

останній силабі: «Ти козак, я козак, ми воба козаки, Ти хотів дівок любити, я – 

ловити раки» [1, aрк. 56].  

Через географічне розташування поблизу Лемківщини у репертуарі 

українців м. Берегове, бойків Воловеччини Закарпатської області, меншою 

мірою Турківщини Львівської області побутують дифузійні з українськими 

краков’яками ритми коломийок: (5+6)2(4+4+6), (6+6)2, (4+3+6)(4+4+6). 

Наводимо, відповідно: «Гоп шіди-ріди, я ся  в мамку вдала, Гоп шіди-ріди, я ся в 

мамку вдала: Мамка по сім, я по вісім фраєриків мала» [1, арк. 89, 90], 

«Воловець, Воловець, Воловець у ямі, Наші легіники, як намальовані» [1, 

арк. 21],  «Ішла баба по гриби, дідо по підпеньки, Давай, бабо, посідаєм ми собі 

на пеньки» [1, арк. 19]. 

Проте не всі зміни у структурі віршів можна пояснити локалізацією творів. 

Вважаємо, що чимало залежить від інформанта. Наприклад, у репертуарі жінок 

сім’ї Попович зі с. Фитьків на Івано-Франківщині (Покуття), також О. Чубко з 

с. Нежухів на Стрийщині (Бойківщина) та інших записано коломийки з 

неповним шестискладовим першим рядком:  «Ой Фидю, ой Фидю, Дай ти, 

Боже, здоров’ячко, теперійший зітю (2)» та «Бувайте, бувайте, Та й про мене 

молодую ви не забувайте» [1, а. 67]. Структура (6)(4+4+6) свідчить не про 

ґенезу задокументованих творів від іншожанрових шестискладових пісень, а 

про мнемонічні можливості інформантів, зокрема про забування перших двох 

стоп.   

Коломийки здебільшого творяться спонтанно, що підтверджує й новіший 

матеріал (з аналізованих 1210 текстів 31 мали неповний перший рядок) [233, 

c. 34]. Мотив подано у другій половині твору: «Федуню, Федуню, Перелечу 

Буковину та й сі не дотулю», «Ти моя миленька, Віпери ми сорочину, най буде 

білюська» [233, с. 26, 29] та ін. Усі неповні рядки мають шість складів після 
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цезури та побудовані переважно у формі звертання, подібно, як у «Коломийках 

підгірського краю» [101], що відрізняє матеріали збірників від видання 

В. Гнатюка. Це спричинено суб’єктивним фактором – учений опублікував лише 

найповніші матеріали до видання початку ХХ ст. 

У добірках Г. Сокіл та В. Сокола більшість записів демонструє, що 

коломийки мають стандартну ритмічну структуру та 28 складів у дворядковій 

строфі, проте трапляються варіанти з неповним першим віршем: «Ой діду, 

дідунику, голова біліє, Позза твої головочки гаразд ми ся діє» [208, с. 559] (у 

першому вірші бракує складу) або: «Паси, мужу, паси, мужу, траву зеленийку, 

Та ни бдеш ня збытковати таку молодийку» [208, с. 559] (у першому рядку на 

один склад більше).  

Отже, щоб скоротити кількість складів за їх надлишку до 14-ти у рядку, 

співаки упускають у слові голосні, а для подовження – додають зменшувальних 

повноголосних суфіксів (Ма-ру-си-на, І-ва-ну-не-сень-ко), службових слів, 

вдаються до повторів слів або частин рядків: «ой я собі молод, молод», «ой 

волочу сивим коньом, волочу, волочу», «ой співаку, співаченьку», «єден пущу по 

діброві, другий  – по Дунаю, Єден пущу по діброві, щоби ні чувати».  

Додатковим засобом для творення «хореїчної» послідовності наголосів та 

розташування рим слугує інверсія («сіяв би я, орав би я», «ой в хаті ся 

засвітило»). Трапляється й еліптичність мовлення. З огляду на те, що кучері – 

ознака молодого хлопця, то з другої половини останнього вірша вималювується 

образ юного красеня, на якого вказано опосередковано: 

Ай під гайом зеленейким волики пасуться, 

Чорні очі провертають, кучері трясуться [151, арк. 1]. 

Проаналізувавши друковані та інші матеріали, дисертант вважає, що 

робити висновки про форми творів і частотність відхилення від канонів краще з 

польових записів, аніж із відібраних для збірок зразків. Наприклад, серед 

модифікованих структур виявлено домінування скорочених на один склад у 

другій силабічній групі: «На майдані я стояв сночи до світання» [1, арк.  24]; у 
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першій: «Ей буду вівчарити та й пройдохам  їсти» [1, арк. 63]. Виняток 

становлять одночасно зменшені на один склад перша й друга групи: «Воловець, 

Воловець, Воловець на ямі» [1, арк.  81]. За розширення на один склад було 

збільшено останню стопу в першому рядку: «Ой посипана дріженька, посипана 

маком» [1, арк. 92]. Скороченим буває другий вірш строфи: «Горілочки много 

п’єш, пам’яті не маєш» [1, арк. 83].  

Науковці, окрім М. Мишанича, не акцентували увагу на  мобільності 

строфіки коломийок [130, с. 9–12]. Дослідник у передмові до другої частини 

рукописного збірника Г. Дем’яна «Народні пісні з Бойківщини» простежив 

змінність кількості рядків у коломийковій строфі: «Дворядкові зразки тут 

можуть перемішуватися з одно- та трирядковими. Строфа в одній пісні може 

мати кілька взірців: АА, АВ, АВВ, АВАВ» [22, арк. 13]. Додамо, що буває ще 

ААВ, як-от у коломийці з гетероструктурною ритмікою першого рядка, який 

повторюється двічі:  «Гоп шіди-ріди, Василю, препав бись, Гоп шіди-ріди, 

Василю, препав бись Шила бим ти сорочину, не знаю, чи взяв бись» [1, арк. 27]. 

На Гуцульщині та Бойківщині виявлено трирядкові куплети. Другий вірш іноді 

повторюється або додається новий – третій. Віршування набуває форми: (8+6)3, 

(4+4+3+3)3, (4+4+2+2+2)3, (2+2+2+2+3+3)3. Такий зразок записано від 

семидесятиоднорічного Ф. Пополовця, уродженця с. Студене Міжгірського 

району Закарпатської обл. (Бойківщина), що мешкає у м. Берегове понад 30 рр.: 

«Та я тую коломийку почую, почую, По три ночи, й по чотири дома не ночую. 

Ой ка-ну-ка, ой ка-ну-ка,  кажи, ци не правда» [1, арк. 15]. Або у записі зі 

с. Фитьків Надвірнянського району Івано-Франківської обл. (Покуття) від 

семидесятисемирічної М. Попович: «Я  снопочки поробила новими серпами, А 

мій Василь, Василечко п’є в корчмі з хлопами (2)» [1, арк. 16]. Отже, мобільність 

строфіки коломийок можна зарахувати до однієї з ознак жанру. 

Хоча основа коломийок – це 12 вісімок та дві четвертні тривалості, проте у 

них змінний не лише вірш, а й мелодика, що фіксує варіантність жанру. 

Наприклад, у с. Межигір’я Турківського р-ну швидкість коломийок до танцю 
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становить 160 четвертних за хвилину, мелодія нисхідна з рівними тривалостями 

(співала виконавець, яка навчалася у музичній школі) (див. дод. Б, № 1). У 

пісенній мініатюрі до співу зі с. Фитьків Надвірнянського р-ну виявлено 124 

четверті, у першому рядку, висхідну, а другому – нисхідну мелодію з агогічними 

відхиленнями, альтеруванням ступенів (виконував інформант без академічної 

музичної освіти) (див. дод. Б, №2). У с. Лопушанка Старосамбірського р-ну 

дисертант записала від весільних музикантів танцювальну коломийку, мелодику 

якої побудовано на одній ноті, рівним ритмом, у темпі 140 четвертей за хвилину 

(див. дод. Б, №18). З-поміж варіантів вирізняється традиція с. Вовче 

Турківського р-ну, зокрема, коломийки до співу там схожі на ладанки. У 

виконанні Катерини Пуршак 1974 р. н., мелодика їх некваплива, нерівнодольна, 

з паузуванням, форшлагуванням, поступовим сповільненням наприкінці віршів 

(див. дод. Б, №24, 25). Схожість спостерігаємо у с. Фитьків Надвірнянського 

 (див. дод. Б, № 2). На думку М. Хая, це засвідчує архаїчність ґенези таких 

варіантів [222, с. 5]. Коломийками, замість колишніх ладканок, нині коментують 

весільний обряд. Вони теж мають нестійку акцентуацію через мелодику, схожу 

на ладканкову. Наприклад, у с. Верхня Рожанка Сколівського району на початку 

обрядодійства виголошують діалог: «Ой чиє ж то весілєчко, чиє ж то, чиє ж 

то?» Молода ся обзиває: «Моє ж то, моє ж то» [1, арк. 88]. Справедливо 

зазначив М. Хай: що віддаленіший від цивілізації й вищий у горах осередок 

культури, то більшою є подібність коломийок до ладканок: сповільнюється 

темп, ускладнюється мелодичний контур нерівними тривалостями [222, с. 5–6]. 

Таке зауваження стосується лише творів, які передбачають виконання без 

танцю. Отже, дисертант дійшла висновку, що варіантність коломийок 

зумовлено географічними, функціональними (впливають на ритм і темп 

пісенних мініатюр) та індивідуальними чинниками (наявність музичної освіти 

зумовлює відсутність агогічних тривалостей у варіантах, зацікавлення 
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відіграють ключову роль для вибору репертуару, від настрою може змінюватися 

темп пісні)
10

.  

Ритм і мелодії пісень значною мірою залежать від того, під час якої роботи 

їх співають (наприклад, сильні долі припадатимуть на замахи інструментів у 

процесі жнив і косіння) [100, с. 22–24]. Так, творам, які виконуються під час 

скошування трави, притаманні виразний ритм і хореїчна структура. Для 

перегукування з віддаленими пастухами коломийка доповнюється затягненим 

викриканням, «гойканням» або «гоєканням», завиванням – аби бути почутою у 

горах, на відкритому повітрі, промовлянням, як вдалося записати від 

полонинника у с. Торунь Міжгірського району: «Е-ей кує зазулина та най она 

кує, Та най дає в сило знати, де вівчар ночує» [1, арк. 11]. Тут про ритмічність 

чергування наголошених і ненаголошених силаб, а відповідно, й хореїчний 

вірш, говорити складно. Пісенні мініатюри у задумливій ліричній манері 

виконують самотні вівчарі: «Надобраніч, смерічата, бо я їду спати – Завтра 

рано-ранесенько вийду щебетати» (с. Либохора Турківського району) [1, 

aрк. 11]. Хоча застільні драстичні діалогічні в’язанки пісень, побудовані у формі 

почергового «закидання» компрометуючої інформації на адресу опонентів 

поміж двома «таборами» виконавців з метою пожвавити атмосферу свята; і 

питання честі – зуміти дотепно відповісти, мають чітку хореїчну стопу. Отже, 

розмаїття функціональних призначень коломийок впливає на манеру 

презентування творів: 

Навіть у самих текстах відображено географічну варіантність відмінність 

творів, як у записі Ж. Паулі з Волині: «Заспівав-єм співаночку, та не вмію 

вдати, А в чужиї сторононьці будуть ся сміяти» [250, s. 170]. Мотив 

«виконавець боїться співати коломийку у «чужому середовищі» через 

можливий осуд слухачів» наявний на рівні синхронії та діахронії. У 

                                                           

10  Про це  знаходимо у В. Гнатюка [102, с. ХІІІ], І. Франка [212, с. 232-242],  Ф. Колесси 

[91, с. 141-159], М. Грінченка [47, с. 34], О. Дея [106, с. 16-18], В. Гошовського [45, с. 146-

154], Н. Шумади [97, с. 11–43], І. Федун [207, с. 233–246]; Б. Луканюка [124, с. 233] та ін.). 



  166  

 

 

с. Нагуєвичі І. Франко зафіксував: «Співав би я співаночки, та коби то вдати,  

А то чужда сторононька, будуть сі сьміяти» [215, с. 141]. Сьогодні варіанти 

цієї строфи активно побутують на теренах Західної України, що є доказом 

локальності ритмомелодики коломийок. 

Про поширеність коломийкового вірша й ритму у слов’янських народів 

ідеться у працях В. Гошовського [45, с. 154–210], А. Іваницького [66, с. 242]. 

Чотирнадцятискладові пісні є у поляків, росіян та білорусів: «Ten zaś cały  zbiór 

niemały,  Кtóry opisano, Ku ozdobie słuzy Tobie Prześwietna Dyano» [175, с. 81]. 

«Во саду ли в огороде девица гуляла, Невеличка, круглолица, румяное личко, Я 

куплю млада младенька пахучия мяты Посажу я эту мяту подле своей хаты… 

», «Захацеў я жаніціся, што каму да тога? Не хватає дзесяць грошаў да 

поўзалатога» [239, с. 7, 11, 81]. Однак ці пісні не вважаємо коломийками через 

іншу манеру виконання та функціональність. Скажімо, російський варіант – це 

хороводна пісня, хоча й зі загальнослов’янською поетикою (мотивами гуляння в 

саду, саджання рослин, постійних епітетів: рум’яного обличчя, пахучої м’яти).  

Текст і будова пісні цілковито пов’язані з її мелодією, без якої не можна 

чітко уявити собі її ритм. Характерною ознакою коломийок є принцип 

віршування: кожна група в них має головний і часто побічний наголос, які 

залежать від мелодії. Погоджуємося із М. Грінченком, що коломийка «має 

стабільний звуковий кістяк, в якому, хоч і є ряд часто істотних варіацій, але всі 

вони внутрішньо виростають із цього кістяка. Запам’ятовувати ці музикальні 

коломийкові формули допомагає їх струнка й чітка метро-ритмічна будова, яка є 

наслідком зв’язку пісенного начала коломийки з танцем» [47, с. 22]. Отже, 

акцентацію та римування коломийок можна досліджувати у межах силабічного 

віршування. Тоді коломийка – це 28-складова строфа з двох віршів по 14 складів 

із двома цезурами: (4+4+6)2. Проте дисертант трактує її у контексті силабо-

тонічної системи, як І. Качуровський [69, с. 62–63]. Вбачаємо у приспівках до 

танцю дводольний ритм, з однією сильною, іншою слабкою силабами. Рахуємо 

кількість складів, цезур, беручи до уваги розташування наголосів у рядку, 
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отримуємо таке поєднання хореїчних стоп: 

Ứ  U    Ů    U |  Ứ   U   Ů   U |   Ứ   U   Ů    U   Ứ   Ů 

  За-ку-ва-ла | зо-зу-лень-ка |    в лу-зі   на   ка-ли-ні, 

  Ма-му люб-ку | не є   па-ри |  на  всій  Вер-хо-ви-ні [247, с. 68]. 

Тут наголоси слів теж залежать від ритму, а не від їх закріпленості в мові, 

тобто є рухомими. На думку дисертанта, зручніше брати до уваги силабо-

тонічний принцип аналізу коломийкових віршів, з огляду на те, що він 

забезпечує ширшу можливість враховувати цезури, їх римування, послідовність 

ритм та кількість віршів.  

Чимало словесних варіантів допасовують до одного наспіву. Наприклад, у 

записах Я. Бодака з Горлицького повіту Краківського воєводства є декілька 

взірців дворядкових творів: «Коновечка по водичку, коновечка з водом», «Летів 

пташок попід дашок, біда там, біда там» [4, с. 276, 278] і приспівка до танцю 

№ 654 [4, с. 298], що виконуються на наспів парубоцької коломийки № 454» [4, 

с. 278]. Задокументоване підтверджує тотожні принципи побутування 

коломийок на Лемківщині, Бойківщині, Гуцульщині та в інших регіонах: 

накладання на одну мелодію декількох вербальних взірців. Ба більше, 

дослідники говорили про «гнучкість коротеньких танцювальних пісеньок», 

оскільки певні їх зразки піддаються «редагуванню мелодією» і «тоді варіанти 

того ж тексту приспівують до різних танців, особливо коломийки, краков’яка та 

козачка» [197, с. 6]. Іноді 12-складові вірші накладаються на «політекстові 

мелодії» [1, арк. 4]. Це явище «збиває» ритм пісні, та спроби уніфікації в 

багатьох випадках приводять до того, що науковці називають «зіпсованими 

піснями» чи «фальшованими коломийками» [39, c. XXXIV]. Первинна 

«неповнота» рядка, зумовлює додавання складів (переважно через повтор чи 

розспівування): «Чи з розуму зійшла-а: Свої хлопці полишила, за чужого 

вийшла» (с. Містковичі Самбірського району). Таке «накладання» на 

коломийкову структуру особливо притаманне теренам Західної Лемківщини з 
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домінуванням 12-складових приспівок, подібних до польського краков’яка 

зовнішньою формою. 

М. Жінкин виявив, що «схожість з краков’яком і взагалі вплив старої 

польської поетики позначається не тільки римуванням суміжної пари віршів, а й 

наявністю жіночої рими, що панує в коломийках. Якщо в польській мові через її 

акцентуаційні властивості жіноча рима є закономірною і зумовленою самою 

природою мови, то в українській віршованій мові користати виключно з цієї 

рими, – продовжив дослідник, – значить обмежити себе, не використати всіх 

мовних спроможностей, а це приводить іноді до одноманітності, а то й до 

натяжки». Далі дослідник дійшов висновків, що жіноча рима – штучна і 

суперечить живій вимові звичайної мови, в якій, наприклад, римується 

«наказував» з «цілував», тобто оригінально дактилічна рима з чоловічою. Або й 

інші випадки, коли, «зберігаючи ритмічність і загострення вірша римою, до 

слова з натуральним наголосом на другому складі «голос» штучно підбирається 

слово «мороз». Риму «моя» – «твоя» науковець теж вважає запозиченою з 

польської [61, с. 208].  

Коментар М. Жінкина викликає певні застереження. Диспозиція наголосів 

у приспівках зумовлена чергуванням сильного та слабкого кроків у танці. Адже 

чимало коломийок під час святкувань співають з інструментально-

танцювальним супроводом. Через нерівнодольність на певних територіях 

спостерігається відхід від традиційної сильної першої ноти. М. Мишанич у 

передмові до другої частини машинопису Г. Дем’яна «Бойківщина» висловив 

твердження про суцільну ямбізацію локальної баладної, коломийкової та іншої 

пісенної ритмомелодики [22, арк. 10]. Аналізуючи власні записи, зауважуємо 

вибірковість тенденції: ямбізація притаманна ареалам із ламаною 

ритмомелодикою – Закарпаттю, Турківщині, Старосамбірщині. На цих 

територіях вона стала наскрізною для коломийкових мелодій усіх жанрів. 

Околицям міст Львів, Стрий, Сколе, наприклад, властивий інший музичний 

діалект – з акцентованою повною першою долею.  
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Танцювальність, на думку Н. Шумади, також впливала і на внутрішню 

форму таких творів, оскільки диктувалася ритмікою руху, вигадуванням «на 

ходу», звідси звуконаслідувальний заспів, повтори, додавання вигуків і 

сполучних слів [73, с. 7]. Відсутність сенсу спричинена імпровізацією: 

Ой нікому так не гаразд, як мені самому, 

Люцкі жінки їдят сіно, а моє солому [148, арк. 6]. 

Дисертант погоджується з висловленими міркуваннями, адже справді серед 

приспівок до танцю чимало таких, у яких зміст є вторинним. Хоча коломийки 

до співу теж часто імпровізовано, що може бути зумовлено мнемонічними 

здібностями інформанта чи тяжінням до творення нових і актуальних варіантів, 

проте в них семантичне ядро й інформативна функція уже виходять на перший 

план. 

Щодо зміни наголосів у словах «моя» – «твоя», то у південно-західному 

говорі України ці займенники вимовляють з наголосом на передостанньому 

складі. Крім того, «перехідні» наголоси властиві всьому українському 

пісенному фольклору [97, с. 23]. Із проаналізованого матеріалу доходимо 

висновків, що коломийки завжди наприкінці рядка узгоджують наголос до 

жіночої рими за наявності іншого: «жентиця – шибениця», «Олеся – понесла», 

«дівчини – ліщини»). Відтак, звучання коломийок не можна назвати  

«полонізованим».  

Жіночі рими багаті за свої звуковим  наповненням. Ф. Колесса у праці про 

ритміку українських народних пісень висловив спостереження, що повтор двох 

останніх складів, пов’язаних між собою віршів, характерний для нашої та 

загалом слов’янської пісенності, рідкісний – трьох, з наголосом на третій силабі 

від кінця. «Вірші, сполучені правильною римою, стають уже вищою цілістю, 

строфою» [91, с. 76–77]. Буковинська коломийка виявляє таку цілість – 
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доповнену не лише точною римою, а й повноголоссям
11

 (зі 63 звуків 24 

голосні), багатою римою, в якій збігаються всі звуки після наголосу: 

Ой упала звізда з неба та й розсипалася, – 

Дівчинонька позбирала та й утикалася [9, с. 534]. Вар.: Паулі [250, s. 171]. 

Майстерність виконавців засвідчує варіантність формування закінчень 

рядків. Народні поети підбирають не лише одно-, а й різногрупні рими 

(«струни – суне»), застосовують співзвучності з кількох слів («сі діє – обігріє», 

«заграй-ко – яйко», «по росі – голосі», «Ясі – я сі»); вводять полонізми, русизми 

(«вів’юрка
12

 – Юрка»); вигадують неологізми, щоб утворилася подібність слів 

(«черешню – чемшу» (йду), «сидіти – жидіти» (бідувати), «змарічила 

(зіпсулася) – навчила»). Значення новостворених слів можна зрозуміти з 

контексту: «Ой Марічко, Марієчко, то-с сі змарічила, Я горівки не вмів пити, 

ти мене навчила» [1, арк. 75]. 

Виняток становлять омонімічні повтори, переважно дієслівні: «Чому, коню, 

води не п’єш, лиш на воду дуєш? Чому, дівча, не співаєш, лишень губи дуєш?» [1, 

арк. 81]. За характером звучання найтиповіші – асонансні співзвуччя: «жили-

ходили», «дебрі – вижебри», «заллє – зайде», «красна – масла». Вимога 

будови – жіноча рима – трапляється як посередині цезур першого та другого 

рядків
13

, так і  посередині цезури та наприкінці того самого рядка («коломийки 

заспівати, коломийки грати»), що значно покращує мнемонічні характеристики 

твору. За наповненням рими багаті: «подію – посію», «набрала – брала»; за 

належністю до частини мови – переважно дієслівні, менше – іменникові, 

останніми за кількістю є мішані, наприклад, шкірі-нині та інші, як-от, 

                                                           

11  І. Качуровський, за прикладом  Б. Якубського, проаналізував вірші Т. Шевченка, 

складені коломийковою строфою, розкривши чи не найвищий у світі «коефіцієнт 

прозорості» мови [72, с. 11]. А. Ткаченко зауважив, що якщо враховувати напівголосний звук 

[й], нерозрізнюваний внаслідок русифікації нескладовий [ў], то співвідношення голосних до 

приголосних у нашій  мові стане ще вищим  [198, с. 308–309]. 
12   Білка. 
13  З цього правила бувають винятки, про це говоримо далі. 
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прикметникові. Рідше натрапляємо на тавтологічні збіги слів наприкінці рядків. 

Якщо трапляються неточні рими, то, зазвичай, вони асонансні, утворені на 

основі повноголосних суфіксів.  

Усталеною в літературі є думка про суміжність коломийкового римування. 

Лише деякі вчені зауважили можливість відсутності прикінцевої рими у віршах 

та її компенсацію внутрішнім римуванням [97, с. 25; 67, с. 209]. Явище 

зафіксовано, наприклад, у В. Гнатюка [102, c. 104, 108, 202, 203], з новіших 

збірок – у книзі «Народні пісні з голосу Параски Павлюк», де В. Сокіл серед 88 

номерів подав лише один із відсутньою прикінцевою римою) [141, с. 190], у 

книзі «Коломийки підгірського краю» Г. Скрипничук навела 19 таких записів з-

поміж числа 976 [101, с. 21, 27, 29, 30, 32, 40, 41]. Правил римування 

дотримуються також емігранти, створюючи нові коломийки, як відображено у 

збірнику «Народні співанки» з румунських теренів [142]. Польові записи 

продемонстрували незначну кількість творів без прикінцевої суголосності 

віршів. Це не погіршує їхнього звучання, позаяк ритмоорганізовуючу функцію 

тоді виконують слова всередині рядків: «Коло тої криничейки, коло того 

броду, Й того, де напували коня вороного» [1, арк. 78]. 

Стабільні зачини – основа, яка дає змогу розпочати твори незмінною 

ритмікою («Ой кувала зозуленька в лузі на галузі», «Ой кувала зозуленька, сіла 

на виходку», «Ой кувала зозулина, кувала тай вила», «Е-ей кує зазулина, та най 

она кує», «Ой кувала зозуленька на пеньку, на пеньку»), швидко долучивши 

необхідну тематику у другому вірші («Ой як добре нам жилося в Радянськім 

Союзі» (с. Делятин), «Тої ночі молодий зробить першу ходку» (м. Львів), «Де 

та біда гроші взєла, що так сі напила» (с. Торунь), «Та най дає в сило знати, де 

вівчар ночує» (с. Нижня Яблунька), «А хто ж мене поцілує таку мацюпеньку» 

(с. Верхня Рожанка) [1, арк. 4, 43, 54, 96, 70]). Поширеною структурою першого 

рядка є й інша модель: підсилювальна частка + іменник (звертання) + повтор 

попереднього іменника з додаванням зменшувального суфікса або 

однокореневого іменника з додаванням префікса і суфікса («ой вівчару, 
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вівчарику, солодка жентиця», «ой дівчино, дівчинонько, що ми учинила», «ой 

брате, побратиме, не бій-но сі мене»). 

Отже, у підрозділі дисертації доведено, 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). Основи акцентуації коломийок 

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

жанру. Серед них домінують суміжні, багаті за звуковим наповненням; бувають 

одно- й різногрупні рими, співзвучності з кількох слів, іншомовні запозичення, 

неологізми, щоб утворилася подібність слів. Фіксувати традиційну форму 

коломийок допомагають стабільні структури їх першого вірша. 

Безумовно, розкриття ідейної основи коломийок як органічної єдності 

повинно відбуватися, зважаючи на поетику. З огляду на це, у третьому розділі 

дослідження виявлено методи створення експресивності мови на лексичному 

рівні, номінації, стилістичне маркування слів, їхню афіксацію з метою 

передання найтонших нюансів певного образу. Особливу увагу приділено 

надано тропам, за допомогою яких формуються яскраві та специфічні художні 

образи. Дисертант виокремила різновиди порівнянь, об’єкти зіставлень; 

дослідила епітети, які виявляють взаємозалежність тематики твору та 

використовуваних художніх означень; вивчила гіперболу, яку застосовують у 

коломийках для посилення враження, виокремлення одиничного з ряду; 

розглянула вживання метафори й метонімії у жанрі, наголосила на нечастому їх 

застосуванні; описала коломийкову символіку (домінантними названо 

рослинні, зооморфні й орнітологічні символи). Доповнюють поетичну канву 

коломийок стилістичні фігури. Дисертант вказала на кореляцію частотності 

вживання паралелізмів і антитез від тематичної групи та поступову зміну їх 

змістового наповнення. Окреслено багатофункціональність та 

різнопозиційність повторів. У розділі також зосереджено увагу на композиції, 

версифікації, римуванні та вишуканості коломийкової фоніки, в якій 
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віднайдено синкретичні звукові, слухові, зорові, дотикові образи, що 

віддзеркалюють будь-які аспекти народного життя за допомогою асоціативних 

зіставлень.  
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ВИСНОВКИ 

 

До актуальних проблем сучасної фольклористики належить вивчення  

регіональних жанрів уснопоетичного пласту народної творчості. Безсумнівно, 

без аналітичного опрацювання специфіки поетики жанру неможливо скласти 

повне уявлення про нього. Пропонована дисертаційна робота – це синтетична 

праця про особливості мотивно-образного фонду, художньо-стилістичних 

засобів, ситуативної функціональності коломийок, спроба осмислити 

досліджувані твори як формально-змістову єдність.  

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 його поетики. У роботі з’ясовано, що спорадичні записи 

коломийок почали з’являтися у ХVІІ ст., а ґрунтовне зацікавлення жанром 

активізувалося у другій третині XΙX ст., коли свою збирацьку діяльність  

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

Наслідком їх наукової  польової роботи стали комплексні збірники пісень, що 

відображали традицію західних теренів України. Чималий пісенний матеріал 

нагромадив Я. Головацький. Фольклористичні роботи на ниві фіксації 

коломийок продовжили українські збирачі у другій половині ХІХ ст. – на 

початку XX ст. У цей період документуванням пісень Бойківщини, 

Гуцульщини, Покуття, Буковини, Опілля займались І. Франко, В. Гнатюк; 

Бойківщини – Б. Заклинський, А. Слюзар; Гуцульщини – В. Шухевич; 

Надсяння, Опілля – О. Роздольський, В. Щурат та інші. Друга хвиля 

зацікавлення коломийками постала у другій половині ХХ ст. Тоді їх фіксували 

І. Сенько, Ю. Бойко, Г. Дем’ян, В. Сокіл, М. Мишанич. Щодо теоретичного 

осмислення жанру, то дослідники звернули увагу на його тематику (В. Гнатюк, 

Н. Шумада, О. Дей та ін.), версифікаційний лад і ритмомелодику (Ф. Колесса, 
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В. Гошовський), систему художньо-стилістичних засобів (О. Потебня, 

Н. Шумада, М. Грінченко).   

У дисертації висвітлено  жанрову специфіку коломийок. Зокрема уточнено 

визначення терміна «коломийка», під яким розуміємо короткі пісні, іноді 

співані до танцю, із завершеною думкою виконавця у двох або трьох переважно 

14-складових рядках із 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 основних 

критеріїв їх диференціації названо структуру та завершеність висловлювання в 

одній строфі, інформативність і висловлення 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. Із 

позиції цільового призначення 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 балади, домінуючі функції якої – естетична та дидактична, від 

пісні-хроніки – з превалюванням інформативної та дидактичної, козачка – з 

переважанням розважальної та інших жанрів. Функціональне розмаїття 

зумовило численні назви текстів («співанка», «коломийка», «думка», 

«гуцулка», «коло» тощо). У науковій літературі використовують універсальний 

для всіх різновидів жанру термін «коломийка». Його походження – дискусійне 

питання: адже й географічна варіантність коломийок певною мірою 

відображена у «маркуванні» типів гуцульських коломийок («сороківська», 

«жаб’ївська» та ін.). З огляду на те, що в околицях міста Коломия цей жанр 

називають переважно «співанками», дисертант вважає найімовірнішою ґенезу 

номінації від слова «коло», позаяк їх часто танцюють у ньому.  
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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 в 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 тему («виконавець засуджує дії 

Президента»)  та ін. Матеріал класифіковано 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, прославляють співи, танці, природу, 

кохання, вроду дівчат і хлопців, засуджують безгосподарність, негативні риси 

людської вдачі, в гумористичному ключі розкрито стосунки населення. Серед 

соціально-побутових виокремлюємо коломийки про: 1) панщину; 

2) опришківство; 3) рекрутчину; 4) наймитування; 5) соціальну нерівність; 

6) утиски 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 в 

пісенних монострофах відтворено узагальнені образи героїв, умови життя й 

побуту, спільні для всього регіону побутування жанру; довела зв’язок мотиву в 

коломийках з образом героя, наприклад, портретні характеристики персонажів, 

залежні від ідейного спрямування твору. Вперше розкрито регіональні 

особливості українських коломийок на змістовому  рівні. Більшість 
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відмінностей стосується відображення ландшафту, господарських інтересів та 

одягу у творах.  

Автор виявила спільноетнічні теми, мотиви, образи та їх підґрунтя у 

коломийках. Встановлено, що змістове ядро пропонованого жанру і 

лемківських приспівок майже збігається, а календарно-обрядові твори 

весняного циклу містять спільні  з ним семантичні елементи у любовних та 

патріотично-визвольних веснянках. Стрілецькі, повстанські пісні та коломийки 

мають спільні мотиви-величання воїнів-провідників, про страждання 

українського 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 (як-от, козачки про 

недоладних героїв), дитячими забавлянками й дражнилками (спільні персонажі 

переживають ті самі колізії, що в коломийках), замовляннями (заклики до 

природи), приказками тощо. Віднайдені явища слугують доказом міжжанрових 

дифузійних процесів і органічної ґенетичної єдності компонентів української 

народної словесності. Означено жанрову специфіку коломийок серед 

слов’янського уснопоетичного дискурсу. Спільні елементи мотивно-образного 

фонду окреслено у краков’яках (тяжіють до жартівливих коломийок) і хоро 

(попри докладний розлогий опис зображуваного близькі до групи творів про 

кохання). 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.  

Дисертант дослідила, що номінативну експресивність  у коломийках 

творять підтекст, асоціативні зв’язки, стилістично марковані й на перший 

погляд нейтральні слова, демінутивні й згрубілі морфеми, підсилювальні частки 

та ін. 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; 
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привабливості парубкові додає гарний одяг, ходіння по кладці із золотим 

поруччям тощо.). Основу мовної тканини коломийок становить побутова 

лексика, тому у них поширені художні прокльони, які призначені для живих чи 

неживих суб’єктів і сприяють викриттю людських вад. Відкрито їх поєднання із 

пестливою і навіть сакральною лексикою. Натуралізм зображуваного в певних 

варіантах вимагає прикриття брутальних слів і виразів, тому іноді їх замінюють 

на евфемізми (на означення певних частин тіла, непристойних дій чи 

біологічних процесів, номінаціями розпусниць та розпусників або ж у творах з 

образами «нечисті», біди, злиднів тощо). Для створення колоритних образів, 

каламбурів та  рим використовуєть омонімію. Зрідка архаїзми, історизми, 

неологізми, слова на позначення новітніх реалій художньо забарвлюють 

текстову тканину коломийок. Для актуалізації текстів у типових творах 

замінюються застарілі факти, власні назви, чини, посади тощо на нові. 

Коломийки послуговуються незначним обсягом запозичень переважно з 

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

зберігають уламки історії західних теренів України. Виявлено істотне 

побутування лексем на означення сакральних істот, понять, предметів та явищ. 

Проте українці «приземлюють» образи святих, приписуючи їм активну участь у 

господарських справах тощо.  

Семантично змістовними є пестливі, лайливі, навіть нейтральні афікси, 

вивільняючи експресивну енергію. Особливо багаті на суфікси антропоніми й 

ороніми. Відкрито, що зрідка формуванню емоційних протиріч сприяють 

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

«обмовлятоньки». Автор довела стабільність принципів коломийкової афіксації 

упродовж століть. 

Опрацьований матеріал дає дійти висновку, що серед коломийкових тропів 

порівняння відіграють важливу роль: виконують оцінну функцію, посилюють 

емоційну характеристику героїв та об’єктів пісень, уточнюючи портретистику, 

конкретизуючи психологічний стан персонажа, колоритно відтворюючи реалії 
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побутування народу. Розміщені вони переважно в межах одного вірша. 

З’ясовано, що у жанрі часто використовують епітети, варіантність яких 

реалізується залежно від тематики і проблематики твору. Виявлено, що хоча 

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

емоційно-психологічний стан, фізичні характеристики та ін.), 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 

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

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

досліджуваному жанрі посилюють синкретичні образи, створені епітетами, на 

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

зору («колючий погляд») тощо.  

З’ясовано, що традиційні й оригінальні, зображальні (описові) та 

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

побутових творів. Вони дають змогу непрямим значенням загострити увагу на 

потрібних деталях, інколи виявити залишки пантеїстичного світогляду давніх 

українців. Встановлено, що ознаки у метафорах переносяться за принципом 

уподібнення, досить часто – за дією. Наприклад, 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 ін. Близькі до метафори символи. У праці розкрито закодовану 

семантику дій, рослин, тварин, рельєфів, речовин, астральну та ін. Досліджено, 

що символіка коломийок відзначається меншою оригінальністю, ніж інші тропи 

в загальноукраїнському і навіть слов’янському контекстах, адже є породженням 

і рудиментом багатовікової слов’янської культури.  
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Виявлено, що гіпербола в коломийках посилює образ, увиразнює почуття 

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

можливих наслідків дій чи бездіяльності. Зазвичай, художньо-поетичне 

перебільшення зображуваного не сприймається слухачами буквально.  

Найінтенсивніше побутування іронії виявлено у родинно-побутових, 

менше – у соціально-побутових коломийках, з метою викриття негативних 

явищ. Її використання передбачає слова на означення позитивних якостей 

(«гарна», «файна», «добра», «гонорна», «багата» тощо), які вжито у прямо 

протилежному до буквального значення. Приховану семантику розкривають 

несподівані закінчення творів, що заперечують чесноти. Через цензуру 

колективу до злого сарказму в коломийках справа рідко доходить (зазначений 

троп спостерігаємо у весільних застільних переспівах).  

Дисертант дослідила стилістику коломийок і довела добре збереження 

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

частотність вживання деяких з них. Зокрема, у записах початку ХІХ ст. таких 

засобів художньої мови значно більше, ніж у сьогоднішніх фіксаціях. 

Трансформувалося і їх змістове наповнення: дедалі менше в них символіки, 

спостерігається тяжіння до підбору образів, зважаючи на риму, нівелюючи 

значення. Серед них виділено психологічний паралелізм, в 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»). Встановлено існування формального паралелізму, який 

зумовлений занепадом логічних зв’язків між рядками коломийки, відтак зміст 

акумулюється у другому вірші («Ой упала звізда з неба та й розсипалася, Ни в 

щасливу годиночку війна зачалася»). Деякі з них базуються на антитезах, що 
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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, або розширеними у кількох строфах. Аналіз поетики коломийок та 

інших творів показує, що в межах окремих жанрів паралелізми різняться 

(наприклад, у замовляннях ґрунтуються на діях за аналогією). 

Урізноманітнюють художню мову в усіх групах коломийок риторичні 

запитання. Вони стверджують, узагальнюють певну думку, емоційно 

забарвлюють твори, посилюють увагу слухача зверненням. Форма викладу 

пропонованих фігур буває поступальною, проте досить поширені та добре 

збережені риторичні запитання у формі паралелізмів. Певні варіанти доповнено 

відповіддю.  

Важливе місце у коломийковій стилістиці відведено повторам, до яких 

часто залучено дієслова для позначення руху, що забезпечує мобільну картину 

зображуваного. Виявлено активне вживання анафор, епіфор та інших видів 

дублювання матеріалу. Відкрито їх поліфункціональність і важливість у: 

1) організації структури (наприклад, поєднання рядків); 2) емоційно-

експресивній ролі (скажімо, виконують анафори); 3) стилістичній цілі як 

структурно-смисловій фігурі (троп) (у зміщенні смислових акцентів); 

4) семантичній меті – посилення; 5) граматичній (вияв кількості та 

інтенсивності дії).  

У дисертації встановлено, що коломийки мають форму силабо-тонічного 

хореїчного 14-складового регіонально закріпленого, переважно однострофного, 

дво- або тривірша. Виявлено, що відхилення у будові залежать від географічних 

та індивідуальних чинників. Наприклад, на межі Бойківщини та Лемківщини 

виявлено дифузійні ритми коломийок: (5+6)2(4+4+6), (6+6)2, (4+3+6)(4+4+6) і 

доведено, що чимало у збереженні структури вірша залежить від мнемонічних 

та творчих здібностей носія фольклору (за надлишку складів співаки упускають 



  182  

 

 

голосні, вдаються до еліптичного мовлення, а для подовження – додають 

зменшувальних повноголосних суфіксів,  несамостійних частин мови, 

залучають повтори слів або частин рядків, для створення потрібного ритму –

залучають інверсію). Іноді у 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 одно- 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.  

Загалом дисертант дослідила, що зміни поетики коломийок в історичному 

контексті мало стосуються формального рівня. Тут ідеться про зменшення 

символіки, психологічних паралелізмів і домінування формальних зачинів у 

новотворах. Трансформації більше стосуються змістового наповнення таких 

засобів. Спостерігаємо тут введення до тематичного діапазону жанру 

актуальних мотивів про стосунки молоді, збереження мови, непотрібні 

новобудови, вирубування лісу, відпочинок депутатів у Карпатах тощо. 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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     Додаток А       

            Таблиця 1 

Трансмісія мотиву «виконавець висіває / збирає коломийки» 

у текстах з Бойківщини 

   

І. Франко зафіксував парубочу коломийку, в якій хлопець турбується про подальшу 

долю пісень: «Співаночки мої любі, де ж я вас подію, Збирав єм вас в лісах, горах, по полю 

розсію» [215, с. 141]. 

 

Г. Дем’ян згодом задокументував: «Віднесу вас в чисте поле, я вас там розсію» [139, 

с. 337]. 

 

В. Сокіл занотував, що їх «віднесли до білявки», виявив мотив-намір примножити: «В 

полонині, в шуварині я вас там посію» та інший варіант в стилі вражаючого натуралізму: 

«Та вже тоти білі ручки зогнили, зогнили, Я що тоти співаночки садили, садили» [208, 

с. 483]. 

 

              

 

 

Таблиця 2                   

Мотиви «виконавець висіває / збирає коломийки»,  

«співак величає коломийки» у текстах з Гуцульщини 

   

Співаночки мої милі, де я вас подіну, Хиба я вас, співаночки, горами посію. 

Гой ви мете, співаночки, горами співати, Я сі буду, молоденька, сльозами вмивати, 

О як буде добра доля, я вас позбираю, А як буде лиха доля, я вас занехаю [246, с. 130]. 

 

«Ой співанко-коломийко, коломийко мила, Коли тебе десь почую, велика в ня сила», 

«Нема пісні й танцю кращих, як та коломийка, Вона душу вириває із мого серденька» «Не 

є кращих співаночок, як у нашім краю» [142, с. 39, 36, 37]. 
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 Таблиця 3                

Тексти з мотивами «виконавець не вміє заспівати коломийку 

у чужому середовищі» 

Бойківщина 

І. Франко надрукував у журналі «Життя і слово» коломийки з с. Нагуєвичі, де 

виконавець тривожиться: «А то чужда сторононька будут сі сміяти», «Як не вдам 

співаночки, встидно міні буде» [215, с. 141]. 

Наводимо записи з Бойківщини початку ХХІ ст., в яких дівчина зі Сколівщини 

журиться: «Ой то би я заспівала, співати умію, А то чужда стороночка, я ся соромію» 

[208, с. 463] 

Гуцульщина (Буковина) 

Парубок з Буковини засмучений страхом можливого несприйняття його 

виконавської манери у новому середовищі: «Я співав би співаночок, та не вмію вдати, Бо 

то чужа стороночка, будут ся сміяти» [9, с. 528]. 
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                                                                                                          Таблиця 4 

Міжжанрові мотивні паралелі  та відмінності ритмомелодики 

Лемківські співанки 

(з розміром (6+6)2, 

прикінцевою жіночою римою) 

Коломийки 

  (з розміром (4+4+6)2, 

прикінцевою жіночою римою) 

Запис невідомого збирача 1930-х 

рр., Лемківщина (6+6)2 

Співаночкы мои, где ж я вас подію, 

Пойду до лісочка, там я вас посію. 

 [119, с. 59]. 

Записав В. Равлюк, поч. ХХ ст., с. Орелець, 

Снятинський  повіт, Гуцульщина (Буковина) 

(4+4+6)2 

Співаночки мої любі, де ж я вас подію? 

Хіба ж я вас, співаночки, горами розсію  [102, 

с. 144] 

Andantino:  

(6+6), (1+6+6), Мелодія АВСВ1 

   Ропиця, повіт Горлиці, 

Лемківщина 

Співаночки мої! Де ж я вас подію? 

Ей піду до Лесика, там я вас 

посію [140, с. 27] 

Запис Г. Дем’яна 1970-ті рр., с. Пшанець, 

Сколівський район, Львівська обл., Бойківщина 

(4+4+6)2 

Сьпіваночки мої любі, де я вас подію? 

Та хіба вас, співаночки, горами посію. 

[21, арк. 97] 

 

 (4+4+6)2 

Запис О. Ковальчук 2012 р., с. Волосянка, 

Старосамбірський район, Львівська обл., 

Бойківщина 

Ой співаночки мої, де я вас подію, 

Та на святу неділейку по горах посію  

[1, арк. 14].  
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                                                                                                         Таблиця 5   

Міжжанрові мотивні паралелі 

Лемківські співанки Коломийки 

Запис невідомого збирача 1930-х рр. 

Лемківщина 

Кєд собі заспівам трома голосами, 

Єден пойде верхом (2), А два долинами  

[119, с. 51] 

 

Записав Б. Заклинський на поч. ХХ ст. у 

с. Посіч, Богородчанський повіт, Гуцульщина 

(Покуття)  

А єк собі заспіваю – два голоси маю, 

Один пустю попід колос, другий по Дунаю  

[102, с. 150]. 

Записала М. Кикешівна 1904 р. у 

с. Дусанів, Перемишлянський повіт, Опілля 

 Ой як я си заспіваю трома голосами, 

Ой як вчує мій миленький, вмиєся сьозами  

[102, с. 150] 

                                                                                                       Таблиця 6   

Лемківські співанки Коломийки 

Запис невідомого збирача 1930-х 

рр.., Лемківщина 

Ой як мы ся любували, сухы дуби 

цвили, 

Коли мы ся понехали, зелены зовяли  

[119, с. 60]. 

 

Записав В. Гнатюк у 1880-х  рр., с. Григорів, 

Бучацький повіт, Західне Поділля 

Ой як ми сє тай любили, сухі дуби цвили, 

А як ми сє перестали, сухі повсихали [103, 

с.11]  

 

Записав де Воллан до 1885 р. в Угорській 

Русі  

Доки ми ся ой любили, сухі дуби цвили, 

А як ми ся полишили, і сирі погнили  

[201, с. 27] 

 

 Записав В. Шухевич у с. Жабє, Гуцульщина  

Поки ми си та любили, сухі дуби цвили, 

А їк ми си залишили, і сиренькі пов’їли  

[246, с. 115]. 
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Таблиця 7  

Структура козачків з Бойківщини     

Записала О. Ковальчук 2012 р. у с. Нежухів, 

Стрийський район, Бойківщина, (4+4)4 

Записала О. Ковальчук 2012 р. у с. 

Либохора, Турківський район,  Бойківщина, 

(4+4)4  

 

Мала баба одну козу 2 

Тай вступила до колгоспу, 

Приспів: Гуляю я, гуляю я . 

(Приспів повторюється після кожної строфи) 

 

Сталін бабу не приймає, 2 

Бо ще баба цапа має. 

 

Що за літо заробила, 2 

То за зиму все пропила. 

 

Миску проса, дві ячменю, 2 

Де ж я, бідна, тото змелю? 

 

Ой мельнику, мельниченьку, 2 

Змели мені пшениченьку. 

 

Мельникова невесела, 2 

Бере торбу, йде на села. 

 

Бере торбу, ше й палицю, 2 

Бере торбу і ше посох.  

[1, арк. 76]. 

Через гору гусак летів, 

Мене, мамко, козак хотів, 

А я його не хотіла, 

Бо він чорний, а я біла. 

 

Винесу я йому їсти – 

Чи він скаже мені сісти. 

Він наївся тай напився, 

Ще й на межу положився. 

 

Брав ти мене вдень, не вночі, 

А де ж були твої очі? 

Було свічку засвітити, 

На мене ся подивити. 

 

Якби-м мала чоловіка, 

Любила би-м го довіка. 

Посадила б го високо, 

Дивилася б на сокола. 

[1, арк. 86]. 
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Таблиця 8  

Географія ритмоструктур лемківських співанок та коломийок  

Лемківські співанки Коломийки 

 

 

повіт Горлиці, Лемківщина 

Ішов дзяд на губи, дзядівна на гливи, 

Дзяд свої посушив, бабині погнили  

[140, с. 5]  

 

 

 

 

 

Запис О. Ковальчук 2012 р., 

с. Нижня Яблунька, Турківський район, 

Бойківщина  

Ішла баба по гриби, дідо по підпеньки, 

Посідали гей собі на зісохлі пеньки [1, 

арк. 78]. 

Запис О. Ковальчук 2012 р., 

с. Нижня Яблунька, Турківський район, 

Бойківщина  

(4+3+6)2 

Пішов дідо на гриби, баба на порічки, 

Посідали гей собі близко коло річки [1, 

арк. 82].  

Запис О. Ковальчук 2012 р., с. Тухля, 

Сколівський район, Бойківщина  

 (4+3+6)2 

Пішов дідо на гриби, а баба на гливи, 

Дідо свої посушив, бабині погнили[1, 

арк. 82].  

 Пор.: поліську пісню до танцю з 12-

складовим віршем, Полісся: 

(3+3)4: 

Пішов дід на обід, 

Баба на хрестини. 

Прийшов дід без чобіт, 

Баба без хустини [165, с. 218] 

 



  189  

 

 

Таблиця 9 

Міжжанрова спільність мотивів     

Коломийки Прозивалки  

Записано 2012 р. у Львові від уродженки 

с. Нижня Рожанка 

 

Ой Микола теше кола, а Микита сани, 

Ой Микола їде кіньми, а Микита псами  

[1, арк. 12; вар.: 204, с. 522]. 

с. Комарне, Опілля 

 

Микола робив кола, а Микита сани, 

Микола їздив кіньми, а Микита псами 

[54, с. 330] 

 

 

«Василю, та не сиди в билю»  

Або «сиди в билю» [102, с. 54] 

Ой Василю, сиди в билю 

[54, с. 359] 

 

с. Видинів, Снятинський повіт, межа 

Покуття та Буковини   

А Гаврило задре рило, коби лише 

спати [102, с. 79]  

 

 

 

 

Гаврило-рило 

[54, с. 320] 

 

 

 

сс.Делятин, Верхня Рожанка, Лопушанка, 

Вовче, Нежухів, м. Львів – Гуцульщина 

(Покуття), Бойківщина, Опілля 

Ой співаку, співаченьку, чому не співаєш? 

[1, арк. 12, 67, 95, 1, 6, 90, 54] 

 

Чом ти, діду, не співаєш? 

[54, с. 243] 

 

с. Журавно, Жидачівський повіт, Опілля 

Ей мамко, любив Янко, я ни знала вітки, 

Ей мамко, купив Янко чирвоні чобітки 

[102, с. 71]. 

 

А Марія-кукурія вийшла заміж за 

Андрія, 

А він її полюбив, черевички купив  

[54, с. 328] 
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Таблиця 10 

Оспівування довкілля (гір та рік) у коломийках 

різних етнографічних груп Західної України 

Бойківщина Гуцульщина Опілля 

У бойківських коломийках 

натрапляємо як на реалістичні 

пейзажі:«ой у горах сніги впали», «високі 

(низькі, чорні, зелені, сині, круті, крем’яні, 

мохом покриті) гори»;  так і на 

прикрашені уявою народних геніїв, проте 

художньо вмотивовані описи: «сині гори», 

«папирьова гора». Їх просять звільнити 

шлях: «гори,  порозсувайтеся»; мріють їх 

усунути: «коби гори завалити 

(прокопати)». Проте у деяких піснях до 

них звертаються лагідно: «Маківочка», 

«Бескідочку зеленийкий». 

Співаки вказують у 

коломийках: «сходив усі гори»; 

звертаються до схилів: «горо 

кремяная (крейдяная), чом не 

лупаєшся?»; наказують: «гори 

позасувайтеся», «бодай ти ся, 

Чорногоро, запала». Їх люблять, 

«як маму рідненьку», пестливо 

називають: «Чорнявая»
14

. 

 

«ріко Опорова та й нанесла лому»,  

«річище», «вода студинийка (чиста, 

мутна, сколочена)» 

 

«На тім боці при потоці», 

«ой ти, Черемоше», «Черемоше, 

глибокий поточку», «бистриий 

поточку» 

На межі з 

Бойківщиною: 

«далека 

доріженька від 

Висли до 

Дністру», 

«вишеньки, шо 

над Дністром 

маю» 

                                                           

14
  Піп Іва́н Чорного́рський (Чорна Гора, Чорногорець) — одна з найвищих вершин 

Українських Карпат. Розташована на південно-східному кінці головного хребта массиву 

Чорногора на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. 
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Додаток Б 

Мелодії коломийок 
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1. «Коломия, коломия». Коломийка до танцю. Записала Ольга Ігорівна 

Ковальчук 12.08.2012 р. у м. Турка  Львівської області. Співала Аліна Іванівна 

Кличківська 1991 р.н., що народилася і проживає у с. Межигір’я Турківського 

району Львівської області.   

video-2012-08-04-15-04-11 

2. «Що Яремче на горі». Коломийка для співу. Записала Ольга Ігорівна 

Ковальчук 06.08.2012 р. у м. Турка  Львівської області. Співала уродженка 

с. Фитьків Надвірнянського району Івано-Франківської області Ольга Попович 
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1960 р.н., що 20 рр. проживає у Сибірі, голова української діаспори 

м. Лангепас, Четинська область, Нижнєвартовський район, Росія, та мешканці 

с. Фитьків Надвірнянського району Івано-Франківської області:  

- Олеся Михайлівна  Попович 1963 р. н.; 

- Ольга Володимирівна Левицька 1952 р. н., вчитель історії у школі; 

- Анна Миколаївна Романюк 1956 р. н.,  ламінувальниця; 

- Марія Василівна Попович 1936 р. н., різноробоча. 

video-2012-08-04-14-09-07 

3. «Пекла хліб».  Коломийка для співу. Записала Ольга Ігорівна Ковальчук 

01.08. 2012 р. у м.Турка  Львівської області. Співали:  уродженка с. Фитьків 

Надвірнянського району Івано-Франківської області Ольга Попович 1960 р.н., 

20 рр. проживає у Сибірі, голова української діаспори м. Лангепас, Четинська 

область, Нижнєвартовський район, Росія, та мешканці с. Фитьків 

Надвірнянського району Івано-Франківської області: 

 Олеся Михайлівна  Попович 1963 р.н.; 

 Ольга Володимирівна Левицька, вчитель історії у школі 1952 р.н.;  

 Анна Миколаївна Романюк 1956 р.н.,  ламінувальниця;  

 Марія Василівна Попович 1936 р.н., різноробоча. 

video-2012-08-04-14-18-29 

4. «Ой підеме, пане-брате». Коломийка для співу.  Записала Ольга Ігорівна 

Ковальчук 02.08. 2012 р. у м. Турка  Львівської області.  

Виконували артисти ансамблю «Бескид», мешканці с. Либохора 

Турківського району Львівської області:   

 Леся Василівна Білинська (Ігнатищ) 1976 р.н., вчитель музичного 

мистецтва у школі; 

 Володимир Ігнатович Ромик 1969 р. н., різьбяр, будівельник; 

 Василина Василівна Ігнатищ 1979 р.н., керівник ансамблю 

«Бескид»; 
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 Михайло Степанович Шебелинець 1965 р. н.;  

 Микола Михайлович Білинський 1975 р.н.  

video-2012-08-04-13-44-34 

5. «Ой кувала зозулечка». Коломийка для співу.  Записала Ольга Ігорівна 

Ковальчук 03.08. 2012 р. у с. Либохора Турківського району Львівської області: 

Львівської області.  

Виконували артисти ансамблю «Бескид», мешканці с. Либохора 

Турківського району Львівської області:   

 Леся Василівна Білинська (Ігнатищ) 1976 р.н., вчитель музичного 

мистецтва у школі; 

 Володимир Ігнатович Ромик 1969 р. н., різьбяр, будівельник; 

 Василина Василівна Ігнатищ 1979 р.н., керівник ансамблю 

«Бескид»; 

 Михайло Степанович Шебелинець 1965 р. н.;  

 Микола Михайлович Білинський 1975 р.н.  

video-2012-08-04-14-25-33 

6. «Ой підемо, товаришу». Коломийка для співу.  Записала Ольга Ігорівна 

Ковальчук 04.08.2012 р. у с. Лімне, Турківського району Львівської області.  

Виконували: Cтепан Пантелеймонович Будз. Народився 1967 р.н. у 

с. Лімне, Турківського району Львівської області, де народився і проживає.  

Навчався на історичному факультеті ЛНУ ім. І. Франка, танцював у ансамблі 

«Черемош»,  ансамбль «Бойківські переспіви». Сільський голова; Віра 

Миколаївна Єрошович. Народилася 1970 р. у с. Лозинець Турківського району 

Львівської області, там і проживає. Навчалася у Самбірському училищі 

культури (танцювальний жанр). Працює методистом районного народного дому 

м. Турка.  

video-2012-08-04-15-33-04 
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7. «Ой дівчино, дівчинонько». Коломийка до танцю.  Записала Ольга 

Ігорівна Ковальчук 01.08.2012 р. у c. Бітля Турківського району Львівської 

області.  

Виконували артисти ансамблю дримбарів з c. Бітля Турківського району: 

 Іван Миколайович Сверлович, 1958 р. н.; 

 Олексій Васильович Ясенівка, 1945 р. н.; 

  Лесь Федорович Бецький 1944 р.н. (скрипаль); 

 Степан Іванович Сверлович 1958 р. н.; 

 Іван Андрійович Яскун 1965 р. н. 

video-2012-08-04-14-37-37 

8. «Ой старосто, старостойко». Коломийка весільна. Записала Ольга 

Ігорівна Ковальчук 05. 08. 2012 р. у c. Бітля Турківського району Львівської 

області. . Виконував ансамбль дримбарів c. Бітля Турківського району 

Львівської області: 

 Іван Миколайович Сверлович 1958 р.н.; 

 Олексій Васильович Ясенівка 1945р. н.; 

 Лесь Федорович Бецький 1944 р.н. (скрипаль); 

 Степан Іванович Сверлович 1958 р.н.; 

 Іван Андрійович Яскун 1965 р.н.  

video-2012-08-04-15-56-44 

9. «А як тоту коломийку». Коломийка для співу. Записала Ольга Ігорівна 

Ковальчук 07.08. 2012 р. у. м. Берегове Закарпатської області  

Виконував: Федір Олексійович Пополовець. Народився 1942 р. у 

с. Студене Міжгірського району Закарпатської області, проживає у м. Берегове 

Закарпатської області понад 30 рр., колектив «Купаж», працює трактористом, 

самоук-музикант.  

video-2012-08-04-14-59-31 
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10. «Всівся дружба на край столу».  Коломийка для співу під супровід гри 

на сопілці. Записала Ольга Ігорівна Ковальчук 21. 07.2012 р. на весіллі у 

с. Лопушанка Старосамбірського району Львівської області. 

Оксана Іванівна Куцелик 1974 р. н. – весільний тамада м. Самбір; Микола 

Михайлович Курас 1986 р. н.,  народився і проживає у м. Турка – весільний 

музикант. 

Гра на сопілці – Віктор Сергійович Щомак 14. 02. 1986 р.  Львівська 

область Турківський район  с. Нижня Яблунька. Проживає 7 рр. у м. Дрогобичі. 

Закінчив музично-педагогічний університет. Магістр вокалу. Працює у 

заслуженому Прикарпатському ансамблі пісні і танцю України «Верховина» 

(артист хору), весільний музикант.  

video-2012-07-21-19-00-23 

11. «Ой Іванку, Іванку».  Коломийка для співу. Записала Ольга Ігорівна 

Ковальчук 21.07.2012 р. на весіллі у с. Лопушанка Старосамбірського району 

Львівської області.  

Співали сестри, що народилися у с. Волосянка Старосамбірського району 

Львівської області:  

 Любов-Єкатерина Федорівна Баськова. Народилася 30.01.1955 р. 

Проживає у с. Волосянка Старосамбірського району Львівської області; 

 Юлія Федорівна Дмитрів. Народилася 1941 р., проживає у м. 

Червонограді Львівської області;  

 Марія Федорівна Дулиш 1957 р.н., проживає у с. Стрілки 

Старосамбірського району Львівської області. 

video-2012-07-21-23-57-53 

12. «Ой, з гори котилась бочка». Коломийка для співу під супровід гри на 

сопілці. Записала Ольга Ігорівна Ковальчук 21. 07.2012 р. на весіллі у с. 

Лопушанка Старосамбірського району Львівської області. 
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Микола Михайлович Курас 1986р. Народився і проживає у м. Турка – 

весільний музикант. 

Гра на сопілці – Віктор  Сергійович Щомак 14. 02. 1986 р. с. Нижня 

Яблунька Турківського району Львівської області. Проживає 7 рр. у м. 

Дрогобичі. Закінчив музично-педагогічний університет. Магістр вокалу. 

Працює у заслуженому Прикарпатському ансамблі пісні і танцю України 

«Верховина» артист хору, весільний музикант.  

video-2012-07-21-18-17-37 

13. «Дай, матінко, гребінець». Коломийка для співу. Записала Ольга 

Ігорівна Ковальчук 29.04.2012 р. у с. Нежухів Стрийського району Львівської 

області. Співала: Ольга Василівна Чубко (в дівоцтві Боднар, донька вояка 

УПА). Народилася 1936 р. і проживає у с. Нежухів Стрийського району 

Львівської області. Середня спеціальна освіта. Бухгалтер Стрийської залізниці. 

Тел. дом.: 67678.  

video-2012-04-29-15-22-31 

14. «Ай горіла полонина». Коломийка для співу. Записала Ольга Ігорівна 

Ковальчук 10. 06. 2012 р. у с. Тухля Сколівського району Львівської області від 

Єви Михайлівни Валькович, 1939 р.н., с. Тухля. 4 класи польської школи,  

домогосподарка. 

video-2012-06-10-10-57-22 

15. «А як мене відбирали». Коломийка для співу. Записала Ольга Ігорівна 

Ковальчук 10. 06. 2012 р. у с. Тухля Сколівського району Львівської області від 

Єви Михайлівни Валькович, 1939 р. н., с. Тухля. 4 класи польської школи, 

домогосподарка. 

video-2012-06-10-11-28-18 

16. «Ой нема то краю, краю». Коломийка для співу під супровід гри на 

акордеоні. Записала 03. 06. 2012 р. Ольга Ігорівна Ковальчук у с. Либохора. 

Виконував: Іван Михайлович Ковалів 1961 р.н., народився у с. Либохора 
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Сколівського району Львівської області, вчитель музики у с. Либохора, 

закінчив музично-педагогічне училище. 

video-2012-06-10-14-23-32 

17. «Наша Тухля гарне село».  Коломийка для співу.  Записала Ольга 

Ігорівна Ковальчук 10.06.2012 р. у с. Тухля, від артистів ансамблю «Каменяр»: 

  Оксани Дмитрівни Мар’яник, що народилася 03.11.1959 р. Здобула 

середню освіту; 

 Ольги Дмитрівни Пилипів 1962 р. н.; 

 Оксани Дмитрівни Гавришинець 1963 р.н.  

video-2012-06-10-15-38-57 

18. «Гей куме, каже куме». Коломийка для співу. Записала Ольга Ігорівна 

Ковальчук  29.06.2012 р. у с. Торунь Міжгірського району Закарпатської 

області від полонинника Івана Івановича Шекети 1955 р.н., який народився і 

проживає у с. Tорунь. Здобув середню освіту. 

SDC11494 

19. «Ой дівчата-небожата». Коломийка для співу. Записала Ольга Ігорівна 

Ковальчук 14. 07. 2012 р. на весіллі у с. Лопушанка Старосамбірського району 

Львівської області від Віктора  Сергійовича Щомака. Народився 14. 02. 1986 р.  

у с. Нижня Яблунька Турківського району Львівської області. Проживає 7 рр. у 

м. Дрогобичі. Закінчив музично-педагогічний  університет. Магістр вокалу. 

Працює у заслуженому Прикарпатському ансамблі пісні і танцю України 

«Верховина» (артист хору), весільний музикант.   

video-2012-07-14-13-08-06 

20. «Модні танці ми танцюєм». Коломийка для співу. Записала Ольга 

Ігорівна Ковальчук 09.06.2012 р. у с. Либохора Сколівського району Львівської 

області від  Івана Михайловича Коваліва 1961 р.н., вчителя музики у с. 

Либохора, закінчив музично-педагогічне училище. 

video-2012-06-03-13-57-08 
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21. «Ой Михайле, Михайлику». Коломийка для співу. Записала Ковальчук 

Ольга Ігорівна 09.06.2012 р. у с. Нижня Рожанка Сколівського району 

Львівської області. Любов Михайлівна Матіїв, 1953 р.н. Народилася у 

поселенні Баляги Четинської області, Росія, 6 рр. проживала там. Проживає у с. 

Нижня Рожанка. Працювала продавцем.  

video-2012-05-28-21:16:20 

22. «Кажуть люди, що суд буде». Коломийка для співу. Записала Ольга 

Ігорівна Ковальчук 09.06.2012 р. у с. Нижня Рожанка Сколівського району 

Львівської області. Виконувала Любов Михайлівна Матіїв, 1953 р.н. 

Народилася у поселенні Баляги Четинської області, Росія, 6 років проживала 

там. Проживає у с. Нижня Рожанка. Працювала продавцем.  

video-2012-05-28-21:16:20 

23. «Як ня милий полюбив». Коломийка для співу.  Записала Ольга 

Ігорівна Ковальчук 19. 07. 2012 р. у м. Львів від Миколи Степановича 

Корнотяка, 1986 р. н., с. Присліп Турківського району Львівської області. 

Освіта – Львівська музична академія ім. М. Лисенка, фах – оперний співак.  

video-2012-07-19-17:53:38 

24. «Зима іде, зима іде й то я в капелюсі». Коломийка для співу. Записала 

Ольга Ігорівна Ковальчук  28. 05. 2012 р. у с. Вовче Турківського району 

Львівської області від Катерини Михайлівни Пуршак 1947 р. н., середня освіта, 

працювала у колгоспі. 

video-2012-05-27-16:04:31 

 25. «Коломия й коломия по горі ходила». Коломийка для співу. Записала 

Ольга Ігорівна Ковальчук  28. 05.2012 р. у с. Вовче Турківського району 

Львівської області від Катерини Михайлівни Пуршак 1947 р. н., середня освіта, 

працювала у колгоспі.  

video-2012-05-27-16:04:31 
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