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«OH, THE RED GUELDER ROSE  
IN THE MEADOW …», OR WHY  
THE RIFLEMEN’S SONG BECAME  
A SYMBOL OF THE LIBERATION STRUGGLE 
AND A MARKER OF UKRAINIAN IDENTITY 

The relevance of the article is determined by the necessity to 
highlight the history of the folklorization of the song «Oj u luzi 
chervona kalyna» / Oh, the Red Guelder Rose in the Mead-
ow», which has become popular all over the world since the 
beginning of the Russian-Ukrainian war. The purpose of the 
article is to establish the genetic links between the song-hymn 
of the USS Legion and other works of Ukrainian ritual folklore 
(carols, wedding songs, laments), and most importantly, with 
non-ritual lyric epics. The rifle song is typologically close to the 
Cossack and insurrectional songs, in the poetics of which sym-
bolism of guelder-rose is used and the semantic productivity of 
which is the subject of research. Scientific novelty — on the 
basis of the author’s personal experience of communicating with 
refugees and a review of mass media platforms was carried out 
an analysis of methods of adapting the song by professional 
Ukrainian and foreign singers, ensembles and folk performers 
of various ages, which ensured the secondary folklorization of 
the composition with literary origin.

Proven facts are presented from the history of the song, 
which was created at the beginning of the First World War, the 
geography of the variants distribution is determined, the rea-
sons and manifestations of textual changes are analyzed. The 
folklorism and peculiarities of the poetics of the song are sepa-
rately considered, which are based on a combination of archaic 
symbols (guelder-rose, mother, glory), folk formulas and met-
aphors that are able to combine and build up modern meanings 
(«to raise the guelder-rose» = to win the state, «Ukraine be-
come pained» = occupation). It was concluded that the con-
ceptual meaning of the main images of the song helps to reveal 
the national identity of modern Ukrainians who are striving for 
freedom. The song is an expression of the political conscious-
ness, integration and determination of Ukrainian citizens in 
their opposition to the aggression of the Russian Federation and 
a non-military form of participation in the liberation war.

The methodological basis is the principles of diachronic-
synchronic analysis and historicism, as well as a functional-
systemic approach to study of the phenomena of national song 
culture with the involvement of historical-typological, semantic-
structural methods of analysis of verbal texts.

Keywords: Russian-Ukrainian war, Ukrainian folklore, 
Legion of Ukrainian Sich Riflemen, Riflemen song, popular 
song, folklorism, folklorization, folklore concept, symbol, red 
guelder-rose.
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Актуальність статті зумовлена потребою висвітлення істо-
рії пісні «Ой у лузі червона калина», яка від початку російсько-
української війни стала всесвітньо популярною. Мета — вста-
новити генетичні зв’язки між гімном Легіону УСС та творами 
українського фольклору. Стрілецька пісня типологічно близька 
з козацькими та повстанськими піснями, у поетиці яких задія-
на символіка калини, семантична продуктивність якої є пред-
метом дослідження. Наукова новизна — на основі польових 
записів авторки, особистого досвіду спілкування із біженця-
ми та огляду масмедійних платформ проведено аналіз спосо-
бів функціонування пісні, що забезпечило її повторну фоль-
клоризацію. Подано перевірені факти з історії виникнення, 
географії поширення, проаналізовано причини та вияви тек-
стуальних змін. Зроблено висновок, що концептуальне зна-
чення головних образів пісні допомагає виявити національну 
ідентичність сучасних українців, які прагнуть свободи. Мето-
дологічною основою є принципи діахронно-синхронного аналі-
зу та історизму, функціонально-системний підхід до вивчення 
явищ пісенної культури із залученням історико-типологічного, 
семантико-структурного методів.

Ключові слова: російсько-українська війна, український 
фольклор, Легіон Українських січових стрільців, стрілець-
ка пісня, популярна пісня, фольклоризм, фольклоризація, 
фольклорний концепт, символ, червона калина.
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Вступ. Сьогодні увесь світ з гарячих медійних 
новин про російсько-українську війну часто чує 

революційне гасло «Слава Україні! — Героям сла-
ва!». Більшість західноєвропейських громадян, оче-
видно, не знають його історії, що взорує до привітан-
ня стрільців, які воювали в Українській Повстанській 
Армії (1942—1960) у час Другої світової війни і 
опісля. Відомо, що метою УПА було здобуття са-
мостійної соборної держави Україна. Народна армія 
сформувалася у важкий час визволення з-під нацист-
ської окупації та боротьби за національну свободу 
у період «возз’єднання» західної та східної частин 
українських етнічних територій, а фактично ново-
го і жорстокого сталінського терору та радянсько-
російського поневолення України. 

Репресивно-ідеологічна машина московської брех-
ні й тиску на радянських істориків породила числен-
ні міфи про «Велику вітчизняну війну» [1, с. 36; 2], 
актуалізовані російською пропагандою. Одним з них 
маніпулюють й сьогодні, очорнюючи правду про ор-
ганізований Рух Опору 1940—1950-х років, який 
чинили українці, та багато інших поневолених наро-
дів, зокрема литовці [3]. Як і для українців, політичні 
катаклізми, усі історичні турбулентні зміни середи-
ни ХХ ст. досі живуть в спогадах литовців старшого 
покоління і проявляються в усній історії та оповідній 
традиції, яка має значення для майбутнього окрес-
лення особистої ідентичності та колективних уявлень 
про історію держави [4, p. 111].

Отож, метою нашої статті є встановлення гене-
тичних зв’язків між піснею-гімном Легіону УСС «Ой 
у лузі червона калина» та іншими текстами україн-
ського воєнно-політичного фольклору ХХ ст., які 
актуалізувалися і мають значення для визначення 
національної ідентичності сучасних українців.

Основна частина. Пісня літературного похо-
дження «Ой у лузі червона калина» має понад сто-
літню історію. Стрілецтво УПА свою політичну про-
граму й культурне підґрунтя сформувало на досвіді 
попереднього покоління — на розповідях батьків і 
дідів, які воювали у Першій світовій війні, особливо 
тих, які були у лавах Українських Січових Стрільців 
(скорочено — УСС). Виховані на прикладах патрі-
отизму і героїки січового стрілецтва українські по-
встанці майже повністю перейняли і їхній пісенний 
репертуар [5, с. 170—171]. На думку колишнього 
Головного командира УПА в 1950—1954 рр. Ва-

силя Кука (1913—2007), з яким я зустрілася осо-
бисто у 1998 р. у стінах Відділу фольклористики Ін-
ституту народознавства НАН України, стрілецький 
фольклор відіграв найбільшу роль у формуванні па-
тріотичного завзяття повстанців. У розмові В. Кук, 
відомий також і як дослідник української музичної 
культури XVIII ст., засвідчив, що ще до створен-
ня повстанських пісень «все жило тими (стрілець-
кими) піснями, знали їх всі (і «Гей там на горі Січ 
іде», «Ой у лузі червона калина», «Коли ви вмира-
ли», «Упав стрілець у край зруба» та багато інших). 
Козацькі (пісні) відходили на задній план, оскіль-
ки саме стрілецька пісня була ближча часово і най-
більш поширена» [6].

Стрілецька пісня займає ключове місце у стрілець-
кому фольклорі, що є ориґінальним пластом україн-
ської народної творчості першої третини ХХ ст. Ре-
єстр відомих пісень охоплює понад 200 творів лі-
тературного і фольклорного походження. У збірник 
«Стрілецькі пісні» (Львів, 2005) включено 164 тек-
сти (не враховуючи численних варіантів), з яких 
83 пісні авторські [7].

Стрілецький фольклор представлений й іншими 
жанрами, зокрема оповіданнями-спогадами та пе-
реказами, анекдотами, фольклоризованими та влас-
не народними піснями, а саме: гаївками, історичними 
піснями, піснями-хроніками, баладами. У цих творах 
головним є образ січового стрільця, його доля, по-
чуття, тривоги і надії на здійснення мети — визво-
лення рідного краю, свого народу та проголошення 
української держави. Ці твори виникли в середови-
щі Леґіону УСС, що як окремий підрозділ у скла-
ді австро-угорської армії активно діяв від самого по-
чатку Великої війни. Згодом стрільці легіону стали 
ядром інших військових формувань, що продовжили 
визвольні змагання першої половини ХХ ст. Загалом 
в світовій історії період між Першою та Другою сві-
товою пов’язують з найбільш потужними суспільно-
історичними зрушеннями, демографічними катастро-
фами, масштабними людськими смертями та страж-
даннями. Але саме у цей час українська усна культура 
найвиразніше продемонструвала мотиви народної 
єдности, стійкости та ресурс потужної фольклорної 
пам’яті, яка зберігає образ драматичного часу майже 
столітніх національно-визвольних змагань [8; 9]. 

Актуалізація стрілецької пісні літературного по-
ходження «Ой у лузі червона калина», її поширен-
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ня у світі, є яскравим виявом продуктивності укра-
їнської народної ліро-епіки. У важкі дні повнома-
штабної російсько-української війни ця патріотична 
пісня набула нового життя по усій Україні. Сьогод-
ні її виконують не тільки професійні виконавці як 
гурт «Гайдамаки» й Тоня Матвієнко у кліпі на осно-
ві кадрів з історичного фільму «Червоний» режисе-
ра З. Буадзе (2017) [10] чи співачка й поетка Ма-
рина Тимофійчук — NAVKA [11]), але й маленькі 
діти, яким у перші дні війни довелося втікати з не-
безпечних місць [12]. До прикладу, п’ятирічна киян-
ка Олександра С. (іл. 1), яка з березня 2022 р. два 
місяці жила з батьками в моєму домі у Львові, при 
кожній ранковій зустрічі радісно наспівувала: 

Ой у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!

Стрімкому масовому поширенню пісні поспри-
яв виступ Андрія Хливнюка, соліста гурту «Бум-
бокс», який на четвертий день нападу Росії на Укра-

їну 28 лютого 2022 року заспівав першу строфу на 
Софійській площі у Києві. Ремікс зробив південно-
африканський музикант Девід Скотт з гурту The 
Kiffness [13]. Невдовзі, місяць потому, під нову 
аранжувальну композицію «червоної калини» ви-
ступили українські спортсмени на чемпіонаті світу 
з фігурного катання [14]. Завдяки цифровим тех-
нологіям давня пісня зі стрілецького кола, середо-
вища патріотичної сільської молоді Галичини між-
воєнного періоду неймовірно швидко увійшла в су-
часне міське повсякдення. Ще зовсім недавно у час 
сирен «тривоги» саме цей твір пристрасно співали у 
київському метро літні люди [15].

Колективне виконання пісні відіграє важливу ін-
теграційну, комунікативну й ідентифікаційну функції, 
оскільки надихає й вмотивовує усі прошарки укра-
їнської спільноти до об’єднання не тільки у фізич-
ну, але й у культурно-ментальну боротьбу з жорсто-
ким російським агресором. Відтак з’явилася низка 
всеукраїнських відео-флешмобів від студентів [16], 
хорових колективів, музичних груп Збройних Сил 
України [17], популярних українських співачок у час 
благодійних футбольних матчів [18; 19], а також ви-
конавців з-поза меж держави. Найвідоміша стрі-
лецька пісня звучить сьогодні за кордоном: в аме-
риканській діаспорі [20], у виконанні представників 
тих народів, які підтримують українців, зокрема гру-
зинською [21], німецькою та французькою мовами 
[22]. Але найбільшого світового розголосу мелодія 
«Ой у лузі червона калина…» здобула завдяки ле-
гендарному британському рок-ансамблю Pink Floyd, 
якого надихнула композиція А. Хливнюка [23]. Цю 
пісню понесли українські біженці у різні західноєв-
ропейські країни, де у спонтанному хоровому співі 
їх підтримали сотні друзів, як це відбулося у столич-
них містах Литви [24] та Польщі [25]. Отож оче-
видною є друга хвиля фольклоризації пісні, що стає 
гімном нескореного українського народу, символом 
боротьби і протесту.

Виняткова популярність однієї з низки інших стрі-
лецьких пісень спонукає звернутися до її генези та 
поетики. Нагадаю деякі найважливіші фрагменти, які 
я досліджувала раніше у зв’язку із темою народного 
життя стрілецької пісенності [26]. 

Інваріант «Ой у лузі…» з’явився ще до початку 
Першої світової війни. Передісторія сягає 1913 року 
та обставин політичної активізації українського сус-

Іл. 1. 5-річна киянка Олександра С. співає «Ой у лузі червона ка-
лина». Львів, Великдень, 24.04.2022 р. Світлина О. Кузьменко
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пільства Галичини, які зумовили оновлення вистави 
«Сонце руїни» (1911) за однойменною трагедією Ва-
силя Пачовського (1878—1942). Зміст п’єси зна-
ного галицького поета, драматурга, педагога відобра-
жає дуже важкий період історії України другої поло-
вини XVII ст. часів козаччини, відомого як Руїна. 
Автор, якого сучасники назвали «поетом національ-
ної ідеї», прагнув закладати у своїх творах ідеологію 
самостійної української державності для майбутніх 
поколінь, які повинні були сформуватися на пошані 
до минулого, на почутті гордості за свою націю.

З 1912 року вистава з успіхом йшла у львівсько-
му театрі громадсько-культурного товариства «Русь-
ка Бесіда». Тогочасний режисер та художній його ке-
рівник Степан Чарнецький (1881—1944) замінює іс-
торичну пісню «Гей не дивуйтесь, добрії люди», яку в 
оригіналі виконує хор війська, на текст із зачином «Ой 
у лузі червона калина». За свідченням Чарнецького, 
мелодію він підібрав сам, опираючись на мотив іншої 
народної пісні. На думку музикознавця Василя Ви-
твицького, це була мелодія з родинно-побутової пісні 
«Ой зацвила червона калина над криницею». Оран-
жування допоміг здійснити диригент театру Михай-
ло Коссак (1874—1938). Виставу з успіхом показа-
ли у містах Галичини та Буковини, зокрема у Самбо-
рі, Дрогобичі, Стрию, Станіславові, Чернівцях. 

С. Чарнецький згадував, що вистава підкорила 
«все Поділля». Його фраза метафорично підтвер-
джує факт, що український професійний театр, а по-
тім і стрілецький театр, яким опікувався отаман Ми-
хайло Волошин (1877—1943) — до війни співак, 
хоровий диригент та музичний критик — відігра-
ли виняткову роль у процесі популяризації та по-
ширення новостворених пісень. Відомо, що у черв-
ні 1914 року, за два місяці до війни, п’єсу зіграли на 
окружному з'їзді товариства «Січ». 

З вибухом Першої світової війни сформувався до-
бровольчий Легіон УСС, який австрійська влада об-
межила до кількості 2,5 тисяч осіб, серед яких був 
і командир чоти Григорій Трух (1894—1959). Та-
лановитий розвідник, поет, згодом автор кількох пі-
сень про січових стрільців наспів «Ой у лузі…» почув 
від пана Іваницького, службовця української каси у 
Стрию, який, вірогідно, побував на виставі. Натхнен-
ний першим куплетом Г. Трух додав три строфи, у 
яких йдеться про битву (= «тан», танець) стрільців-
добровольців з московським (царським) військом: 

2. Машерують наші добровольці на крівавий лан,
Визволяти наших українців з московських кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!

3. Ой у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали наші добровольці з москалями тан.
А ми тую ярую пшеничку ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо!

4. Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
То прославить по всій Україні Січових Стрільців.
А ми тую червону калину збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо.

Текст з мелодією вперше були опубліковані у 
1915 році в невеликій брошурці «Сім пісень для 
вояків», яка вийшла у Відні (іл. 2). Тодішній член 
Української Боєвої Управи, громадський діяч та зна-
ний гімназійний викладач Іван Боберський (1973—
1947) у статті «Стрілецькі пісні і труби» (1916) опи-
сав широкий спектр стрілецького репертуару: від по-
пулярних українських народних пісень, що згодом 
зазнали переробок («Гей з-за гори чорна хмара вста-
ла», «Пливе човен води повен», «Летіла куля понад 
гору» та ін.), до власне стрілецьких пісень, з яких 
осібно була «Ой у лузі червона калина». Вже тоді він 

Іл. 2. Перша публікація пісні «Ой у лузі червона калина» у збір-
нику «Сім пісень для вояків» (Відень: Видання СВУ, 1915)
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був переконаний у тому, що саме ця пісня «деклару-
вала завдання визволення й рівноважила своєю ві-
рою в щасливе майбутнє усі жалібні пісні» [27].

У повоєнних спогадах Г. Трух (тодішній о. Ан-
дрій ЧСВВ), окрім повного літературного тексту 
із чотирьох строф, подав також коментар про те, як 
прийняли пісню, яку він розучив з стрільцями. Він 
вказав на важливу умову поширення «червоної ка-
лини», зокрема про відповідну ритмічну побудову 
(не в останню чергу оптимістичний вигук у приспі-
ві «Гей! Гей!»): 

«Котра пісня була знана й відповідна до співу під 
час марширування, вона лунала на стрийських вули-
цях» [28, с. 354]. 

І. Боберський як упорядник найбільш повно-
го збірника воєнного часу — «Сьпіваника Україн-
ських січових стрільців» (Відень, 1918, іл. 3) — по-

містив пісню під четвертим числом (після гімну «Ще 
не вмерла Україна» та «Не пора, не пора» І. Фран-
ка, «Ми гайдамаки» О. Маковея) із приміткою «хо-
дою». У щоденнику за 30 жовтня 1918 р. він запи-
ше, що «пісні й образці в співанику мають розбудити 
воєнного духа. Колись воювали ми за себе, стань-
мо знова до бою за себе, не за других і не для дру-
гих» [29, с. 50].

Мету було досягнуто. Невдовзі «Ой у лузі …» за-
ймала перші позиції у хорових програмах різних стрі-
лецьких концертів. У тому, що січові стрільці свідомо 
йшли у бій проти ярма російського царату й понево-
лення «братів-українців», що твердо вірили у свою 
перемогу, — немала заслуга пісні про червону ка-
лину. Спільність мотивів, узгодженість із народно-
пісенною системою символів та метафор (похилена 
калина = небезпека, жнива = битва) на рівні між-
часових історичних паралелей «козацтво — стріле-
цтво» поглибили її урочистість. Очевидно, саме цю 
програмну рису мав на увазі колишній сотник УСС, 
вояк армії УНР Осип Думін, коли писав, що «Ой у 
лузі червона калина» «гомоніла найширше і найчас-
тіше проводжала УСС туди, де вирішувалась доля 
України» [30, c. 318] (іл. 4—8).

Поширившись спершу у середовищі Легіо-
ну УСС, пісня пішла далі. Рядки з ставали кри-
латими, емоційно зарядженими. Слова «А ми тую 
червону калину...» від вересня 1919 р. були вписа-
ні як гасло газети «Стрілецька думка», друковано-
го органу корпусу Січових Стрільців. Так ч. 43 за 
4 вересня 1919 р. було випущено у день перемож-
ного бою за звільнення Жмеринки та Могилева-
Подільського. Саме тоді у спільному поході на Київ 
армій УНР та УГА зіткнулося стрілецтво із черво-
ноармійськими загонами, що стало історичною по-
дією першої російсько (більшовицько)-української 
війни 1917—1921 рр. 

Плідний симбіоз народнопісенного начала й автор-
ської творчості, посилений усним способом побуту-
вання зумовило активну фольклоризацію, результатом 
чого став факт, що деякі упорядники пісенних збір-
ників 1919—1930-х рр. публікували «Ой у лузі…» 
із приміткою «стрілецька народна». З того періоду 
відомі й численні музичні обробки, зокрема у вико-
нанні Філарета Колесси (для чоловічого квартету), 
Олександра Кошиця (для чоловічого хору), Ярос-
лава Ярославенка (для соло і мішаного хору), Зено-

Іл. 3. Публікація «Ой у лузі червона калина» у «Сьпіванику 
УСС» (Відень, 1918)

Іл. 4. Раритетний збірник стрілецьких пісень «Сурма» (Львів; 
Київ, 1922), обкладинка. Власність авторки
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на Лиська (для чоловічого хору), Анатоля Вахнянина 
(для мішаного чоловічого і дитячого хорів). Згодом, 
вже у 1943 році в діаспорі вийшли обробки у виконан-
ні Бориса Кудрика (докладніше [7, с. 517]).

Одним з першим після проголошення Незалеж-
ності України історією гімну УСС та його народни-
ми версіями зацікавився Ф. Погребенник. Дослід-
ник навів приклади лексичних замін у фольклоризо-
ваних варіантах. Очевидною є уніфікація найбільш 
конкретних історичних назв, що були строго забо-
ронені до згадування у радянський час. Наприклад, 
«стрільці січовії» замінювали на вираз «наші коза-
ченьки», а «московськії кайдани» — на «ворожії 
кайдани» [31, с. 53].

Записуючи упродовж 1990—2010-х років стрі-
лецькі пісні, я досліджувала типи фольклоризаційних 
змін у творах літературного походження. Найбільш 
цікаві доповнені варіанти. Зауважу, що більшість 
варіантів «Ой у лузі…», які понад сто років функ-
ціонують у репертуарі носіїв фольклорної традиції 

з різних регіонів Львівщини, Івано-Франківщини, 
Тернопільщини, демонструють саме такий вид змін 
[7, с. 38—42]. 

Іл. 5—8. «Ой у лузі червона калина» у збірнику «Сурма» 
(1922); іл. 5 — шмуцтитул збірника «Сурма»; іл. 6 — зворот 
шмуцтитула збірника; іл. 7 — початок пісні; іл. 8 — закінчен-
ня пісні
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У стрілецькому фольклорі найкраще помітно ме-
ханізм нарощування асоціативних зв’язків у давньо-
му дендрологічному символі калина, про який ми пи-
сали у спеціальній статті [32]. Тут наголосимо на 
окремих найважливіших моментах. Передусім зау-
важу, що «калина» була і залишається надзвичайно 
активним образом символічного ландшафту в арха-
їчних зразках обрядової пісенності. У різних жан-
рах зимового і літнього календарних циклів, які досі 
функціонують у народній традиції, знайдемо твори, 
де фігурує кущ калини. Наприклад, у колядках, при-
свячених дівчині:

1. Ой рано-рано куроньки піють
Рефрен:
Радуйся, радуйся, земле,
Син нам ся Божий народ’[ив].

2. Ой раньше встала, гарно ся вбрала.
3. Пішла по воду, під буковину.
4. Напав же єї дрібненький дощик,
5. Вона си стала під калиноньку.
6. На тій калині — сива зозуля,
7. Коби я мала злоту щабельку.
8. Калину б стяла, зозулю взяла.
9. Пустила б її в батьків садочок, 
10. [В батьків садочок], в свій городочок.
11. А вона би ме´ні рано кувала.
12. Рано кувала — браттів збуджала.
13. В городі — зілля, в хаті — весілля.
14. Золоті вінці — Наталі-дівці 1 [33, арк. 18].

у кустових піснях, які співають на Трійцю на По-
ліссі: 

1. Ой у лузи да й калина горкая,
Ой, у мого брата да й жинка й говорка...
2. Вой, як заговорить, то як дзвони задзвонять,
А єк заспіває, то всей ліс розляга...
3. А єк заспіває, то всей ліс розлягає,
А єк засмієця — сухий дуб розов’є 

[34, ч. 2, арк. 12] 2.

Особливу роль відіграє калина у весільній обря-
довості, утримуючи першість у портретизації моло-
дої, як гарної і добропорядної дівчини. У піснях та 

1 Зап. і розшифр. О. Кузьменко 3 липня 2014 р. у с. Ві-
княни Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл. від 
Бурлак (Павлюк) Ганни Миколаївни, 1933 р. н. 

2 Зап. Н. Пастух, О. Кузьменко 13 липня 2005 р. у с. Бу-
чин Любешівського р-ну Волинської обл. від Токарчук 
Анастасії Кирилівни, 1935 р. н., Левковець Віри Павлів-
ни, 1934 р. н., Блеянюк (Левковець) Олени Олексіївни, 
1962 р. н.; Парчук Марії Кирилівни, 1924 р. н.

ладканках її порівнювано з калиною, або використа-
но традиційну для фольклору східних слов’ян форму-
лу «ламати калину» як евфемізм до «кохати», «ви-
давати заміж»:

Наші молоденька, як калинонька,
— Ой куда ж ти, молоденька, ходила?
Що так твоя головонька й зацвила.
— Ходила я, моя мамко, в вишний сад,  (2)
Там на мою й головоньку весь цвіт спав 

[35, арк. 168] 3;

Помалу кіньми грайте,
Подвір’я не лупайте,
Калину не ломіте, 
Дівчину не беріте [35, арк. 34] 4.

За фольклорним зразком було створено народ-
ну пісню «Ой дівчина молоденька пригнула кали-
ну» про славну хорунжу Легіону УСС Олену Сте-
панів (1892—1963), яка побутує на Гуцульщині. У 
тексті пісні, яка про війну, вже немає достатньої по-
вноти символічного, характерного для весільних пі-
сень. Проте одна із сем «дівоча цнота = честь» набу-
ває розгалуження, зумовлюючи асоціацію «дівчина-
стрілкиня — стрілецька честь»:

Ой дівчина молоденька нагнула калину,
Їдуть стрільці січовії з гори на долину.
Як з’їхали на долину, поставали в лаву,
Як прогнали вороженьків, дістали похвалу 

[7, c. 327].

Використання образу калини у поетиці сучасного 
фольклору не має обмежень за гендерною ознакою, 
оскільки спільним для «жіночих» і «чоловічих» тек-
стів є ознака молодості. Як приклад, художнє порів-
няння в одному із голосінь «за сином», яке ми запи-
сали на Поліссі:

Ой синочку, синочку,
Ох мій дубочок зеленейкий,
Ох мій синочок молодейкий,
Ох типер без поройки 
Повалився, похилився
Ох моя дитино, моя калино,
Ох де мені тибе й шукати, 

3 Зап. О. Кузьменко 9 липня 2013 р. у с. Коршів Коло-
мийського р-ну Івано-Франківської обл. від Триноги 
Марії Миколаївни, 1944 р. н., у с. Казанів (сільрада 
Коршів) та Жигалюк Наталі Іванівни, 1949 р. н.

4 Зап. і розшифр. О. Кузьменко 6 липня 2013 р. у 
с. Баб’янка Коломийського р-ну Івано-Франківської  обл. 
від Гейтоти (Чик) Марії Федорівни, 1936 р. н.
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Де мині тибе познавати?
Ой так ти, синочку, 
Дилеко забрався й од мине.
Ой та я тибе, синочку, 
Ніколи вже й ни побачу [34, ч. 1, арк. 121] 5.

У родинно-побутових баладах калина також уо-
соблює передчасну смерть і є символом місця по-
ховання обездоленої молодої людини: нелюбої «чу-
жої» невістки («Мала мати сина, сина Василя» [35, 
арк. 263]) чи козака-сироти:

1. Ой полечко, поле, туманом покрито,
А на тому полі два козаки вбито.

2. Один козачина — богацька дитина,
Другий козак — вбитий, бідна сиротина.

3. За богацьким сином плаче вся родина, 
А за сиротою й молода дівчина.

4. На багацькім сині — вишита сорочка,
А на сиротині — нема ні шнурочка.

5. За багацьким сином вся родина плаче,
А за сиротою чорний ворон кряче.

6. На богацькім сину — висока могила,
А на сиротині — червона калина [35, арк. 171] 6.

У давніх елегійних піснях про чужий край та ро-
мансах нового часу калиновий кущ є знаком відкри-
того простору («у доли́ні», «в далині́», «в гаю») та 
поховання будь-де чи на кладовищі («цвинтарі»):

Ой вийду я, ой вийду я на гору, 
на високу кам’яну.
Та й спогляну, та й спогляну в далину 
на червону калину 7;

Ой приїхав козак, ту гий, до могили,
Та й прив’їзав коня до калини.
(«Ой як їхав козак, ту гий, й-а в дорогу») 

[35, арк. 3] 8;

5 Зап. О. Кузьменко, Н. Пастух 15 липня.2005 р. у 
с. Погулянка Любешівського р-ну Волинської обл. від 
Кравчук Домни Данилівни, 1928 р. н . та Кухарик (Ко-
шелюк) Марії Яківни, 1948 р. н. 

6 Зап. О. Кузьменко 9 липня 2013 р. у с. Коршів Коло-
мийського р-ну Івано-Франківської обл. від Триноги 
Марії Миколаївни, 1944 р. н.

7 Зап. О. Кузьменко 11 липня 2012 р. у с. Заланів Ро-
гатинського р-ну Івано-Франківської обл. від Піцик 
(Кічула) Катерини Григорівни, 1949 р. н. та її чоловіка 
Піцика Богдана Миколайовича, 1944 р. н.

8 Зап. і розшифр. О. Кузьменко 5 липня 2013 р. у с. Джур-
ків Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. від Ан-

А на цвинтари росте калина,
Як під калинов дубовий хрест,
Тобі з другою життя не буде,
Бо ти про мене все спімнеш.
(«Ой згадай, згадай, той тихий вечір»)

[33, арк. 274] 9.

Козацькі та стрілецькі балади описують могилу 
героя як таку, де обов’язково повинна проростати 
калина, яка є «святим» деревом, до якого прилітає 
пташка-вісник, пташка-душа:

Як поїхав в Московщину, 
Там десь я загину[в],
Свою рідну й Україну 
навіки покину[в].

Казав собі висипати 
високу могилу,
Казав собі посадити 
в головах калину:

«Будуть пташки прилітати, 
цвіт калини їсти,
Будуть мені молодому 
приносити вісті».
(«Прощай село ріднесеньке») [33, арк. 60] 10.

Реалії повстанської боротьби середини ХХ ст. 
вплинули на те, що дендрологічний образ набуває 
узагальнених ознак похоронного дерева, що маркує 
таємне місце поховання. Відтак «калина» утверджу-
ється як символ пам’яті про борців, які полягли «за 
рідний край» та Україну (іл. 9—11):

Мене поховайте в вишневім саду,
Мені посадіте червону ружу,
Мені посадіте красну калину, 
Аби люди знали: згиб за Вкраїну.
(«Ой їхали стрільці та й на ворога») [7, c. 450];

1. У лісі темному під білов березов 
Там соловей пісню співав, 
Лежав там убитий стрілець молоденький, 
А тіло ніхто не ховав.

2. Лежав він три дні і три темнії ночі,
Аж тіло зчорніло його. 

дрейчук (Барчук) Ганни Павлівни, 1913 р. н. у с. Джур-
ків, неписьменна.

9 Зап. О. Кузьменко 10 липня 2014 року у с. Гарасимів 
Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл., від Шева-
ги (Дикун) Анни Яківни, 1932 р. н. та Крижанівської 
(Світик) Марії Пилипівни, 1931 р. н.

10 Зап. О. Кузьменко 4 липня 2014 р. у с. Буківна Тлу-
мацького р-ну Івано-Франківської обл. від Онищука 
Василя Федоровича, 1925 р. н. 
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Зрубали калину, збили домовину, 
І вночі ховали його. 

3. Як його ховали, всі гармати грали, 
А соловей пісню співав, 
А зор’і світили йому в карі очі, 
Як він ся з родинов прощав. 

4. «Прощай, рідний батьку, і ти, рідна мати, 
І ти, найдорожча, прощай, 
Я вже не повернусь до рідної хати, 
Я вже не повернусь в свій край» [35, арк. 203] 11.

Потенційні можливості фольклорної поетики, 
зокрема традиційних синтаксичних конструкцій та 

11 Зап. О. Кузьменко 9 липня 2014 року с. Клубівці, Тис-
меницького р-ну Івано-Франківської обл. від Турик 
(Старчук) Марії Федорівни 1932 р. н.

формул дозволяють через символ встановити різні 
семантичні зв’язки, зокрема «калина — Україна», 
що у фольклорних творах нового часу розгортаєть-
ся до концепту «ВОЛІ».

Пара образів «калина — Україна» розпрацьо-
вувалася у стрілецьких піснях літературного похо-
дження, наприклад, у піснях Михайла Гайворон-
ського «Йшли стрільці до бою та й через поля», 
«Ой впав стрілець у край зруба». Згодом повстан-
ськими піснями. Асоціація ґрунтується на поєд-
нанні декількох сем, що підкріплено граматичним 
родом жіночого образу. У цьому виявляється сут-
ність національної специфіки української мови, бо 
символ калини виражає не наочну чи конкретно-
чуттєву ознаку, а є виразом ідеї, головно ідеї 
державності. 

Ускладнений асоціативний ряд «калина = дівчи-
на = Україна», який прозвучав саме у стрілецькому 
гімні через епічну метафору «зажуреної України», 
посприяла виникненню нового мотиву — стрільці 
прагнуть розвеселити Україну: «А ми на тую чер-
вону калину підіймемо, / А ми нашу славну Украї-
ну! Гей-гей! Розвеселимо». 

У народних варіантах через доповнення вводиться 
розширене звертання ліричного оповідача до пара-
лельних образів «червоної калини» та «славної Укра-
їни». Наприклад, у текстах, які ми записали напри-
кінці 1990-х років на Львівщині та Тернопільщині, 
після першого куплету з’являються дві нові строфи 
з анафоричним звертанням до калини («не хилися», 
«не журися», «заквітчайся», «розвеселяйся»): 

— Не хилися, червона калино, все вгору рости,
Не журися, славна Україно, ми твої сини.
Ми за тебе, червона калино, не забудем,
Ми для тебе, славна Україно, кращу долю здобудем.

Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш славний рід.
Білим цвітом, червона калино, заквітчайся,
Славним родом, наша Україно, гей-гей, розвеселяйся 

[7, c. 38];

— Не хилися, червона калино, ти ще зелененька,
Не журися, славна Україно, ти ще молоденька 

[7, c. 39].

Через розбудову паралелізму не лише зберігаєть-
ся пафос пісні-гімну, але проявляється бажання на-
родних виконавців оживити традиційною символі-
кою поетику літературного за походженням твору. 

Іл. 9. Стрілецька символічна могила у с. Вижній Березів Ко-
сівського р-ну Івано-Франківської обл. 6 липня 2018 р. Світ-
лина О. Голубець

Іл. 10. Стрілецька символічна могила у с. Красів тепер Стрий-
ського р-ну Львівської області. Окроплення могили під час 
Зелених свят. 30 травня 2015 р. Світлина О. Кузьменко
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Завдяки заперечним дієслівним формам («не забу-
дем», «не хилися», «не журися»), повторам, органі-
зованим як антитезова пара («зажурилася» — «не 
журися», «похилилася» — «не хилися»), нанизу-
ванню зображальних ознак символу («вгору рости», 
«маєш білий цвіт», «ти ще зелененька»), в імпера-
тивах («підіймемо», «збережемо») виявляється па-
тріотичний зміст, коріння якого сягають козацької 
ліро-епіки. 

У цьому контексті прикметним є й інший поетич-
ний аспект відтворення образу. Червоні ягоди калини 
нагадують краплі крові, саме тому калина в українців 
здавна стала символом пролитої козацької крові. Ар-
хаїчна значущість семантичної пари калина — кров 
за традицією зберігається у піснях та переспівах во-
єнної тематики модерного часу:

У діброві при долині вітер повіває,
Там над стрільчиком калина слізоньки ковтає.

Ой червоні тії сльози з стрілецької рани,
Впав бідненький при долині, більше вже не стане.

Буде стрільчику для тебе з глини домовина,
А китайкою накриє червона калина [7, c. 550].

У повстанській колядці «На синіх небесах» сло-
во «калина» не вживається, проте асоціація досить 
виразна. Низка взаємодоповнюючих сем реалізу-
ється у структурі метафоричного зіставлення «ка-
лина = цвіт, кров, воля»:

Хоч кривавим цвітом воля процвитає —
Над Києвом, злотоверхим, слава завітає! 

[36, с. 367].

Порівняння ґрунтується на візуальному образі та 
атрибутивній домінанті «кривавого» цвіту, що є алю-
зією до червоного кольору ягід калини та уподібнен-
ням крові із соком цих ягід. У багатьох стрілецьких 
та повстанських піснях використано двокомпонент-
ну формулу з епітетами кольору. Колір, як самостій-
ний символічний елемент, доповнює образ калини, 
виявляючи співіснуючі семи: червоний — «гарний, 
славний», білий — «чистий, невинний», зелений — 
«молодий, радісний»:

І повіяв вільний вітер, трава похилилась.
На повстанцях молоденьких розцвіла калина.
І зацвіла білим цвітом, віття розпустила,
Немов мати синів своїх білим пухом вкрила.
(«Україно, Україно, квітучий наш краю») 

[36, c. 394].

Символіка білого калинового цвіту передає по-
зитивну семантику світла, сакрального. У зв’язку 
із образом Роду в конструкції паралелізму пісні 
«Ой у лузі…» відбувається ототожнення і поси-
лення конотації епітета «славний» (славний рід), 
що узгоджений із збірним образом захисника Укра-
їни (славні сини). Наголосимо, що саме від часу 
стрілецького чину у Великій війні в українському 
історичному фольклорі актуалізувався образ вій-
ськової слави. Він був типовий для епічної поети-
ки козацького циклу, зокрема в прикінцевих час-
тинах дум, що мають «славослів’я», наприклад, 
про Івася Коновченка у відомому записі Плато-
на Лукашевича: 

Слава не умре
Не поляже!
Буде слава славна
Поміж козаками,
Поміж друзями,
Поміж рицарями
Поміж добрими молодцями!

Отож трансформація концепту «слава», прита-
манного народним творам про Запорізьку Січ, у на-
ціософську концепцію «Славної України» було за-
кладено на початку ХХ ст. і не в останню чергу за-
вдяки пісням українських січовиків. У стрілецькому 
фольклорі образ слави вербалізується у двох фор-

Іл. 11. Стрілецька могила у с. Пуків Івано-Франківської об-
ласті, Рогатинщина. 6 липня 2012 р. Світлина О. Кузьменко
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мах: субстантивній («наша слава») та атрибутив-
ній (через епітет «славна Україна»). У стрілецько-
му гімні «Ой у лузі…» спостерігаємо оновлення мо-
тиву «стрілецька слава безсмертна», в інших піснях 
концептуальний образ поглиблюється, стає розгор-
неним завдяки низці нових мотивів, які виражено 
через предикати: (славу) «добудемо» → «збереже-
мо» → (слава) «ще живе» → «не загине». Розумін-
ня ідеї національної волі = долі, невмирущості кіль-
кох поколінь українських героїв передається моти-
вом спадкоємності стрілецької слави і справи: «Ми 
за тебе, червона калина, не забудем».

Мотив спадкоємності козацькому війську є про-
відним у менш відомому стрілецькому марші «При-
йшла пора велика» на слова стрільців Антіна Лотоць-
кого (1881—1949) та Миколи Угрина-Безгрішного 
(1883—1960). Як організатори «Пресової квати-
ри УСС», що був органом ідеологічного спрямуван-
ня Легіону УСС, вони безпосередньо працювали на 
згуртування вояків, писали твори, які сприяли вихо-
ванню молоді в дусі патріотизму, любові до україн-
ської історії, традицій, мистецтва:

Гей ми, Стрільці січовії,
Стяги в нас малинові,
Ми перші в бій за волю йдем,
Червоную калину на все, не на хвилину,
Високо, гордо піднімем! 

Текст був написаний у травні 1915 р., без сумніву, 
під впливом «Ой у лузі…», та з’явився у другому 
числі часопису «Червона калина» в червні 1917 року. 
Так на ґрунті стрілецької символіки закріпилася фор-
мула «піднімати калину» із значенням «здобувати 
політичну незалежність». Поетичне кліше актуалі-
зувалося у повстанській ліриці літературного похо-
дження у час Другої світової війни: 

Ми калину йдемо піднімати,
Хмари геть прожене
Ясне сонце волі зустрічати
Дружно всі підем.
Ясно сонце сходить вже у лузі —
Гей, вставай з сонних пут.
Ми умрем, а не здамось нарузі — 
Розтрощим кнут! 
(«Ми сини могутньої країни») [36, c. 109]. 

Попри інші нововведення персоніфікований об-
раз держави України переважно зіставляється з ар-
хетипом матері, що відтворює активну модель Укра-
їна = мати. Зв’язок цих фольклорних концептів є 
дуже продуктивним в історичній ліро-епіці серед-
ини ХХ ст. Метафорична формула «зажурена/за-
плакана ненька Україна» з’являється в зачинах ліро-
епічних пісень з елементами хроніки, де описана 
смерть героїв-націоналістів чи загибель повстанців: 

Ой у славнім Львові сталася новина —
Чогось зажурилась ненька Україна:
До її хати приїхали кати,
Щоби двох хлопців зі світа зігнати

Із городка до Трускавця сумні вістки йдуть:
Біласа і Данилишина в кайданах везуть.

Іл. 12. Мотив «червона калина» в міському ландшафті столи-
ці України, Оболонь. Джерело: https://bigkyiv.com.ua/na-
oboloni-zyavylasya-nova-klumba-kalyna-na-snigu/(дата звер-
нення 29.06.2022)

Іл. 13. Плакат за мотивом пісні «Ой у лузі червона калина» на 
вулиці Героїв Майдану у Львові. 4 квітня 2022 р. Світлина 
О. Кузьменко
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За підпільну працю дістали заплату:
Засудили кати на життя утрату [36, c. 75];

Зажурилась Україна, як же ж не журитись —
П’ють вороги кров народу, не можуть напитись.
Осінь пізня, вечір тихий, в небі зорі сяють,
Йдуть повстанці в село Урмань, 

про лихо не знають [37, с. 62].

Очевидним є те, що категорія дії як основна озна-
ка зіставлень пов’язана з дієсловами, що є значу-
щими елементами фольклорного словника, на який 
впливає «предикативна здатність людського розу-
му» (за А. Греймасом). Відомий ще з козацької пі-
сенності образ зажуреної матері-України в симво-
лічному чи метафоричному вираженні спершу було 
актуалізовано у стрілецьких піснях літературного 
походження. Звідти у воєнно-політичний фольклор 
увійшла нова формула «стрілець йде здобувати Укра-
їну». Цей мотив з’являється на початку 1990-х років 
в одному з варіантів «Там на горі на Маківці»:

Україна — наша мати,
Як здобудем, будем мати.
Хлопці, підемо, боротися будемо,
За Україну, за рівні права, державу [38, c. 2].

Закличну маршову стрілецьку пісню переспівав 
Володимир Вермінський у жовтні 2014 року, в га-
рячі дні першого року російсько-української війни, 
невдовзі після трагедії Іловайського котла [39].

Варіантом пісенного мотиву «здобувати Україну» 
є формула «здобувати волю». Вона полісемантична, 
оскільки передбачає дії, спрямовані на осягання сво-
боди політичної, соціальної, індивідуальної. Слово-
образ «воля» є одним із найближчих семантичних ек-
вівалентів концепту Україна. Адже історичний шлях 
України у настановах поета-пророка Тараса Шевчен-
ка сприймається як шлях до «святої» волі. У лінгвіс-
тичному трактуванні концепт воля традиційно роз-
глядають як особливий, оскільки він має смислову 
пару свобода (іл. 12). 

Чітка усвідомленість політичного завдання була 
визначальною в середовищі Легіону УСС, стріль-
ців УГА, а згодом — УПА. Визрівши із січово-
сокільських, патріотичних пісень, тема політичної 
свободи поглибилася в піснях літературного похо-
дження завдяки синонімії мотивів «стрілець/повста-
нець піднімає калину = здобуває волю». 

Висновки. Український стрілецький фольклор де-
монструє процес творчого використання давніх на-

роднопісенних поетичних формул, що синтезують 
кілька фольклорних концептів: Сум—Радість, Сла-
ва, Воля, Україна [8, c. 437—585]. Упродовж сто-
літь вони вживлювалися в народну свідомість через 
суто український символ «триєдиності», кодований у 
гербовому знаку Тризуб й художньо-образній трійці 
«калина — (дівчина/мати)-Україна — слава». Саме 
на основі цього поетичного канону сформувався фе-
номен популярності стрілецької пісенності, особливо 
маршової пісні «Ой у лузі червона калина». 

Стрілецька пісня літературного походження про-
ходить стадію вторинної фольклоризації. Як гімн 
українського військового формування з часу Вели-
кої війни — Легіону УСС — вона через символічний 
образ червоної калини та метафору «піднятої кали-
ни» стає потужним виразником зростаючої політич-
ної cвідомості, національної єдності та немілітарного 
спротиву українців. Сьогодні для багатьох людей у 
світі ця пісня визначає українську національну іден-
тичність, набуваючи значення сучасної «Марсельє-
зи» та нового міфу «України». Масове виконання піс-
ні, яке нещодавно внесли до списку рекордів Гіннеса 
[40], акумулює потугу глобального смислу священної 
боротьби, що обґрунтовує кожну визвольну війну, а у 
випадку України — війну із давнім ворогом — жор-
стоким та підступним російським загарбником. 
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