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Ковальчук Ольги Ігорівни   

«Поетика коломийок», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата  

філологічних наук 

зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика 

 

Сучасна фольклористика володіє певними знаннями про унікальний 

народнопісенний жанр – коломийки. У наукових студіях частково досліджено 

питання їх змістових, формальних особливостей, мелодики. Проте специфіка 

функціонування традиційних тропів у межах жанру, яка продиктована 

різновекторністю тематики, вивчена недостатньо. Бракує аналітичних праць 

про номінативну експресивність, стилістику та версифікацію коломийок, 

компаративістичних досліджень про українські танкові жанри і їх слов’янські 

відповідники. Саме тому на часі дисертаційна робота О. Ковальчук «Поетика 

коломийок». Немає жодного сумніву ні в актуальності наукового осмислення 

специфіки жанру, ні в умотивованості обраних теоретичних підходів до аналізу. 

Пропонована дисертація – це комплексне дослідження коломийок як 

органічного компонента загальноукраїнської народної культури. Здобувач 

здійснила надзвичайно трудомістку польову роботу – у науковий обіг уведено 

2246 власних записів коломийок із Львівської, Івано-Франківської та 

Закарпатської областей. Використання новітніх записів дозволило простежити 

тяглість етнокультурної традиції та зміни творів на ідейно-тематичному і 

структурно-семантичному рівнях. Молода дослідниця ґрунтовно 

проштудіювала наукові архівні фонди рукописів та фонозаписів ІМФЕ 

ім. М. Рильського, матеріали відділу рукописів ЛННБ ім. В. Стефаника, 

долучивши до дисертації яскраві взірці жанру. Очевидним є результат 

скрупульозної пошуково-дослідницької роботи. Дисертація виконана у ключі 

фольклористичної методології із залученням даних суміжних наук, зокрема, 

етнології, етнолінгвістики, етнопсихології, літературознавства та 
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музикознавства. Пошуково-аналітичні здібності здобувача яскраво проявилися 

у вирішенні пріоритетних завдань дисертаційної роботи: систематизувати 

науковий доробок із досліджуваної проблеми; окреслити термін «коломийка», 

визначити специфічність жанру; виявити гео- та соціальну локалізацію жанру; 

окреслити образно-мотивний фонд коломийок; показати вплив і проникнення 

коломийкової структури в інші українські жанри; висвітлити жанрову 

своєрідність коломийок порівняно з короткими приспівками з уснопоетичної 

традиції сусідніх народів; 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); висвітлити локальну варіантність 

коломийок. Оперуючи багатим фольклорним матеріалом, вміло 

використовуючи методологічний інструментарій та теоретичні категорії, 

О. Ковальчук вдалося сформувати комплексне знання про коломийки як 

народнопоетичний жанр. Робота має чималу практичну цінність і наукову вагу. 

Дисертація відзначається композиційною стрункістю, послідовністю у викладі 

матеріалу, достатністю фактажу та логічністю у застосуванні наукових 

підходів. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків та 

списку використаних джерел. Загальний обсяг рукопису дисертації становить 

231 сторінку, з них – 182 основного тексту; обсяг додатків – 22 сторінки 

(регіональні трансмісії мотивів, міжжанрові мотивні паралелі, відмінності 

ритмомелодики коломийок, структура танкових творів, їх географія, тематика, 

мелодії коломийок з паспортизацією). Бібліографія налічує 251 позицію, що 

підтверджує достатній рівень теоретико-методологічної підготовки. Наукова 

новизна та актуальність теми переконливо сформульовані дисертантом у 

«Вступі» та підтверджені подальшим розгортанням дослідження. Важливо, що 

молода вчена подала у вступній частині довідку про етимологію назви жанру, 

відомості стосовно його своєрідності. Здобувачка наукового ступеню логічно і 

чітко визначила мету, завдання, об’єкт і предмет роботи. Історіографічний 
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розділ засвідчує глибоку обізнаність О. Ковальчук з об’єктом дослідження. 

Огляд питання подано вичерпно, адже дисертантка скрупульозно простежила 

всі аспекти збирання, видання та теоретичного опрацювання коломийок у 

діахронії. Про високий науковий рівень дисертації свідчить аналітичний огляд 

диференційних ознак жанру – це, зокрема, завершеність висловлювання в одній 

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

першої особи. Компетентним є аналіз текстів коломийок як певного 

відображення світогляду інформантів, оскільки тематичний діапазон, підбір 

засобів художньої мови творів зумовлений індивідуальністю носія фольклору. 

Враховуючи синкретизм жанру, дисертант справедливо здійснила класифікацію 

коломийок за функціональним та тематичним критеріями. Доцільним вважаємо 

поділ взірців жанру за призначенням: твори для вираження емоційного стану; 

супроводу певної господарської діяльності; колискові; застільно-бесідні; 

коломийки, які коментують весільний обряд; до танцю. Варто зазначити, що 

тематична класифікація потребує певного доопрацювання. О. Ковальчук 

справедливо вказала, що функціональне розмаїття зумовило численні назви 

текстів («співанка», «коломийка», «думка», «гуцулка», «коло» тощо). 

Другий розділ дисертаційної роботи присвячений визначенню жанрової та 

національної специфіки коломийок.  

Скрупульозні компаративістичні студії над змістовим ядром жанру 

уможливили визначення мотивних паралелей із творами весільного циклу 

(мотиви-побажання), жартівливими і танковими піснями (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. Залучивши танкові твори слов’янської традиції, здобувач 

окреслила тотожні та ендемічні риси коломийок. 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). Дослідниця зазначила, що об’єктом зображення частівок є 
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відчуття героїв, побутові та суспільно-політичні події, проте їх відтворено 

переважно у саркастичному ключі, що не є типовим для коломийок.  

Варто відзначити сумлінне аналітичне опрацювання поетичних 

особливостей творів цього жанру – тропів та символіки – у третьому розділі 

дисертаційної роботи. Тут Ольга Ковальчук зуміла проявити власний 

авторський науковий підхід, водночас підтвердивши навики вмілого 

використання теоретичної бази – залучення фольклористичних та 

літературознавчих категорій. При дослідженні художньо-стилістичних засобів 

коломийок (епітетів, порівняння, метафори, паралелізму, гіперболи, 

риторичних запитань, іронії) дисертантка слушно обумовила особливості їх 

функціонування ідейно-естетичними потребами жанру. Вона слушно вказала на 

особливості формування номінативної експресивності у коломийках – її 

творять підтекст, асоціативні зв’язки, стилістично марковані й на перший 

погляд нейтральні слова, демінутивні й згрубілі морфеми, підсилювальні 

частки та ін. Відрадно, що серед масиву стилістичних прийомів, дисертантка 

звернула особливу увагу на роль афіксів у поетичній тканині творів. Молода 

дослідниця встановила, що семантично змістовними є пестливі, лайливі, навіть 

нейтральні афікси, які вивільняють експресивну енергію. Завдяки 

скрупульозному опрацюванню фольклорного матеріалу здобувач зуміла 

довести стабільність принципів коломийкової афіксації упродовж століть. 

Цінним аспектом дисертації є визначення особливостей версифікаційного ладу 

коломийок. У роботі акцентовано на функції повторів у коломийковій 

стилістиці, до яких часто залучено дієслова для позначення руху, що забезпечує 

мобільну картину зображуваного. Дисертант виявила активне вживання 

анафор, епіфор та інших видів дублювання матеріалу. Зуміла встановити їх 

поліфункціональність – структуротворча, емоційно-експресивна, стилістична, 

семантична, граматична функції. 

 Внаслідок проведених студій дисертантка дійшла висновку, що зміни 

поетики коломийок в історичному контексті мало позначилися на формальному 

рівні. Встановила, що роль символіки і психологічних паралелізмів 

зменшилася, натомість проявилося домінування формальних зачинів у 

новотворах. Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що 
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здійснено скрупульозний аналіз мотивного фонду коломийок, виявлено 

тенденцію до появи нових історично-соціальних акцентів – побутування 

актуальних мотивів про стосунки молоді, збереження мови, непотрібні 

новобудови, вирубування лісу, відпочинок депутатів у Карпатах тощо. Молода 

дослідниця дійшла висновку, що серед порівнянь є чимало зіставлень із 

сучасними реаліями. Таким чином, здобувач довела тяглість традиції у 

вживанні художньо-стилістичних засобів коломийок та постійне оновлення 

тематики жанру. Відрадно, що О. Ковальчук зарекомендувала себе не лише як 

науковець-аналітик, а й як активний збирач народної словесності. 

Достатньо високо оцінюючи дисертацію О. Ковальчук, водночас подаємо 

кілька зауважень загального характеру: 

  варто логічніше здійснити тематичну класифікацію жанру, 

наприклад, рубрику «Рідний край» доцільніше зарахувати до соціально-

побутових коломийок (с. 56); 

 потребує уточнення термін «танкові пісні», адже термін «танок» у 

Карпатському регіоні має значення «веснянки» чи «гаївки» (с. 160); дві 

попередниці дисертантки, які захищалися у цій спеціалізованій вченій 

раді, у зв’язку з цим вживали термін танечні пісні; 

  розширити аналітичну частину до представлених текстів: подавати  

повніший науковий коментар до фольклорних зразків; 

підтверджувати думки, гіпотези теоретичною літературою (с. 75, 133); 

 дещо на периферії опинилися соціально-побутові пісенні монострофи 

минулих століть, які можна було б представити, на нашу думку, дещо 

ширше (с. 75), адже особливу увагу присвячено мотивному фонду 

коломийок ХХ століття: про національно-визвольні змагання, 

еміграцію, радянські та сучасні реалії.   

Висловлені зауваження не применшують значущості дослідження. Воно має 

високу наукову і практичну цінність, що дає підстави для висновку: 

дисертаційна робота О. Ковальчук «Поетика коломийок» є завершеним 

самостійним дослідженням актуальної фольклористичної проблеми, сумлінно 

виконаним і належним чином оформленим. Визначена мета у дисертації 
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досягнута, а головні результати дослідження мають практичне і теоретичне 

значення. Загалом, підхід дисертанта до вирішення поставлених завдань 

вирізняється об’єктивністю, логічністю й опертям на конкретні тексти. 

Матеріали кандидатської дисертації О. Ковальчук можуть використовуватися 

при викладанні як нормативних, так і спеціальних курсів у вищій школі, при 

написанні дипломних, магістерських студентських робіт. Робота засвідчує 

добрий професійний рівень здобувача, володіння сучасними методами аналізу 

фольклористичного тексту. 

Автореферат адекватно відтворює зміст дисертації. За матеріалами 

дисертації опубліковано вісім статей, зокрема шість  – у наукових фахових 

виданнях України та одна за кордоном, а також одна додаткова. Всі вони 

достатньо відображають положення роботи. Це дає підстави вважати, що 

дисертаційне дослідження Ольги Ігорівни Ковальчук відповідає вимогам ДАК 

України, а її авторка заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика. 

 

Офіційний опонент – доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри культурології і менеджменту  

соціокультурної діяльності Інституту соціальних наук  

Східноєвропейського національного  університету  

імені Лесі Українки                                                         В.Ф.Давидюк 
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ВІДГУК 

офіційного  опонента  Костика Василя Васильовича  

на дисертацію Ковальчук Ольги Ігорівни «Поетика коломийок»,   

подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук  

зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика 

 

 Коломийки на сучасному етапі побутування українського фольклору чи 

не найпродуктивніший жанр, який жваво відгукується на всі виклики життя 

нашого суспільства. Адже вони творилися і в давні часи, і в період існування 

радянської влади, коли висміювали колгоспну дійсність: неправдиві 

показники врожаїв, жахливі умови побуту і жалюгідного існування людини 

та ін. Саме тому актуальність теми дисертації Ольги Ковальчук не викликає 

сумніву, тому що коломийки варто буде записувати і аналізувати й надалі, 

коли вони поповняться новими темами буття людини в умовах глобалізації та 

стирання аспектів національної ідентичності. Погоджуємося з дисертанткою 

у тому, що сьогодні у вітчизняній фольклористиці бракує сучасних  

багатоаспектних досліджень про українську коломийку, адже останні 

ґрунтовні студії було зроблено / написано ще в 90-х роках минулого століття. 

Серед них праці Н.Шумади  ( про коломийки в записах В. Гнатюка) та М. 

Мушинки ( про записи І. Панькевича).  

У  вступі О.Ковальчук доречно звернула увагу на те, що науковці 

нерідко оминали у своїх дослідженнях зміну темпу, ритму, мелодії у контексті 

різного призначення творів.  

Схвально, що сама дисертантка особисто зафіксувала і ввела у 

науковий обіг 2246 текстів із п’яти районів Львівської, двох – Івано-

Франківської, і одного району  Закарпатської області. Загалом польовим 

експедиційним методом авторка дисертації обстежила 21 населений пункт. 
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Здобувач наукового ступеня очевидно мала б зазначити на С.6, що частина 

таких записів зберігається у відділі фольклористики Інституту 

народознавства НАН України ( м.Львів – записи Г.Дем’яна, В.Сокола та й 

самої дисертантки). 

У вступній частині дисертації дуже добре виписано методи 

дослідження, що застосовані авторкою для з’ясування поетики коломийок. 

Наукова новизна роботи визначається тим, що вдало обрано актуальну 

тему, ґрунтовно написано комплексне дослідження коломийок, детально і 

фахово проаналізовано наповненість тематичних груп коломийок, визначено 

найбільші і найменші їх групи за мотивами, розкрито регіональні 

особливості, з’ясовано засоби створення образної системи коломийок, 

висвітлено найхарактерніші риси поетики коломийок у порівнянні з 

пісенними мініатюрами інших слов’янських народів, введено в науковий обіг 

значний масив нових текстів коломийок, що були зафіксовані упродовж 2011-

2013 років, що насправді дає змогу підтвердити тяглість і варіантність 

української етнокультурної традиції. 

Отримані результати дослідження підтверджують навіть не можливості, 

а потребу подальшого вивчення поетики текстів коломийок. Теоретичне 

значення результатів дослідження полягає  в тому, що фактично розроблено 

цілісну концепцію функціонування коломийок як оригінального, але водночас 

регіонального жанру української народнопоетичної творчості. 

Висновкові положення дисертації можуть бути використані при 

поглибленому дослідженні фольклорних жанрів, а також у лекційних курсах з 

української фольклористики у вищих навчальних закладах. 

Дисертантка добре розписала історію виділення вченими коломийки в 

окремий жанр, з’ясувавши, насамперед, змінність пісенної традиції. Авторка 

звернулася до першопублікацій текстів і в такий спосіб вивела тяглість 

коломийкової традиції, а поза тим, провела велику селекційну роботу, і саме 
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тому іноді не погоджується навіть з маститими дослідниками жанру 

(наприклад, з Н.Шумадою), об’єктивно аналізуючи текст і даючи йому 

належну оцінку й характеристику. Молода дослідниця стверджує, що перші 

публікації коломийок з’явилися в українських, польських  і російських 

співаниках ХVІІ –ХVІІІ ст. (С.13). У цьому контексті хотілося б дізнатися чи 

можна визначити найдавнішу коломийку, як зазначив професор-історик 

В.Грабовецький у своїй публікації в журналі «Жовтень» (Львів, 1981. - №8. – 

С.158). Вважаємо, що історіографічний розділ написано досить ретельно, з 

урахуванням можливої максимальної кількості записів, публікацій та 

досліджень коломийок.  

До позитивів роботи ми б зарахували й те, що О.Ковальчук подає 

окремі статистичні відомості, наприклад, щодо записів І.Франка, зазначаючи, 

що матеріали зібрано у 15 селах з використанням рукописних та друкованих 

джерел. Хоча й констатує, що «ця ретельна праця дещо втратила свою 

наукову вартість через «олітературнення» творів укладачем (О.Деєм – 

В.Костик) та відсутність приміток про першоджерело» ( С.19). А от щодо 

записів М.Павлика, то очевидно, він занотував коломийки на стику двох 

сучасних областей: Чернівецької та Івано-Франківської ( у тодішніх селах 

Вижниця, Кобаки та Косів) ( С.21). 

Дуже добре, що до поля розгляду дисертації потрапили й «Народні 

співанки» у записах І.Ребошапки, а також численні рукописні фіксації, що 

зберігаються у відповідних відділах Києва, Львова та інших міст. У цьому ж 

розділі розкрито історію дослідження жанру коломийки від перших спроб їх 

виокремлення Вацлавом з Олеська і Жеготи Паулі до найвагоміших праць 

М.Сумцова, В.Гнатюка, І.Франка, Ф.Колесси, О.Дея, В.Гошовського, 

Н.Шумади, Л.Копаниці, М.Мишанича. 

Жанрова своєрідність та функціональна природа коломийок є 

предметом другого розділу дисертації. На початку розділу авторка зазначає, 

що «Їхню основу (коломийок – В.Костик) становить симбіоз традиції, 
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авторського та запозиченого з інших пластів уснопоетичної спадщини» 

(С.45).  

Стосовно «маркування» типів коломийок за назвою села, наприклад, 

«сороківська», «жаб’ївська» (за В.Шухевичем) або «волосянська», 

«либохірська», «тухлянська», «яблунівська» (за О.Ковальчук), а також за 

«прив’язкою» до певної етнографічної групи українців («гуцульська», 

«бойківська», «лемківська»), то ми також свого часу зафіксували такі зразки у 

Путильському районі Чернівецької, або ж у Рожнятівському – Івано-

Франківської області. 

У розділі доречно сформульовано визначення терміна «коломийка» та 

схарактеризовано функціональну її природу, найперше, за способом 

виконання.  

Здобувач наукового ступеня, врахувавши здобутки вчених другої 

половити ХХ ст., дотримується принципу класифікації матеріалу за 

головними мотивами, які об’єднуються довкола тематичних блоків. Ольга 

Ковальчук у другому підрозділі з’ясувала взаємозв’язок коломийок з іншими 

фольклорними жанрами українців і сусідніх слов’янських народів. Авторка 

виявила спільно етнічні теми, мотиви, образи та змістово-формальні зв’язки 

коломийок із творами весільного циклу, жартівливими і танковими  піснями, 

дитячими дражнилками та забавлянками, замовляннями, приказками та ін. 

Зроблено беззастережний висновок про те, що українська коломийка постала 

не з чужоземних матеріалів, хоча й існують текстологічні та мелодичні 

паралелі до них. 

У третьому розділі  аналізуються  такі аспекти, як: архітектоніка, 

структура, ритмомелодика, художньо-образна система коломийок, арсенал їх 

стилістичних засобів, тобто задіяний увесь інструментарій філологічного  

аналізу коломийки як художнього явища. Висновки ґрунтовні і підсумовують 

усю пророблену роботу.  
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Доповнюють і підвищують вартісність роботи багатоаспектні додатки, 

у яких йдеться про ставлення виконавців до подальшого існування таких 

пісень, наведено міжжанрові мотивні паралелі та відмінності ритмомелодики 

текстів з Лемківщини, Гуцульщини і Бойківщини, а  також окреслено 

географію ритмоструктур лемківських співанок та коломийок, подано зразки 

мелодій коломийок, схарактеризовано власні польові записи дисертантки, 

зазначено виконавців. 

Поза тим, хочемо виокремити незначні зауваження та побажання і 

зупинитися на наступному: 1) серед згаданих на С.6 опублікованих записів 

текстів коломийок варто було зазначити й фіксації Ю. Федьковича, 

Є.Ярошинської, О.Маковея, М.Яцкова, П.Козланюка; 2) окремі збірники та 

добірки коломийок, аналізовані в тексті самої роботи, варто було також 

винести у список використаних джерел та літератури. Як, наприклад, 

«Народні пісні в записах Маркіяна Шашкевича» ( К., 1973 / упоряд. 

М.Шалата), «Народні пісні в записах Михайла Павлика» (К., 1974 / упоряд. 

О.Дей та В.Качкан). Хоча сам список вважаємо достатнім для дисертації 

такого рівня – 251 позиція; 3) як мало би бути, на вашу думку, правильно 

М.Жінкин чи М.Жинкин, бо дослідники подають і так, і так (наприклад, у 

«Бібліографії…» М.Мороза). 

Автореферат дисертації повністю відбиває основні положення праці.  

Мова, стиль дослідження демонструють загальну грамотність 

дисертантки. Основний зміст дисертації належним чином відображений у 

достатній кількості статей, опублікованих у фаховій періодиці та збірниках. 

Результати роботи О.І.Ковальчук пройшли апробацію на наукових семінарах і 

конференціях. Висловлені зауваження і побажання не применшують цінності 

завершеного і самостійного дослідження, яке, безсумнівно, має практичне і 

наукове значення. 
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Дисертація Ольги Ігорівни Ковальчук відповідає вимогам ДАК МОН 

України, встановленим щодо кандидатських робіт, а її авторка цілком 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.07 – фольклористика. 

 

Кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української літератури 

Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича                                                              Костик В.В. 
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