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Із сивої давнини дійшли до нашого часу веснянки, або, як їх ще називають, веснівки, гаївки, 
гаїлки — обрядові пісні, якими зустрічають радісне, жадане свято — прихід весни. Від весни 
колись починали на Русі відлік нового року. Оживала природа, раділи, веселились люди. 
Водили хороводи дівчата. Своїми іграми, в яких і рухи і слова мали виконувати магічну дію 
— привертати здоров’я, красу, щастя, — вони прикликали до себе радість весняного 
оновлення, мріяли знайти, вибрати собі пару, свого судженого. Тому, про кого б не співалося 
— про подоляночку, Йванчика-білоданчика, про селезня, козлика, — скрізь у веснянках 
присутній мотив вибору дівчини. У піснях-діях, піснях-сценах є свої узвичаєні дійові особи, 
що виконують повторювані рухи, дії. Серед усталених народнопоетичних образів живого 
світу, характерних для веснянок, виділяються зайчик сіресенький, перепілочка, горобейко, 
козел, селезень. За назвами-символами відповідно названо й веснянки «Десь тут була 
подоляночка», «Десь тут була перепілочка», «Зайчик», «Горобчик», «Жучок» або «Мак», 
«Просо», в яких теж звучить повторюваний мотив вибору дівчини. Дівчина, звичайно, встає 
ранесенько, умивається білесенько. Подоляночка обмиває личко, як ту скляночку, Ягіл-
ягілочка, ягілова дочка теж умивається білесенько і теж, як і подоляночка, йде до Дунаю, 
вибирати собі дівчину. А краса дівчини порівнюється традиційно з калиною: «Виберу собі 
дівку, як калинову квітку». 

Символічного значення набувають у піснях образи володаря і воротаря, що замінюються 
часто на основі звукової подібності: 

Воротарю, воротарю,  
Отвори ворота. 

Пор.: 
Володар, Володарчику,  
Одчиняй же ворітечка. 

У багатьох веснянках повторюється дія — «скоки» зайчика, козлика та ін. 
Улюблений персонаж у танцювальних піснях — зайчик. Це і той зайчик, який скаче, 

веселиться, вибирає собі дівчину, і той, що ніжками чеберяє, сидячи в житі, гречці: 
Ой там, зайчику, скачи добре, 
Ой там, зайчику, веселися, 
На дівчину оглянися, обернися, 

Котра люба, котра мила, обнімися. 
Подібно до зайчика, козлика скачуть й інші дійові особи у веснянках-іграх. Все, про що 

співається в пісні, має виконувати дівчина або хлопець, яких вибирають у коло. Береться в 
боки подоляночка, Іван-білодан бере себе попідбоченьки: 

Ой попливи, Білодане, 
По Дунайчику. 
Пригладь, Білодане, 
Головиченьку, головиченьку. 
Умий собі, Білодане, 
Біле личенько, біле личенько, 
Насунь собі, Білодане, 
Черевиченьки, черевиченьки, 
І ми [тобто візьми] себе, Білодане, 
За підбоченьки, за підбоченьки, 
Шукай собі, Білодане, 
Посестриченьки, посестриченьки. 

В одній із відомих веснянок дівчину скраю вибирає навіть сивий соколонько: 
Сивий соколоньку,  
Пливи по Дунаю,  



Бери дівку скраю, 
Бери паняночку  
В рожанім віночку. 

У веснянках часто звучить заклик «Поплинь, поплинь по Дунайчику». Чому ж це і 
зайчик, і соколонько пливуть по Дунаю? Звичайно, Дунайчик у веснянках — це не той 
відомий Дунай, назва річки, а, як пояснено в словнику, укладеному Борисом Грінченком, 
«велика вода», «розлив води», можливо, й «весняна повінь». До речі, велика вода, як 
зауважував О. О. Потебня, в народнопоетичній символіці пов’язана із заміжжям дівчини. 
Очевидно, не випадковий у піснях-веснянках і образ кладки: 

Ой чижику та горобчику,  
Полинь, полинь попід кладочку. 

Під час великої повені, біля ріки дівчата співали веснянок і просили зайчика, Білована, 
Йванчика-подолянчика вибрати собі пару — дівчину, товаришку, молодиченьку, 
посестриченьку, «паняночку в рожанім віночку». Віночок, очевидно, теж не випадковий, бо 
він є символом одруження дівчини. Такі вислови, як Дунайчик, подоляночка, подолянчик, 
дієслівна форма поплинь, а також назва калиновий луг, з якого Іван-Білодан має вибрати собі 
дівчину, набувають у піснях-веснянках особливого ліричного поетичного звучання і 
становлять словник народнопоетичних символів сучасної української літературної мови. 

Скаче-веселиться і вибирає дівчину не тільки загадковий персонаж Білодан, білоданчик, 
білотарчик, білотанчик, а й пісенний король, як у веснянці «Король по городу ходить»: 

Король білі ручки ломить, 
— Король, ускоч у царгород, 
Король, поскач хорошенько, 
— Король, поклонися низенько. 
Король, кого вірно любиш, 
— Король, того поцілуєш. 

До загадкових персонажів, що діють у танцювальних піснях, належать також зайчик 
(веснянка «Зайчику, Зайчику»), танчик-білобранчик з однойменної веснянки, тума, що 
«таночок водила». Слова з компонентом біло- мають передавати позитивно оцінну 
номінацію, тобто виступають своєрідними епітетами, наприклад: 

Десь тут була перепілочка,  
Десь тут була білозірочка. 

Йванчик-подолянчик з’являється у веснянках як співвідносна назва з подоляночкою. 
Таких словотвірних «вирівнювань» у народних піснях немало, пор.: 

Ой полола горлиця лободу,  
А послала горлика по воду 

або: 
Ходить жучок по жучині,  
А жучина по деревині. 

Подолянчик зустрічається у веснянках у сполученні «Йванчику (або Янчику)-
подолянчику». І хоч основне, найзагальніше значення слів подоляночка, подолянчик — це 
назва жителів Поділля — одного з етнографічних регіонів України, звідки, ймовірно, 
поширювалися певні варіанти веснянок, можна думати, що співають веснянок, водять 
хороводи дівчата на березі річки на низовині, тобто на поділлі. Тому й з’являється у 
варіантах веснянок замість незрозумілого, загадкового Івана-білодана, Іванчика-білоданчика 
опоетизоване фольклором слово подолянчик, що перегукується з подоляночкою. 
 


