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Заспіваю коломийки, голосом постелю  
Та не одно засмучене cepцe розвеселю 
 

Коли крізь задуму трембіти й тремтіння жіночого голосу переломлюється коломийка, 
прагнеш пізнати нерозгадану таїну її слова, магію короткої форми, що синтезує силу думки й 
переконливість емоцій. 

У поетиці коломийки панує світ людської фантазії, незвичних асоціацій. За визначенням 
О. О. Потебні, «асоціація полягає в тому, що різнорідні сприйняття, дані одночасно або одне 
за одним, не знищують взаємно своєї самостійності.., а, залишаючись самі собою, можуть 
поєднуватись так, що ми не уявимо собі одного, не уявивши другого» (Потебня А. А. Мысль 
и язык.— Изд. 3-е.— Харьков, 1926.— С. 88). Асоціації виникають і щодо одного слова чи 
сполучення слів. Абстрагуючись до узагальненого поняття, вони утворюють власне символ 
(постійний символ) — характерну особливість художнього коломийкового слова. 

Символ — це художній образ, який заступає в поетичній мові звичну назву життєвого 
явища, предмета на основі усталених асоціацій. 

Здебільшого в коломийках символ і позначуване ним зіставляються в паралельних рядках, 
увиразнюючи стилістично зіставлювані поняття. 

Символів у коломийках не багато (рута, калина, дуб, барвінок, сокіл, голуб, голубка). 
Наприклад, 

А в городі рута, рута та й не розцвілася,  
А в багача єдна дівка та й не віддалася, 
Ой дубочку зелененький, дубочку, дубочку, 
Відки ж тебе визирати, мій милий любочку (І, 58)1

У різних формах паралелізму народжується багатозначність символу. Якщо в коломийці 
Я в городі єден дуб та й той не розвився, 
У багача єден син та й той не вженився (І, 101)2

зіставляються одинокий дуб і син-одинак, то в інших текстах лексема дуб входить у звичайну 
початкову формулу із просторовою семантикою, пор.: 

У зеленій полонині стоїть дуб розвитий, 
Чи ти, хлопче, такий чорний, чи ти неумитий (II, 46)3

Особливу групу в коломийках становлять символічні найменування ситуацій, станів, дій. 
Наявні картини-предикативи типу вітер віє, тече вода, закувала зозуленька, надійшла чорна 
хмара, зацвіла калина не мають єдиної позаконтекстної семантичної одновизначеності. У їх 
продукуванні (а в сучасних коломийках особливо) переважає роль традиції. Наприклад, 
семантико-синтаксична будова коломийки «В Солотвині вітер віє, Сигіт у долині, Як мені ся 
сподобали в любка очі сині!» (III, 95) спирається на аналогію. 

Вітер як природне явище нерідко був причиною негоди, збитків. Тому словосполучення 
вітер віє набуває інколи символічного значення «небезпеки», «дівочого нещастя». 
Наприклад: 

Коби вітри не віяли та й тучі не били, 
Коби, любку, не вороги, ми би сі любили (І, 62) 
У високій полонині вітрик повіває, 
Котра много хлопців має — та долі не має (II, 79). 

Очевидно, в пам’ятках народної пісенної поезії XVII-XVIII ст. образ вітру виступав як 
власне символ. Підтвердженням цього є існування на святого Курика (Володимира, 15 липня 
за ст. ст.) свята вітру, про що згадує М. Грушевський: «Сесь день святкує ся задля вітру: 
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можна все робити, лиш коло сіна ні коло оборога, бо вітер геть порозмішує. Часто се свято 
входить також і в серію громових, «сердитих свят», а отже, вітер сприймався і водночас 
зафіксувався в народній поетиці як «сердитий образ» (Грушевський М. Історія української 
літератури.— К.; Львів, 1923.— С. 192). 

Певне узагальнене значення «повідомлення новини» існує в коломийках, у яких 
використано словосполучення кувала зозуля. Наприклад: 

Закувала зозуленька на зеленім бучку. 
Казав любко, що ми купить золоту обручку (III, 92). 

У сучасних коломийках здебільшого спостерігаємо явище поетичного паралелізму, пор.: 
Ой кувала зозуленька та й на штири гранки,  
Болить мене головонька в вечер до коханки (І, 38) 
Закувала зозуленька в лузі на калині,  
Маму любку не є пари на всій Верховині (II, 43). 

Багаті на символіку переважно коломийки «до співу», як найбільш обдумані й уживані. 
Коломийки «до танцю» створювались миттєво, у загальному, вогнистому колі. Тому не 
завжди логічно завершується рядок, не вмотивовуються паралельно нанизані вислови. 
Людина народжувала пісню, і в повені танцю спліталися воєдино ритми музики й слів. 
Прагнення зімпровізований текст укласти в ритм мелодії і темп танцю ставить перед творцем 
нелегке завдання лексичного добору, синтаксичної будови. Організовуючись у пісню, 
коломийковий рядок продукує найсприйнятніші саме для нього характерні семантико-
синтаксичні моделі. Популярною у коломийках є підсилювальна частка ой. Залежно від 
змісту частка може увиразнювати різні почуття — захоплення, туги, болю. Наприклад: 

Ой дівчино, дівчинонько шляхоцького роду,  
Тогди ми ся сподобала, коли-сь несла воду (І, 36) 
Ой могила, пане-брате, могила, могила,  
Коли її розкопати, жито би вродила! (І, 15). 

Синтаксична структура коломийки дзеркально відображає її мовні ритми. Нанизування 
односкладних речень, безсполучникові конструкції, перевага неповних й еліптичних речень 
— така структурна особливість цього винятково легкого й самобутнього жанру. 
 


