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У книжці досліджено ґенезу однієї з найпопулярніших 
східнослов’янських казок – українською вона відома як «Івасик Телесик», 
білоруського «Піліпка-синок», російською – «Терешечка».  Із застосуванням 
лінгвістичного етимологічного аналізу, а також методів етномузикології, 
фольклористики та етнології показані мовні аспекти зв’язків тексту 
казки з обрядами. Як продовження і доповнення думок В.Я. Проппа та 
О.І. Нікіфорова на матеріалі усіх відомих сюжетних варіантів однієї казки 
простежено зв’язки словесного і дієвого компонентів ритуалу. На основі 
зіставлення українських, білоруських, російських, польських, болгарських, 
словенських, литовських та новогрецьких пісенних і казкових текстів 
здійснено реконструкцію праслов’янських мінімальних ритуально-
міфологічних вербальних формул, пов’язаних зі сферою фертильної магії. 
Запропонована модель появи з календарного обряду того типу казок, що їх  
О.І. Нікіфоров назвав «дитячими казками драматичного жанру». 

В книге исследован генезис одной из наиболее популярных 
восточнославянских сказок – на украинском языке она известна как 
«Ивасык Телесик», на белорусском – «Пилипка Сынок», на русском – 
«Терешечка». Применяя лингвистический этимологический анализ, а 
также методы энтомузыкологии, фольклористики и этнологии, автор 
показывает языковые аспекты связи текста сказки с обрядами. Как 
продолжение и дополнение мыслей В.Я. Проппа и А.И. Никифорова на 
материале всех известных сюжетных вариантов одной сказки прослежены 
связи словесного и акционного компонентов ритуала. На основании 
сопоставления украинских, белорусских, русских, польских, болгарских, 
словенских,  литовских и новогреческих песенных и сказочных текстов 
реконструированы минимальные ритуально-мифологические формулы, 
связанные со сферой фертильной магии. Предложена модель возникновения 
из календарного обряда того типа сказок, которые О.И. Никифоров 
называл «детскими сказками драматического жанра». 

The book researches genesis of one of the most popular East Slavonic fairy 
tales (Ukrainian “Ivasyk-Telesyk”, Belorrusian “Pilipka Synok”, Russian 
“Tereshechka”). Applying linguistic etymological analysis and also 
ethnomusicological, folkloristic and ethnological methods, the author 
demonstrates linguistic aspects of ritual-fairy tale relationships. Continuing and 
developping ideas of V. Propp and A. Nikiforov, on the material of all known 
variants of one fairy tale the author reveals connections between verbal and 
actional component of the ritual. On the basis of comparison of Ukrainian, 
Belorussian, Russian, Polish, Bulgarian, Slovene, Lithuanian, and Modern Greek 
song and fairy tales minimal Common Slavic ritual and mythological formulae 
are reconstructed. Also model of  the ‘children fairy tale of dramatic genre’ (O.I. 
Nikiforov’s term) origin from the calendar rite is proposed. 
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… особливо примітні казки з віршованими 

вставками, які наспівуються під час оповіді 

і повторюються кілька разів.  

Ці наспіви і за змістом, і за голосом 

віддають глибокою давниною, і деякі слова 

в них уже втратили своє значення, але, як у 

приказці, Із пісні слова не викидать, народ 

продовжує повторювати їх у своїх казках 

без переміни, якщо тільки не забуває зовсім 

 

Пантелеймон Куліш  
 

(Кулиш 1857: 13) 

 

 

 

 

Сю казку мало котре з сільських дітей не 

знає; її навіть часом удають, мов гру: одне 

стає за «Ївашка», друге за «відьму», а 

решта за «Оленку», за батька з матір’ю 

та за гусей, так кожне співає й проказує, 

як там за кого приходиться в казці  

 

Леся Українка  

 

(Українка 1977: 115) 
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ВСТУП: ФОРМУЛА ПІСНІ  
І  ФОРМУЛА КАЗКИ 

 

«Телесик»: повернення до архаїки 
 

«Івасик-Телесик» чи просто «Телесик» – це казка, яка 

в українській культурі посідає одне з чільних місць. І в 

давнину, і в ХХ столітті її оповідали чи не в кожній родині. 

Потім вона не раз увіходила до шкільних хрестоматій і збірок 

народних казок. Існує щонайменше два українських 

мультиплікаційних фільми за її мотивами. Однак саме ця 

казка як продукт традиційного світогляду і багатовікової 

текстової еволюції в межах фольклорного слова ще не 

зазнала всебічного дослідження. Потребують пояснення і її 

форма, і її зміст. Зв’язки «абстрактної» казки з «усесвітнім» 

ініціаційним ритуалом, які показав В.Я. Пропп, не 

заперечують можливості конкретизувати і деталізувати ці 

зв’язки на матеріалі однієї чи кількох близькоспоріднених 

національних традицій.   

Перші записувачі чудово розуміли глибокий архаїзм 

казки: І. Рудченко вважав, що вони є джерелом вивчення 

«слов’янського світу, і навіть первісного стану 

індоєвропейських народів узагалі» (Рудченко 1: V). 

Л.М. Жемчужников, як наголошував П.О. Куліш, записував 

казки «слово в слово із уст народу» (Кулиш 2: 3). Однак 

українську казку тривалий час приладнували до 

педагогічних потреб, тому в її текстах шаманістичний, 

ритуальний та міфологічний аспекти істотно затінювали і 

ретушували. Усе нібито незрозуміле і непристойне 

відтісняли на маргінеси. Однак, якщо казці відмовити в 

світоглядних реліктах, то вона втратить свою суть.  

Наприклад, на перший погляд не ясно, чому Телесик 

не просто ловить рибу, а вазагалі живе на воді: Там і живе на 

річці, туди йому й їсти носять (Рудченко 39). В іншому 

варіанті мати викликає сина дослівно з водочки  (Kolberg 

417). Цей аспект викликав подив уже серед традиційних 

оповідачів, звідки переосмислення Телесика як матроса 



7 
 

(Малинка: 272–273). Телесик після пригоди з відьмою, яка 

мала тривати зовсім недовго, повертається ніби після довгої 

подорожі: сорочка на йому чорна, і штани чорні, та в 

дірках, і схудав з голоду  (Драгоманов 355). Таких прикладів, 

коли розважальний і педагогічний погляди на казку не 

прояснюють її походження і прихованого значення, можна 

навести безліч тільки щодо різних варіантів «Телесика».  

Для детальної реконструкції вихідного стану казкового 

тексту недостатньо зіставлень із іншими казками на 

подібний сюжет у всіх народів світу (у дусі Аарне-Томпсона 

чи Больте-Полівки), як недостатньо для цього зіставлення з 

етнографічним матеріалом à la Пропп. В обох випадках 

можна реконструювати настільки загальні закономірності 

конструювання тексту, що вони небезпечно межують із 

універсаліями мислення. Натомість при зменшенні 

масштабу збільшуються перспективи, адже ймовірність 

вийти на бодай локальний прототипний текст дуже висока. 

Саме тому ми здійснимо текстологічний та 

етимологічний аналіз текстів-варіантів казки про 

Телесика, які фіксує покажчик СУС (СУС). 

Значне поширення сюжету про Телесика у 

східнослов’янському фольклорі з проникненням навіть у 

сусідній литовський фольклор дозволяє припускати давні, 

можливо і праслов’янські, витоки цього мотивного 

комплексу. Однак якщо підходити виключно з 

фольклористичним інструментарієм і аналізувати виключно 

сюжетні мотиви, то з’являються методологічні проблеми: чи 

є основоположним народження Телесика з дерева 

(зафіксоване не в усіх варіантах) чи його зустріч з відьмою? і 

т.д. Щоб уникнути подібних проблем на теперішньому етапі 

дослідження, ми звернемося виключно до лінгвістичних 

рівнів тексту, і тільки проаналізувавши їх, 

перейдемо до аналізу позамовних контекстів, тобто 

ритуального та міфологічного оточення пратексту.  
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Формула як засіб реконструкції 

мінімальних одиниць ритуалу 

 

 

Відколи 1853 року А. Кун знайшов етимологічно 

споріднені вислови в Гомера і в індійському епосі,  в 

індоєвропейських студіях існує окрема галузь реконструкції, 

зорієнтована на вивчення спільноіндоєвропейської 

поетичної мови через віднайдення етимологічно 

споріднених мовних засобів (метричних, лексичних, 

синтаксичних, стилістичних) у дочірніх традиціях. 

Підсумковими працями в галузі порівняння окремих 

індоєвропейських традицій (в основному давньогрецької, 

латинської і давньоіндійської) і реконструкцій імовірних 

індоєвропейських висловів-кліше були монографії 

Р. Шмітта, М. Дуранте (Schmitt 1967; Durante 1971), окремим 

питанням спільності індійської і грецької традицій 

присвячені праці Г. Надя і В.М. Топорова (Надь 2002; 

Топоров 2012).  

Ще у працях О.О. Потебні (Потебня 1883; Потебня 

1887) у піснях різних слов’янських народів були знайдені 

етимологічно споріднені вислови, що дозволило припустити 

існування спільнослов’янських фольклорних формул, як 

назвуть їх пізніше. У ХХ–ХХІ століттях реконструкцію 

спільнослов’янського фольклорного поетикального фонду як 

наступника індоєвропейської поетичної мови продовжили 

В.М. Топоров, В.В. Іванов, Р. Катічич, Г.О. Левінтон, 

Р. Матасович, Ю.Л. Мосенкіс, Б. Сікіміч та ін. (Иванов 1974; 

Левинтон 1983; Мосенкис 2006; Назаров 2013 Українські; 

Katičić 2008; Katičić 2010; Katičić 2011; Matasović; Nazarov 

2014/2015; Sikimić 1996).  

Окремою галуззю є етномузикологічна славістика, яка 

теж володіє свідченнями спільнослов’янських витоків 

багатьох архаїчних ритмів і мелодій у фольклорах окремих 

слов’янських народів (Гошовский 1971; Гошовский 1964; 

Елатов 1974).  
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Наша теперішня праця перебуває в означеному руслі 

етимолого-фольклористичних пошуків спільного 

праслов’янського фонду уснопоетичних формул.  

Через те, що пережитки архаїчної ідеології не завжди 

однозначно можуть бути відокремлені від пізніших 

нашарувань, ми вирішили у власному дослідженні йти не 

лише від змісту, а й від формальних ознак. Так, ключові 

слова казки можуть бути розглянуті як мінімальні, 

згорнуті формули. Їх етимологізація повинна відбуватися 

за допомогою зіставлення зі спорідненими за формою і 

змістом формулами інших текстів із фольклору слов’янських 

народів. Проте коли взяти до увагу віршову (пісенну) форму 

вставок, то їх можна аналізувати уже з суто перрі-

лордівським розумінням формули як слова чи 

словосполучення, що вживаються в однакових метричних 

обставинах (Lord 1971). Якщо не зазначено інакше, ми 

вживаємо поняття формули саме в такому значенні. Однак 

коли йдеться про аналіз фольклорного тексту, існує й ширше 

розуміння формули, розглянуте детально в праці (Мальцев 

1989). У деяких місцях цього дослідження ми використаємо, 

окремо обумовивши, і цей варіант визначення формули 

(формулою вважається слово чи словосполучення з 

традиційним змісто, широко вживані в фольклорі не 

залежно від метрики).  

Таким чином дослідження базується на методах 

фольклористики, порівняльного літературознавства та 

етимології, а його підсумком має бути реконструкція 

мінімальних відрізків праслов’янського чи 

спільнослов’янського тексту та ідеологічних 

уявлень, пов’язаних із ними.  

Через те, що завдання, які ми собі ставимо, належать 

до царини кількох наук водночас, інструментарій, який ми 

використовуємо, так само належить водночас кільком 

галузям гуманітарного знання. Таким чином ми долаємо 

передсуди, які склалися у відповідних науках, що 

розглядають текст казки поодинці, без зазирання до царини 

сусідніх дисциплін. Натомість послідовне і методологічно 

обґрунтоване використання методик етимологічної 
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реконструкції, ритуально-міфологічного  та 

фольклористичного аналізу разом із етномузикологічними 

студіями дозволяє дійти деяких положень, основоположних 

для всього нашого подальшого дослідження. Наші 

методологічні принципи можна сформулювати у вигляді 

кількох тез. 

- «Усесвітність» казкових сюжетів і їхня типологічна 

подібність не заважає припускати існування генетичного 

першоджерела, яке можна реконструювати для певної групи 

народів, що говорять спорідненими мовами.  

- Однак природа такого джерела, Urtext’y, не може 

бути суто словесною: вона синтетична, синестезійна, як і 

саме ритуальне світовідчуття. Можна реконструювати 

ритуально-вербальний комплекс.  

У теперішньому дослідженні поставлено за мету 

відповісти на такі питання.  

Функція пісень у казці: Очевидною є ритуально-

магічне навантаження пісень у «Телесикові»: піснею матінка 

закликає сина до берега, піснею Телесик скеровує човен до 

берега, примушує гусей врятувати його. Чим саме є ці тексти 

– замовлянням, голосінням (на думку Ю.Л. Мосенкіса) чи 

якоюсь іншою словесною еманацією ритуалу, буде з’ясовано 

в подальшому аналізі формальних та ідеологічних ознак 

текстів.   

Етимологія імені Телесика може бути уточнена, або й 

запропонована заново, на основі розгляду якомога ширшого 

порівняльного матеріалу.  

Походження тексту казки про Телесика та казок із 

драматичним елементом. Урешті, запропонуємо на 

частковому матеріалі гіпотезу про одне з можливих джерел 

походження казок, подібних до «Телесика», як піджанру.  
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I. 

 

МІЖ ПІСНЕЮ І КАЗКОЮ 
 

 

Магічна роль пісні в казці 
 

За типом оповіді деякі українські, білоруські та 

російські казки можна порівняти зі скандинавськими сагами, 

де проза чергується з поетичними вставками. Типологічно 

подібні явища можна спостерігати, наприклад, у практиці 

усної епіки тюркських народів, коли співець залежно від 

свого обдарування і обставин замінює спів прозовим 

переказом: власне, таке «перетікання» прози і поезії (в їх 

сучасному розумінні) відображає первісний стан усної 

оповіді, коли межі між цими сьогодні так чітко 

розмежованими способами художнього вислову ще не 

існувало. 

Казки з пісенними вставками є у фольклорі багатьох 

народів, наприклад, литовські казки зі вставками-піснями 

привертали увагу дослідників здавна, а в одному з 

нещодавніх досліджень було окреслено головні аспекти 

функціонування пісень у таких казках (Vaicenavičienė 2001): 

уже в казках пігмеїв бензеле головні слова казки слухачі 

підспівують хором, а Б.М. Путилов знайшов подібні казки на 

Новій Гвінеї.  

Колискова, як і в «Телесикові», відіграє важливу роль 

у казкових текстах, пов’язаних із архаїчними ритуалами чи 

міфами. Так,  М. Папахрістофору записала новогрецьку 

казку, досі дуже популярну в традиційному середовищі, про 

Царя Сна: дівчина (іноді царівна) співає колискову «Прийди 

Соне, ласкаво прошу, сядь на стільчик і обійми мене». «Добрі 

люди», підслухавши, зводять на неї наклеп, ніби вона має 

коханця. Урешті виявляється, що героїня завагітніла від 

співу цієї магічної пісні (Παπαχριστοφορου 2000). Очевидно, 
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що роль колискової тут та сама, що й у «Телесикові», де від 

співання колискової із деревинки чи корчика виростає 

хлопчик.  

На цікаву паралель указує Т.М. Шевчук у своїй статті 

про колискову пісню та її зв'язок із родильними обрядами 

(Шевчук 2012)1: виявляється, в росіян був зафіксований 

ритуал, у якому наречений напередодні весілля гойдав 

(люляв) деревинку, наспівуючи їй колискові. Інші паралелі 

до цього архаїчного обряду будуть розкриті у відповідних 

місцях нашої книги.  

Також, пише Т.М. Шевчук,  дерево (імовірно, як 

дерево життя) неодноразово фігурує в українських 

колискових: тут часто трапляються мотиви колисання на 

дереві. Дуже тісний зв'язок із деревом навіть на рівні 

найменування зберігає і герой «Телесика» та аналогічних із 

ним казок. Тим паче, що саме ті дерева, які згадують у 

колискових, відіграють важливу роль у казці «Телесик»: у 

записах дослідниці є колискова, де колиска висить на 

ябліноньці, а в раніше опублікованих джерелах – на дубочці і 

липоньці (Шевчук 2012: 147–149).  

Отож, колискова постає як згорнута формула казки 

«Телесик».  

На пісенні вставки особливо багаті деякі українські 

казки. Так, в «Івасикові Телесику» (інший варіант «Про 

Івашечка і про Відьму»), «Казка про ужа і царівну» (Кулиш 

2: 14–27) пісенні вставки відіграють важливу сюжетотворчу 

роль. Особливо помітний ритуальний підтекст пісень можна 

відчитати в першій зі згаданих казок – в «Івасику Телесику».  

Інтуїтивно «казки з піснями» об’єднували вже в ХІХ 

столітті перші записувачі – про них як про щось окреме, 

чітко відмежоване за формою від інших казок згадує 

Жемчужников у переданні П.О. Куліша (Кулиш 2: 13). 

Інтуїтивно і нам казки з піснями бачилися як щось 

категоріально близьке.  

 

                                                           
1 Дякую Т.М. Шевчук за вказівку на цю публікацію. 
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Концепція О.І. Нікіфорова: 

«дитяча казка драматичного жанру» 

 

Тому особливо цінною для розуміння була програмова 

стаття О.І. Нікіфорова «Народная детская сказка 

драматического жанра» (Никифоров 104–121). Хоча 

драматизація оповіді притаманна багатьом казкам, однак у 

більшості вона залежить від стилістики оповідача та ситуації. 

Натомість окрема група казок чітко виокремлена на тлі 

інших тим, що наявність театралізованого начала в ній не 

залежить від оповідача (Никифоров 106).  До цієї групи 

О.І. Нікіфоров зараховує казки на кшталт українських «Вовк-

колядник», «Коза-дереза», «Рукавичка» тощо. Щодо 

зарахування сюди казки «Івашко і відьма» дослідник вагався 

(Никифоров 106).  

Такі казки сформовані не стільки довкола героя, а 

стільки довкола дії, що дозволило їх назвати 

«действенными» (Никифоров  116). При чому дія 

повторюється, як і пісня, якою вона супроводжується, без 

змін. Однак, додамо від себе, на відміну від більшості казок 

цього типу, «Телесик» містить не одну серію таких дій (і, 

відповідно, пісень), а декілька (пор. таблицю Никифоров 

109 – 110): тричі Телесик припливає до берега; кілька разів 

його садовлять на лопату; тричі відбувається діалог між 

Змією/Ягою/Відьмою та Телесиком/Івашкою2 про те, чиє 

м'ясо вона з’їла; тричі окликає гусей. Однак, як і для решти 

казок цієї групи, справедливим є те, що «центральна роль у 

виконанні належить розспівуванню тих віршів-пісеньок, що 

складають головний повторюваний елемент казки» 

(Никифоров 107). При цьому в різних варіантах тієї самої 

казки ці пісні або співають, або вони переходять у 

фразеологічні шаблони (Никифоров 114). Вирізняє такі 

казки і особлива ритмізованість і формульність. Проте і ці 

                                                           
2 Далі для зручності називатимемо Телесиком героя усіх 
східнослов’янських казок на цей сюжет, коли не йдеться про деталі, а 
«Телесиком» казку як текст на подібний до українського сюжет. Це 
робимо, щоб уникнути постійних скорочень на зразок «герой казки 
СУС 327C, F» чи «казка на сюжет СУС 327C, F».  
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риси, як і театральність, не надаються текстові ad hoc, вони 

йому іманентні. Тому й треба їхню форму відрізняти від 

стилю оповіді, характерної для деяких оповідачів (про нього 

див.  Никифоров 60).  

Цікаво, що самі оповідачі, за спостереженнями 

А.І. Нікіфорова, чітко відокремлювали такі казки від інших 

(Никифоров 120).  

Однак причини, які визначили і форму виконання, і 

текстуальні особливості, і сферу побутування (серед дітей і 

для дітей) казок цієї групи залишилася не розкритою у 

націленому на синхронію дослідженні О.І. Нікіфорова.   

Однак пісенне начало, закладене в цих казках, 

хвилювало дослідників уже від часу появи науки про 

слов’янську старовину.   
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О.М. Бодянський – автор художньої 

реконструкції казки-пісні 

 
В 1835 році О.М. Бодянський видає збірку із трьох 

українських казок, які він виклав, на думку І.Я. Франка, не 

достатньо жвавим віршем. Ідея перевіршувати три українські 

казки не могла спасти на думку О.М. Бодянському, 

досліднику слов’янського пісенного фольклору, випадково. 

Примітний добір сюжетів: про чарівну сопілку, про дурня і 

його коня, і, врешті, про Телесика. Усі ці сюжети поєднує те, 

що в них пісня займає важливу роль – перехід до кожного 

нового етапу розвитку сюжету супроводжує пісня. Саме про 

ці казки чи казки на аналогічні сюжети говорив 

П.О. Кулішеві Л.М. Жемчужников, що вони особливо 

старовинні через збережені у них пісні. На жаль, серед 

видань українських казок тільки деякі мають супровідний 

нотний матеріал (мелодію Телесика нам вдалося знайти 

тільки в (Сьомченко-Грибинюк 1908), а ще записати зі 

спогадів родичів). У білоруському варіанті «Телесика» прямо 

сказано, що герой співає:  

 
(Klich 138).  

У багатьох подібних до слов’янських казках, що 

записані в Литві, усі віршові вставки співають, їхня мелодія 

зафіксована збирачами.  

Тому ідею О.М. Бодянського завіршувати ці три 

казкові сюжети можна сприймати не стільки як суто 

поетичний задум, а як процедуру, яку сьогодні ми б назвали 

реконструкцією: у ту епоху ще не існувало такого 

лінгвістичного поняття. Примітно, що пісенні вставки 

О. Бодянський подає без змін, вони дослівно збігаються з 

подальшими записами. Він їх виділяє розташуванням на 

сторінці (Бодянський 1835: 38, 39, 42, 43, 44 – див. додаток), 

що свідчить на користь ідеї реконструкції, яка ним і 

керувала: пісні він сприймав як еталонні тексти, під які він і 

підганяв решту прозового тексту казки, користуючись 

автентичним віршовим розміром цих приспівок – 
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восьмискладовим (подекуди дев’ятискладовим) віршем. 

Якби це була звичайна поема, то ці пісні можна було б і 

повністю переписати. Тільки подекуди втручання до 

фольклорного тексту очевидне – про нього свідчить не 

властивий фольклорові анжамбеман. Там же, де це було 

можливим, навіть оригінальний прозовий текст майже не 

зазнав утручань, як традиційний зачин казки: Як жив собі 

дід та бабуся, / І мавсь у них один синок (Бодянський 1835: 

35).  

Це підтверджує нашу ідею – перевірити слушність 

думки, яка, можливо, несвідомо, керувала О.М. Бодянським, 

використовуючи численні пізніші записи «Телесика» та його 

варіантів у східних слов’ян. То чи був «Телесик» піснею?  
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Пісенні вставки як формули  

(І.Я. Франко, В.М. Жирмунський) 
 

У литовських паралелях до «Телесика»/«Терешечки» 

пісні з тим самим змістом і схожою формою (про них див. 

далі) стоять  у тих самих місцях сюжету. З приводу тієї ж 

ситуації в варіантах казки «Братец Иванушка и сестрица 

Алёнушка» В.М. Жирмунський писав: «Несмотря на 

незначительные различия в частностях, было бы 

парадоксально утверждать, что эти стихи (как и отраженный 

в них повествовательный сюжет) не связаны между собой 

генетически и возникли независимо друг от друга под 

влиянием сходных общественных условий, обычаев и 

верований» (Жирмунский 1979: 341). Однак, судячи з усього, 

В.М. Жирмунський ужив тут генетично у значенні «зі 

спорідненістю взагалі, у тому числі контактною». Та й 

пояснення збігів, аналогічних до тих, що ми знайшли в 

литовських та багатьох східнослов’янських варіантах 

«Телесика», він також не дає.  

Значно далі в поясненні природи цього явища, хоч і 

набагато раніше в часі, зайшов І.Я. Франко, програмову 

думку якого ми вважаємо за потрібне процитувати повністю: 

Дехто з учених догадувався, що ті віршові вставки 

свідчать про те, що колись ціла казка мала віршову 

форму, біла первісно піснею, балядою або чимось 

подібним. Сей догад можна вважати вірним доти, 

доки маємо на увазі лише дану казку на тлі якогось 

одного язика. Та коли побачимо, що та сама казка 

має ту саму мішану форму в ріжних язиках, що в 

обсягу одного й того самого язика віршовані 

вставки, хоч стоять усе на однім і тім місці, але 

мають ріжну форму, що вони мають якесь інше 

джерело, незалежне від прозової чи віршової форми 

казки, що се радше формули, заклинання та 

приспівки, які існували незалежно від казки і 
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приставлені були в неї лише пізніше3. Інколи 

ціла казка, або уступ її являється лише розвитком 

мотива, in nuce висловленого в віршику; се можна 

сказати про віршики, вміщені в першу і в третю 

(тобто в «Телесика» - Н.Н.) казку Бодянського 

(Франко 79–80).  

Згоджуючись повністю з висловленою І.Я. Франком 

думкою, ми тільки додамо, що в ній немає нічого, що б 

завадило припускати існування текстуального (в 

найширшому розумінні) прототипу в цієї групи казок: 

точніше, що саме ці ядерні формульні приспівки і можна 

звести до певного генетичного прототипу. 

Продовжуючи думки І.Я. Франка та 

В.М. Жирмунського, ми припускаємо, що пісні в різних 

варіантах казки стоять на тих самих місцях, бо вони 

мали фіксоване місце в ритуалі, перебіг якого і 

відтворює опосередковано казка. Вважати так дозволяє 

ціла низка формальних та змістових збігів між текстом казки 

в різних її варіантах та суто текстами, пов’язаними зі 

слов’янськими обрядами. Залишається тільки точно 

ідентифікувати цей ритуал на основі текстуального та 

ідеологічного матеріалу.  

 

 

 

                                                           
3 Виділено нами. – Н.Н. 
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Пісні в «Телесикові»… 

… і праслов’янська метрика 
 

Хоча в східнослов’янських записах майже не 

зафіксовані мелодії, на які співалися віршові фрагменти, їх 

однозначно пісенний характер можна визначити на основі 

того, що деякі з цих вставок є колисковими піснями:  

Люлі-люлі, Телесику, /4 + 4/ 

Наварила кулешику, – /4 + 4/ 

Із ніжками, із ручками /4 + 4/ 

Буду тебе накормить /4 + 3/ (Рудченко 39).  

При цьому метричні особливості повністю 

відповідають східнослов’янським текстам колискових (вісім 

складів, попарне римування тощо).  

В одному з білоруських варіантів розмір колискової 4 

+ 2, що справді нагадує ще один типовий розмір 

слов’янських колискових (як Котику сіренький тощо), де 

останні два склади співаються на вдвічі довших нотах, ніж 

решта (тобто рядок усе одно триває 8 мор): 

 

(Klich 136 – 137) 

Однак у всіх піснях у казці рядки тяжіють до 

восьмискладності (4 + 4), що зближує їх за формою як із 

українськими колисковими, так і з архаїчними за формою та 

змістом піснями інших слов’янських народів – 

міфологічними піснями (іноді їх називають баладами) 

південних слов’ян (наприклад, словен та болгар), 

болгарськими колядками. У тих випадках, коли рядок має 

більше, як вісім складів, його восьмискладність 

відновлюється або шляхом відкидання зайвих слів, або ж із 

іншого варіанту тексту: 

Синку, синку, Івашечку, /4 + 4/ 

Приплинь, приплинь до <бережка>4, /4 + 4/ 

А я ж тобі – їсти, пити, /4 + 4/ 

Хорошенько походити, /4 + 4/ 

                                                           
4 в оригіналі бережечка 
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Сорочечку білесеньку /4 + 4/ (Мордовцев 366) 

Телесику, Телесику! /4 + 4/ 

Приплинь, приплинь до бережка! /4 + 4/ 

Дам я тобі їсти й пити… /4 + 4/  (Березовський 1984: 

355).  

Ой синочку, голубочку, /4 + 4/ 

Принесла я тобі їсти… /4 + 4/ (Чубинський 1878: 

407); 

Виплинь, синку мій, з водочки, /5 + 3/ 

Принесла тобі їсточки /3 + 5/ (Kolberg 417). 

Примітно, що в цьому головному «сигналові» матері в 

усіх варіантах послідовно збережений восьмискладник із 

однозначною цезурою після четвертого складу.  

У деяких білоруських варіантах ці фрагменти уже 

майже не зберігають пісенної восьмискладовості, натомість 

зберігаючи поділ цезурою на два піввірші (умовне 

членування на рядки наше – Н.Н.): 

Піліпка-сынок, залаты чаўнок, /5 + 5/  

вязі рыбку на беражок, /4 + 4/ 

я табе кашкі з маслам прынесла /5 + 5/  (КЖ 413)   

Ванечко, сыночак, /3 + 3/ 

прыплыві на беражочак! /3 + 5/ 

Ты дай мне рыбкі, а я табе кашкі! /5 + 6/ (КЖ 415) 

Пісенність можна припускати і для замовляння до 

човна: 

Пливи, пливи, човничку, ближче, 

Се мене матінка кличе,  

Вона мені їсточки принесла (Мордовцев 366) 

Пливи, пливи, човничку, дальше,  

Се мене відьма кличе –  

Вона мене хоче з’їсти (Мордовцев 367).  

У той час як в іншому українському варіанті ті самі 

рядки уже передаються прозовим текстом:  

Ближче, ближче, човнику, до бережка! Це ж моя 

матінка снідати принесла (Березовський 355).  

То ж не моєї матінки голос! Пливи, пливи, човнику, 

далі! Пливи, пливи, човнику, далі! (Березовський 356). 
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Однак і в цих рядках ще можна помітити залишки 

колишньої пісенності: синтаксичні – повтори, та інтонаційні 

– слово голос укінці фрази, що вимагає відповідного 

виділення його фразовим наголосом.  

З великою точністю зберігається пісня до гусей5 у всіх 

українських і багатьох білоруських і російських варіантах, що 

було б неможливо без мнемонічної допомоги їх пісенної 

форми.  

 

 

                                                           
5
 Гуси, гуси, лебедята, 

Возьміть мене на крилята, 

Понесіть мене до батенька, 

А в батенька – їсти, пити, 

Хорошенько походити (Мордовцев 369) 

Гуси, гуси, гусенята! 

Візьміть мене на крилята 

Та понесіть до батенька,  

А в батенька – їсти й пити, 

І хороше походити! (Рудченко 2: 42).  
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… і індоєвропейський гімн 

 
В.М. Топоров і В.В. Іванов переконливо показали у 

низці публікацій, що східнослов’янський фольклор зберіг 

чимало фразеологічних і лексичних реліктів 

індоєвропейських міфологічних текстів (Иванов 1974).  

Однак на цьому архаїзм форми фольклорних текстів 

не завершується. Крім макрорівня (окремі слова) 

зберігається і макрорівень – жанр як стабільна мовна 

структура. На матіріалі порівняння Рігведи і од Піндара В.М. 

Топоров показав, що їхній індоєвропейський прототип мав 

тричленну форму, яка й збереглася в дочірніх традиціях 

(Топоров 2012):  

1) заклик і називання божества; 

2) оповідання історії його діянь; 

3) прохання до божества змінити вихідну ситуацію. 

Майже тих самих висновків дійшов і Г. Надь, 

узагальнюючи послідовність композиційних частин 

гомерівських гімнів (Надь 2002).  

У недавніх дослідженнях ми показали, що каркасом 

успадкованого індоєвропейського жанру виступають 

послідовності етимологічно споріднених морфем, які (за 

умови, що лексика могла замінюватися на ситуативно 

необхідну) зберегли безперервну тяглість між 

індоєвропейською та праслов’янською (а далі і 

східнослов’янською і українською) замовляльними 

традиціями. Інакше кажучи, замовляння зберегло не тільки 

послідовність композиційних частин, а також і морфологічні 

показники, найхарактерніші для кожної частини (Назаров 

Индоевропейские; Назаров 2014 Індоєвропейське; Назаров 

2014 Індоєвропейські).  

Узагальнена формула граматичних показників щодо їх 

розподілу за композиційними частинами має такий вигляд 

(Ν – іменник, V – дієслово):  

- заклик: іменник в кличному відмінку (і.-є. *-ey, *-ew, 

*-i);  
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- оповідна частина: дієслово в минулому часі, часто – 

дієприкметник минулого часу + іменник у знахідному 

відмінку, тобто і.-є. (*e- … -s, *-s) + (*-m/-n);  

- прохальна частина: дієслово в бажальному способі 

(і.-є. суфікси *-ie-/*-i-) + іменник в знахідному відмінку (*-

m/*-n).  

Треба наголосити, що слов’янський показник 

наказового способу (пий, бий, сиди, іди; приплинь, понесіть, 

візьміть) походить саме від індоєвропейського форманта 

бажального способу (Мельничук 1966: 322).  

Автора цих рядків узагалі зацікавила проблема 

реконструкції тексту «Телесика» після того, як він виявив, 

що пісні в цій казці разюче нагадують структуру замовляння, 

як її подає Є. Кагаров (Кагаров  1981). Отож, композиційні 

компоненти початкової пісні матері і завершальної пісні до 

гусей можна записати так: інвокація – прохання – 

винагорода. При чому навіть на рівні граматичних форм 

вони точно відповідають одна одній: 

 

 пісня матері пісня Телесика 

Інвокація  Синку, синку, 
Івашечку,  

Гуси, гуси, 
лебедята, 

Прохання Приплинь, 
приплинь  
до бережка, 

Візьміть мене на 
крилята, 
Понесіть мене до 
батенька, 

Винагорода 

(жертва) 

А я ж тобі – їсти, 
пити,  
Хорошенько 
походити, 
Сорочечку 
білесеньку 

А в батенька – 
їсти, пити, 
Хорошенько 
походити 

 

Тобто пісні співали не випадково, вони – тільки 

верхівка ритуальної структури, що глибоко сягає в 

традиційну свідомість. Власне, навіть на формальному рівні 

пісні героїв «Телесика» виявляються прямим продовженням 

праслов’янської, а глибше – індоєвропейської фольклорної 

давнини.  
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… і архаїчна музика Євразії 

 
Мелодії до пісень «Телесика» було, наскільки нам 

відомо, зафіксовано двічі: у спільному виданні народних 

дитячих ігор, пісень і казок, виданому К. Квіткою та Лесею 

Українкою в 1904 році (НПЛУ: 363–367; Українка 1977: 115–

119) та в збірці Ю. Сьомченко-Грибинюка 1908 року.  

Мелодія зберігає риси архаїки і ніби розгойдується, 

повторюючи кілька разів послідовність d – e – d – c 

(Сьомченко-Грибинюк 1908), а в записі К. Квітки додається 

ще нижнє g (НПЛУ: 364) 6.  

Імовірно, така мелодія є реліктом справжнього руху – 

розгойдування було характерне для манери деяких казкарів 

(Никифоров). Подібну «мелодію» вже наприкінці ХІХ 

століття етномузикознавці вважали найдавнішою, бо вона 

напряму походить від природної інтонації самої мови 

знаходив подібну мелодію в скандуванні «Промови проти 

Катіліни» Цицерона (Петр 1890: 274). Заключна частина 

пісні з квартою і октавою теж доволі архаїчна – на зламі ХІХ 

– ХХ ст. вважалося, що вони були першими інтервалами, які 

освоїла людина.  

Стабільними у різних варіантах (там, де ці 

характеристики зафіксовані записувачами) залишаються і 

темброві характеристики співу: перша пісня Відьми/Змії 

завжди співається низьким, басовитим голосом, а друга – 

нейтральним. Це зафіксовано і в самому тексті казки, і в 

                                                           
6 За свідченням Л.Д. Назарової, її бабуся, Євдокія Кіндратівна 
Єфіменко (дівоче прізвище Попескул, 1917–2001, народилася в с. 
Григорівка, нині на території Миколаївської області, раніше – 
Херсонської губернії) співала, чи, точніше, декламувала (майже без 
співу) цей епізод на близьку чи ту саму мелодію із тим же 
«розгойдуванням», згідно з переданням Л.Д. Назарової): 

 
                    І-    ва-    си-    ку       Те-   ле-    си-   ку     і т.д. 
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свідченнях записувачів. П. Куліш пише про спів від імені 

Відьми: «Тут рассказчица поменяла голос и запела басом» 

(Кулиш 1857: 17), так само і в самому тексті казки: відьма 

співає товстим голосом, а мати – тонким. У литовських 

варіантах перша характеристика перекладена дослівно – 

storu balsu, а друга замінена на gražu balsu «красивим 

голосом»7. 

Тобто пісні виконувалися майже без змін в основних 

характеристиках в інтонаційному, тембровому, вербальному 

плані на всьому ареалі поширення сюжету (від Балтики до 

Херсонської губернії) і протягом усієї історії записування 

текстів (щонайраніше від 1850-х і до 1970-х чи навіть 

пізніше). Така стабільність варта уваги і пояснення.  

Як одну з паралелей до співання басом певних епізодів 

казки можна навести спостереження етномузиколога 

В.М. Бєляєва: в тюркських алтайських народів оповідання 

казки належить до музичних декламаційних жанрів, 

особливо драматичні моменти тексту ведуться контрастно 

басовитим голосом (Беляев 1990: 60). Що особливо вражає в 

цих низьких співах так це їхнє надзвичайно архаїчне 

значення: наприклад, у якутів (саха) духи нижнього світу 

співаються відповідним низьким голосом, 

зображаючи людей, співають середнім голосом, а богів – 

високим (фальцетом) (Беляев 1937: 15). Так само і 

Змія/Відьма в казці співають низьким голосом, бо вони – 

представники нижчого світу, їм протиставлений звичайний 

спів матері (середньої, нормальної висоти).  

У територіально та типологічно ближчій традицій – 

литовській – казки теж могли суцільно декламувати 

наспівом, і їх ритмомелодичні характеристики, поряд із 

голосінням та пастушими піснями, належать до 

найархаїчніших (Чюрлёните 1966: 245). Серед зібраних 

Ю. Довідайтисом литовських казок на сюжет «Телесика» 

пісню відьми/змії виконують нижче, ніж її співає матір 

(Dovydaitis 1987: 122 – 137). При чому пісня змії повторює з 

точністю пісню матері і в словах, і ритміці, але 

                                                           
7 Так само виконувала басовитим голосом цю пісню і Є.К. Єфіменко.  
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транспонована на певний інтервал нижче – зазвичай на 

терцію, кварту чи сексту. Зважаючи на те, що імена героїв у 

литовських казках явно слов’янського походження 

(наприклад, Ribokėlis,  тобто «рибалка», замість влсне 

литовського žvejys), можна вважати, що і спів передає 

слов’янські особливості виконання казки.  

Очевидно, співання басом посеред східнослов’янської 

казки свідчить про реліктовість цього прийому. Адже раніше 

всю казку, імовірно, виконували мелодекламацією.  

Скидається на те, що в складі суто прозового тексту 

збереглися вкраплення, значно архаїчніші за мовною 

формою і змістом, а також і за виконанням. Однак, чи 

настільки вже однозначно прозовою є решта тексту казки, 

розглянемо далі.  
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Релікти праслов’янської  

пісенної метрики  

в прозовому тексті «Телесика» 

 

Зіставляючи метрику пісень слов’янських народів, 

дослідники віднесли восьмискладовий вірш до найдавніших 

етапів розвитку усної словесності слов’ян чи навіть 

індоєвропейців (Grafenauer 1943: 137; Гошовский 1964). Тому 

до пісень у складі Телесика, написаних саме цим розміром, 

або ж розмірами, що можуть бути до нього зведені (як 

шестискладовий розмір 4 + 2, у якому, як свідчить музичний 

матеріал, останні два склади тривають по дві мори), можуть 

указувати на праслов’янську давнину якщо не їхнього змісту, 

то поетичної форми.  

З іншого боку, у складі києво-руських пам’яток, що 

мають ніби суто прозову форму (літописи), здавна 

виокремлюють поетичні фрагменти. У «Слові о полку 

Ігоревім», «поетичність» якого сумнівів викликати не може, 

теж віднайдені фрагменти, що чітко виділяються своїм 

метричним оформленням і розпадаються на восьмискладові 

чи близькі до них за розміром рядки (Гординський 2004: 

23–25; Мосенкис 2006: 146–158). Імовірно, саме 

восьмискладовий вірш був основою для творення 

давньогрецького гекзаметра (Иванов 1980: 68 – 69).  

Показане нами в попередньому підрозділі статті 

поступове перетворення пісні на прозову репліку персонажа 

дозволяє припустити подібну еволюцію якоїсь частини 

тексту казки: як слів «від автора», так і (передовсім) реплік 

персонажів. Аби не здійснювати втручань у текст, ми 

наведемо ті прозові фрагменти української та білоруської 

версій «Телесика», що зберігають восьмискладність (4 + 4 чи 

інші її варіанти, ці рядки виділено жирним курсивом).  

Як був собі / дід і баба /4 + 4/ 

а в їх / одна порада – /2 + 5/ 

синок Івашечок. /2 + 4/ 

От Івашечок / і каже: /5 + 3/ 

– Зроби мені, тату, /4 + 2/ 
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човничок / і веселечко – /3 + 5/ 

я поїду / рибку ловить. /4 + 4/ 

От він / і зробив йому /2 + 5/ 

човничок / і веселечко. /3 + 5/ 

От Івашечок сів /5/ 

і поїхав / рибку ловить /4 + 4/ <...> (Мордовцев 

1859: 366).  

Цілком природно, що саме початок казки зберіг 

найбільше рис метричного тексту, адже ініціальні формули 

казки, за Н. Рошияну, часто мають сталу ритміку і риму 

(Рошияну 14, 58). Тому не дивно, що далі тільки репліки 

персонажів (передовсім початки реплік; самі репліки, 

імовірно, первісно справді були піснями) демонструють ту 

саму тенденцію: 

Ковалику, / ковалику, /4 + 4/ 

скуй мені / такий голосок /3 + 5/ (Мордовцев 

1859: 367) 

Покотюся, / повалюся, /4 + 4/  

(після) Івашечкового / м’ясця із’ївши /6 + 5/ 

(Мордовцев 1859: 368)  

Нехай тебе / задні возьмуть /4 + 4/ (Рудченко 2: 

42)  

Примітно, що інший варіант казки має Нехай тебе 

задні замазані возьмуть (Мордовцев 1859: 369), тобто вже 

ритмічно видозмінений текст, хоч і з багатою алітерацією 

(задні замазані візьмуть).  

Білоруський варіант Е. Кліха теж на початку має 

очевидне метричне походження, рима та синтаксичне 

членування дозволяють нам навіть розділити його на умовні 

строфи: 

Вступ 

4 + 4 

 5 

5 

3 + 4 

 

 



29 
 

 

Строфа 

4 + 2 

Б.: 5 

5 

Д.: 5 + 3 

5 

Антистрофа: 

4 + 2 

Б.: 5 

5 

Д.: 4 + 3 

3 + 3 

3 + 3 

5 

 

 3 + 3  

4 + 3 

3 + 3 + 3 

4 + 2 

4 + 2 (Klich 136 – 137) 

Пісенний (або хоча б метричний) характер 

підкреслено тим, що фрагменти, умовно названі строфа та 

антистрофа, мають спільний початковий ритмічний 

малюнок: 4 + 2; 5; 5.  

Варіант Е. Кліха свідчить, що пісенність у тексті 

«Телесика» виходила далеко за межі суто ініціальних 

формул – сама оповідь іноді реалізується в пісенній чи 

метричній формі.  

Пізніше записані білоруські варіанти хоч і не 

зберігають явних реліктів метричності на початку оповіді, 
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однак демонструють метричність у репліках персонажів, що 

в українських варіантах уже ціловито перейшли в прозу: 

Глядзі ж, ты мне / яго спячы /4 + 4/ (КЖ 413) 

Ну, лажыся / на лапатку /4 + 4/ 

ды лезь у печ /4/ (КЖ 413) 

Ванечкава / мяса смачна /4 + 4/ (КЖ 416) 

Однак удалося виявити і фрагмент слів від оповідача, 

які зберегли відлуння колишньої метричності (фрагмент 

суцільний, розбивка на умовні рядки наша): 

Як высыпала / – дык каменне. /5 + 4/  

Яна так / засердавала /3 + 5/ 

ды зноў пайшла / па Піліпку /4 + 4/ (КЖ 413) 

Один із білоруських варіантів тексту зберігає також не 

відображене в інших відомих нам варіантах замовляння, яке 

(якщо врахувати редуковані або припустити, що в пісенному 

тексті ў могло виспівувати як у) мало бути теж 

восьмискладовим: 

Не ў явар(ъ), ды ў камень! (КЖ 414). 

Малоймовірно, щоб прозові репліки в казці з часом 

перейшли в пісенні. Урешті, як і навпаки. Очевидно, що 

процес відбувався більш дифузно:  

- в епізодах суто пісенних (пісні Телесика) – могло 

відбуватися спрощення пісні до прозової оповіді, що 

типологічно відповідає подібним явищам в усному епосі 

інших народів,  

- а водночас у суто оповідних епізодах текст міг 

набувати метричних ознак (зокрема в початкових та 

кінцевих формулах, що притаманно, за Н. Рошияну), певній 

групі казок.  

Тобто реконструювати суцільно пісенний Urtext, як це, 

ймовірно, міг собі ставити за мету О.М. Бодянський, не 

видається можливим. Хоча безсумнівна наявність відрізків 

тексту (і то досить значних за протяжністю), де на користь 

метричності і пісенності свідчать численні рефлекси в 

текстах, записаних в ХІХ-ХХ ст. 

Загалом первісна близькість «Телесика» до пісні не 

випадкова, бо цей казковий текст, як буде показано далі, 

зберіг значну кількість мотивів, що актуалізуються в 
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пісенних ритуальних текстах слов’ян. Хоч «Телесик» піснею 

цілком і не був, однак він був настільки близький до 

ритуальної сфери, де пісня виконувала важливу роль, що це 

не могло не відобразитися на тексті. Антифонні моменти, як 

у варіанті Е. Кліха, можуть говорити, що їх справді могли так 

виконувати – антифоном. А от у межах якого саме ритуалу – 

спробуємо відповісти в наступному розділі.  
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II. 

 

ОБРЯДОВЕ ПОХОДЖЕННЯ 

«ТЕЛЕСИКА» 
 

 

Білоруський обряд Жаніцьба Цярэшкі  

як залишок ритуального взірця 

«Телесика» 
 

Хто стваральнік гэтай гульні і чаму яна называецца 

«Жаніцьбаю Цярэшкі», а не асобы з другім іменем? На гэта 

ніхто не мог даць мне адказ.  

П.В. Шейн (Жаніцьба: 69) 

 

Визначивши, що первісно «Телесик» мав метричну 

форму на більших відрізках тексту, ми маємо всі підстави 

зіставляти текст казки (а саме – ключові формули, що 

містять суть казкового сюжету) з текстами пісень.  

Казка «Телеси» в українській традиції зберегла чіткі 

зв’язки з обрядом, адже ще на межі ХІХ-ХХ стоіть діти її 

виконували як драматизовану гру (як відомо, дитячі ігри є не 

чим іншим як десакралізованим ритуалом) – про це свідчить 

Леся Українка (див. с. 5 цього видання, епіграф). Білоруська 

традиція зберегла деякі ще архаїчніші форми такого зв’язку.  

Раніше був помічена близькість білоруських варіантів 

«Телесика» із білоруським обрядом Жаніцьба Цярэшкі, який 

проводили взимку в тих регіонах, де було менш поширене 

колядування під вікнами – передовсім на півночі Білорусі 

(ЖЦ). До того ж, Цярэшка (чия назва є переосмисленим 

ім’ям Терентій – пор. укр. Терешко) в різних регіонах 

Білорусі ще називається Цялежка, Цялежык, Цяльпешык 

(Салавей 1993: 8–9), тобто зберігає значну фонетичну 
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подібність із українським Телесиком. У білоруському 

варіанті, записаному в ХІХ ст., героя казки хоч і звати Іванка, 

однак він народився з целешки, якій баба співає: А, а, а, 

целешыку! (Анічэнка 19) – тобто звертається до деревинки, а 

не на ім’я, як до дитини.  

Під час обряду хлопці і дівчата добирали собі пару, 

співаючи пісень і танцюючи особливі, призначені тільки для 

цього випадку, танці. Як і в казці «Телесик», хлопець і 

дівчина називають одне одного дід і баба. В обрядових діях із 

ними вступає у суперечку Лявоніха – саме так звати відьму в 

білоруському варіанті казки, у російському її звати схоже – 

Чувилиха.  

Однак це тільки найбільш очевидний аспект 

подібності. Проаналізувавши пісенні тексти, які виконують 

під час обряду Цярэшку жаніць, можна знайти численні 

випадки формульних збігів із піснями з «Телесика» чи із 

самим текстом казки. Тим паче, що пісні в Жаніцьбе теж 

тяжіють до восьмискладового розміру.  

Так, мотив «ловити рибу» є в текстах казки: 

Буду рибку ловити та вас годувати! (Березовський 

355) 

… маці … паслала яго лавиць рыбу (КЖ 413) 

Я, мамо, пайду рыбку лавиць (КЖ 415) 

Йому в піснях, що супроводжують обряд, відповідають 

такі формульні вислови: 

Ой, пайду я па гародзе, 

Па дзявоцкім карагодзе, 

Рыбачку лапаючы,  

Мілага шукаючи (Жаніцьба 62).  

Пайду я на рэчку, на стаў,  

Сам сабе рыбінку дастаў. 

Смачная рыбінка штучка, 

Мяккая ў дзявчыны ручка (Жаніцьба 151) 

Пайду я, пабегаю,  

Як рыбка па берагу (Жаніцьба 168)  

Пайду я каля мора, 

Налаўлю рыбкі скора (Жаніцьба 249) 
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У піснях білоруського обряду, хоч і дещо з 

видозміненим сенсом, уживають ті самі формули, що й пісні 

«Телесика» (формули в розумінні М. Пері і А.Б. Лорда – 

тобто слова чи словосполучення в подібних метричних 

обставинах). Пісня із «Телесика»: 

Покочуся, повалюся,  

Телесикового м’ясця наївшись (Героїко 358).  

Поватюшки, покат юшки, 

Синка-Іванка наївшися (Чубинський 1878: 408)  

Пакачуся, павалюся,  

Піліпкава мяса наеўшыся, крыві напіўшыся (КЖ 414) 

відповідають повторювані багатократно рядки із 

Жаніцьбы: 

Хуць жа я павалюся, 

За бабай паганюся (Жаніцьба 152) 

Пісні-замовлянню Телесика, якою він благає гусей 

порятувати його –   

Гуси, гуси, гусенята! 

Візьміть мене на крилята! (Героїко 359) 

Гуси, гуси, лебедята, 

Візьміть мене на крилята (Мордовцев 369) 

Гусі-лебедзі, скіньце мне па перцу, я з вамі палячу 

(КЖ 414) 

відповідають рядки з подібними формулами із 

Жаніцьбы: 

Ні ўцікай, дзедзя-лябедзя, 

Нап’ёмся піва па ‘бедзя! (Жаніцьба 207) 

Пастаі, дзедзя-лябедзя (Жаніцьба 207) 

Не ўцякай, мой дзедзічка, 

Не ўцякай, лябедзічка! (Жаніцьба 211) 

«Полювання» на Телесика теж, імовірно, відображене 

в піснях білоруського обряду: 

А я пайду Цярэшку даганяць, 

А ён ад міне уцікаць (Жаніцьба 207) 

Явір, на який Телесик вилазить, рятуючись від відьми, 

часто згадується в піснях Жаніцьбы: 

На дварэ явор зялён 

Карэннім абярнуўся (Жаніцьба 177) 
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Пад акном явор, явор, 

Мой дзедка ня ровен са мной (Жаніцьба 256) 

На гарэ явар зялёны, 

Са мной мой дзед няровны (Жаніцьба 256) 

Пор. у тексті «Телексика»: а сам замкнув хату, зліз 

на превисоченного явора та й сидить (Героїко  358); улез на 

явар високі ды сеў (КЖ 414)8.  

Схоже на те, що пісні білоруського обряду експліцитно 

показують еволюцію імені Цярэшка: первісно це було 

ключове слово для ритуального комплексу уявлень, 

переосмислене під впливом пізнішого імені Терентій, як і 

інші ключові слова ритуалу (назви дерев): 

Цярэшка жанілася, 

Пад(ы) лаўку звалілася, 

Цярэшку біда стала: 

З кім(ы) яго жана спала? 

Ці ў полі пад ліпкаю 

З маладым Піліпкаю, 

Ці ў полі пад рэшкаю 

З маладым Цярэшкаю? (Жаніцьба 128) 

Отже білоруська казка «Піліпка-сынок» хоча й не 

містить явно мотиву народження з дерева, але ім’я 

персонажа (на основі рядків, наведених вище) зберегло 

мотив зв’язку з деревом (липою).  

                                                           
8 У всякому разі, в іншому білоруському варіанті бачимо 

сосна, а в російському – дуб. В одному з литовських варіантів 

теж фігурує ažuolas «дуб» (LT 334). 
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Білоруська гра Ящер 

 і «Телесикові» формульні паралелі з нею 

 

Білоруська дитяча гра «Ящер» (чи «Ящур»), а також 

пісні про Ящера, збережені в Сибіру (Хороводные 16–17), теж 

можуть слугувати об’єктом порівняння деяких епізодів 

Телесика, а точніше, тих його варіантів, де головний 

антагоніст героя (змія чи відьма) сидить у кущі, як в 

українському: 

А відьма стоїть під кущем, тай підслухала 

(Мордовцев 367).  

та у білоруському варіантах: 

 (Klich 137) 

( Klich 137) 

 (Klich 137). 

Прямої мотивації, чому Змія сидить саме в кущі, а не в 

траві чи під деревом, у самому тексті казки годі й шукати.  

Наведені епізоди природно порівняти із фрагментами 

гри Ящер не тільки через формальні збіги та змію і ящера як 

варіанти того самого міфологічного персонажа чи двох 

суміжних. І Ящер, і Жаніцьба Цярэшкі – це обрядові дійства, 

пов’язані з плодючістю (в білоруській грі Яшчар 

однойменний головний персонаж цілує дівчину; про нього 

співають, що він женитись хоче). Тому словесні збіги – це 

лише один із аспектів ширшої спорідненості: 

Сядзі, сядзі яшчар 

У арэхавым кусце (Барташэвіч 1972: 448).  

У сучасному варіанті на куце може бути 

переосмисленим відображенням первісної форми на кусце: 

Сядзіць яшчар на ку<c>це, 

Дзяржыць вянок у руцэ (Гілевич 1974: 52). 

Отож, не тільки сам образ Телесика/Цярэшкі через 

спільні формули пов'язаний із обрядодіями та супровідними 
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піснями, а також і образ Змії/Відьми в кущі має формульні 

паралелі в архаїчних обрядових піснях. 

Уживання формули в казкових та пісенних текстах на 

диво послідовно зберігає головну особливість: слово на 

позначення «куща» завжди стоїть наприкінці рядка чи 

оповідної фрази, що близька до метричної за кількістю 

складів: 

Сядзі, сядзі яшчар 

[ў] арэхавым кусце; 

Сядзіць яшчар на ку<c>це; 

А відьма стоїть під кущем; 

  

Ці формальні паралелі (у поєднанні з ідеологічними) 

свідчать, що саме змія, а не відьма, в «Телесикові» була 

первісною діячкою. Відьма витіснила з часом свою 

неантроморфізовану попередницю, хоча зберегла всі її 

атрибути, передовсім – зв'язок із водою: саме жіноче 

втілення змія асоціюється в замовляннях із водною стихією 

(Козлова).  

 

Велика кількість текстуальних збігів казки «Телесик» 

та обряду Жаніцьба Цярэшкі та окремі збіги з грою Ящер 

свідчать, що вони походять зі спільного джерела. Імовірно, 

казка походить від ритуально-міфологічного комплексу, 

наступником якого є згаданий обряд. Мотив дитини з 

деревинки – частий і в українських колядках (Сосенкo 313): 

отже, про нього згадували в моменти, критичні для 

спонукання плодючості (на Коляду – врожайність землі, на 

весіллі – плодючість шлюбу і т.д.).   

Сам же комплекс уявлень та їх текстуальних 

утілень міг існувати як наджанровий набір 

формульних висловів, що містили в згорнутому 

вигляді всі мотиви, і ці формульні вислови 

розгорталися з різною повнотою в «текстах» – 

обрядодій чи оповідей (пісенних, а з часом – 

прозових).  
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III. 

 

ПІВДЕННОСЛОВ’ЯНСЬКІ 

ПАРАЛЕЛІ З «ТЕЛЕСИКОМ» 
 

Праслов’янська фертильна магія, 

збережена в формулах «Телесика»  

і словенської народної пісні 
 

Припускаємо, що одним із варіантів такого викладу 

згорнутих формульних мотивів може бути одна словенська 

народна пісня. Її форма і зміст мають багато імпліцитних 

подібностей із «Телесиком» і  Жаніцьбай. У пісні ідеться про 

дівчину, яка зачерпнула рибину з води, а коли випускала, то 

риба її окропила, і дівчина завагітніла. Навіть метрично (на 

синхронному рівні рядки можна вважати семискладовими, а 

етимологічно їх можна звести до восьмискладових) пісня є 

відповідником розміру аналізованих раніше текстів.  

Dekle je sa šla po vodo 

na vísoke planine <…>9. 

Vodo je zajemala, 

je ribico zajela <…>.  

Ribica jo prósila: 

«Oj pusti me živeti!» <…> 

Dekle bla usmijena, 

je ribico spustila <…>. 

Ribica je splavala, 

je dékle oškrofila <…>. 

Víselo je, víselo  

to jabolko rudeče <…>. 

Dékle ga je utrgala 

in dala ga je fantu <…>. 

                                                           
9 В оригіналі кожна два рядки співаються двічі.  
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«Ti boš tesal zibelko  

iz javorjevga lésa <…>, 

Notri se bo zibal sin 

iz najinga telesa» (Kastelic 1970: 105–106) 

Цей текст дає багато ключів для розгадки того, яким 

саме міг бути спільнослов’янський прототекст українського 

«Телесика». Словенська пісня є набором ключових 

формульних висловів, кожен із яких може бути розгорнутий 

як завершений казковий епізод чи мотив. Можна 

продемонструвати, як словенській пісні відповідають 

ключові вислови української та білоруської казок:  

Dekle je sa šla po vodo:  Пайшла баба па воду і 

знайшла зернятка золата і з’ела; нарадзіўся ў яе сын 

Ванечка (КЖ 415) 

 Вже й старі стали, а дітей нема; Быў сабе дзедка і 

бабка, не было ў іх дзяцей –  пор. і.-є. *dhe- «ссати, дійка, 

грудь, немовля», звідки походять і укр. дитина, і словенське 

dekle.  

До слів словенської пісні: 

Vodo je zajemala, 

je ribico zajela 

можна знайти такі паралелі у варіантах «Телесика» та 

споріднених із казкою обрядових піснях: 

буду рибку ловити  

та вас годувати! (Березовсьий 1984: 355);   

я поїду рибку ловить (Мордовцев 366) 

паслала яго лавіць рыбу (П);  

пайду рыбку лавиць  (В). 

Рыбачку лапаючы,  

Мілага шукаючи (Жаніцьба 62).  

Пайду я на рэчку, на стаў,  

Сам сабе рыбінку дастаў (Ж 151).  

Навіть із метричної точки зору ці рядки доволі 

близькі, бо всі вони мають в кінцевій частині корінь риб- 

поєднаний із дієсловом на позначення «ловити» - zajela, 

ловити, лапаючи, дастаў.  

Ti boš tesal zibelko /4 + 3/ 

iz javorjevga lésa /5 + 2/ <…> , 
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Notri se bo zibal sin /4 + 3/ 

iz najinga telesa: /4 + 3/ 

Поїдь, діду, в ліс, /5/ 

вирубай там мені деревинку, /4 + 6/ 

та зробимо колисочку, /4 + 4/ 

то я положу деревинку в колисочку /5 + 4 + 4/ 

та й буду колихати /3 + 4/ (Березовський 1984: 

355);  

аж з тієї деревинки /4 + 4/ 

та став синок маленький /4 + 3/ (Березовський 

1984: 355). 

Фрагмент пісні про яблуко –  

Víselo je, víselo  

to jabolko rudeče <…>. 

Dékle ga je utrgala 

in dala ga je fantu –  

теж знайшов відповідники в російських і українських 

варіантах «Телесика»: герой часто сидить на яблуні. В 

українському варіанті, записаному Садоком Барончем, 

гадина просить Матіуша, що сидить на яблуні, подати їй 

яблуко з руки в руку і краде його: Μój Maciusiu! nachyl mi o 

to tą gałązkę. Jabym chciała to czerwoniutkie jabłuszko zjeść 

(Barącz 236).  

Щодо паралелей до явора, див. вище порівняння 

явора із Жаніцьбы і «Телесика».  

Примітно, що саме в заключному рядку словенської 

пісні (тобто в сильній позиції) стоїть вислів iz najinga telesa 

– він саме і підтверджує походження імені Телесик від тіло і 

стосунок усієї казки до сфери ритуалу і магії плодючості: 

адже праслов’янські слова із суфіксом -еs-, які свідчить 

Т.Б. Лукінова, належать до сфери сакрального (телеса, 

чудеса, словеса, небеса) (Лукінова 1983: 53, 55).  
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Вегетативна сила дерева  

в казках балканських слов’ян:  

формульні паралелі з «Телесиком» 
 

Народження з дерева, як виявилося, не є 

основоположним для сюжету Телесика – це тільки один із 

варіантів утілення вихідного інваріанту міфеми вегетативної 

плодючості. Ізофункціональним мотивом щодо народження 

з дерева (рослини) виступає і мотив риби та рибальства як 

замісників фертильних ритуалів. До того ж обидва мотиви 

поєднуються в імені героя – Телесик, яке показує 

тілесність, проблему в-тілення і народження. Навіть 

старовинні словники білоруської мови дуже добре 

відображають міфологічний контекст імені Телесика, а 

точніше – його білоруського еквівалента, вторинно 

переосмисленого під впливом християнського імені: 

цярэшка по-білоруськи могло означати і «колода» чи 

«палиця», і (!) «метелик» (Салавей 1993: 12–13). Зв'язок між 

такими зовні далекими значеннями може бути тільки один: 

сфера народження і плодючості, адже метелик чи пташка – 

універсальний міфологічний символ душі (народження з 

дерева – душа новонародженого).  

Примітно, що мотив народження з дерева/від риби 

(як, імовірно, і будь-який інший мотив народження) без 

жодних проблем контамінується з яким завгодно мотивом 

ініціації, або ж табу: він іноді виринає знову лише у зв’язку з 

рибою, що вимагає назад дитину. При цьому саме початкові 

фрагменти казок (про народження) мають найбільше 

елементів, що можуть бути інтерпретовані як релікти 

метричних текстів. Так, мотив ДИТЯ З ДЕРЕВА/РОСЛИНИ 

представлено в польській казці «Paluszek» («паличка, 

патичок»). Її початок можна умовно розкласти на рядки 

(відповідно до членування речень), які нагадують і деякі 

місця з «Телесика», і словенську пісню: 

Byli jedni ojcowie. /4 + 3/ 

Nie mieli źadnych dzieci. /3 + 4/ 

Prosili Pana Boga, /3 + 4/ 
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aby im teź Pan Bóg /4 + 3/ 

jakie dzieci dał. /4 + 1/ 

Jechal tacik na rolam, /4 + 3/ 

wyorał synka, /3 + 2/ 

wyorał takiego jak ciuk /3 + 3 + 2/ (Kapełuś 247) 

У болгарській казці «Кратунчо» (від кратуна = рос. 

«бутылочная тыква» (Татарова 1969: 197), тобто син 

«бутылочной тыквы», згідно зі словником А. Кримського та 

С. Єфремова, укр. «кабака-сулійника») теж на початку маємо 

фрагменти, що дозволяють припускати їх метричне 

походження: 

Живеяли едън дедо и една баба. Они си немали деца. 

Све за деца си сборували и тъгували. Бабата посадила у 

градинчето поди пенджарата кратунка. Кратунката 

порасла убава и повиснала надоле. Бабата `и се радувала, 

посипувала, плевила, галила я и си думала: «Това че е баби 

детенце, това че е баби детенце».  

Кратунка порасла, та допрела д`оземи. Узрела и се 

откинала. Бабата излезла прасенцето да рани, а 

кратунката току се тръколила по нея. Старецът дошъл 

волове да кара на вода, кратунката – по него. Старците я 

кръстили Кратунчо (Каралийчев 1963: 331 – 332).  

Особливо сказане вище стосується фраз  

Они си немали деца /3 + 5/ 

та вислову-замовляння  

Това че е / баби детенце  /3 + 5/ (якщо че е вжати за 

один склад).  

Із мотивом ЛОВИТИ РИБУ пов’язується народження 

героя в болгарській народній казці «Детето, обречено на 

риба»: 

Един човек сиромах живеял си в село, ама се с 

рибарство живеял, риба ловил, та си изкарвал 

прехраната. Добре си поминувал, но му било малко криво – 

защо другите негови приятели правят кръщене, плетиво, 

а он немал деца, та хулил малко бога. Рекъл:  

– Господи, господи! Що не ми дадеш едно дете, да 

направим и аз като приятелите кръщене, плетиво, па 

после вземи си го! 
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Веднаж там на водата, на брего, явила се една риба 

и му казала: 

– Ти желаеш да ти даде господ дете. Че ти даде 

господ едно дете, но дванайсет години чи стои при тебе, 

та че го доведеш при мене тука, във водата (343) <…> 

Тогай царскио зет приел, съблекъл се, оставил калъчка, 

дрехи сичко, нагазил у реката да се къпе. Дошла една риба и 

го грабнала (Каралийчев 1963: 347). 

Релікти метричності можна вбачати у висловах від 

оповідача:  

Един човек сиромах /4 + 2/ 

живеял си в село /4 + 2/ 

та в репліках персонажів: 

– Господи, господи! /3 + 3/ 

Що не ми дадеш едно дете… /5 + 4/ 

 Ти желаеш /4/ 

да ти даде господ дете. /4 + 4/ 

Че ти даде господ едно дете /4 + 2 + 4/ 

Подібний сюжет є і в українській казці «Іван Іванович 

– руський царевич та морське чудерство»: 

Як був собі цар та не було в нього дітей <...> Ось що: 

звели ти своїм невідничим – хай вловлять рибку – золота 

головка, а срібний хвостик, одна луска золота,  а друга 

срібна, та хай цариця тієї рибки поїсть, то буде у вас 

дитина (Дунаєвська 1992: 108) Тоді те морське чудерство 

як потягне його (Дунаєвська 1992: 112).  

Крім останнього прикладу, попередні цитати 

показують сталість ініціальних формул, пов’язаних із 

народженням дитини з рослини чи від риби, у слов’янських 

казках. Тобто та мінімальна формула, яка у східних слов’ян 

розгорнулася на цілу казку, тут не перейшла межі її початку.  
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ІV.  

 

ПРАСЛОВ’ЯНСЬКІ 

РИТУАЛЬНІ ВИТОКИ 

«ТЕЛЕСИКА».  

ЕКОНСТРУКЦІЯ ЯДЕРНОГО  

ПРАТЕКСТУ-ПРОТОТИПУ 
 

Прото-текст  

як вербально-ритуальна єдність 
  

Прототекст неможливо реконструювати цілковито як 

лінійну послідовність елементів: деякі ядерні елементи 

справді можна поєднати в мікропослідовності (ловити 

рибу), але між собою вони можуть бути поєднані в різному 

порядку, а головне – в різній ієрархії. Урешті, «Телесик» є 

накладанням кількох мотивних континуумів, які між собою є 

ізофункціональними – вони є виявами магічних дій і 

уявлень, пов’язаних із плодючістю. Вегетативний аспект 

пов'язаний із народженням із дерева, а зооморфний 

пов'язаний із рибою. Мотивний континуум полягає в тому, 

що в перебігу казки герой стикається з атрибутами свого 

народження: Телесик народжується з дерева – і рятується 

через дерево. Імовірно, тут знайшли своє втілення тотемічні 

уявлення про дерева, поширені повсюдно в Європі та поза її 

межами (Зеленин). Зв'язок його народження з рибою лише 

може бути реконструйований на основі зовнішнього 

порівняння, але надалі тільки воно й пояснює, чому Телесик 

саме ловить рибу. Навіть його порятунок через птахів (гуси-

лебеді) теж, як буде показано далі, відбувається завдяки 

зв’язку птахів із народженням.  
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Тому реконструювати прототекст можна тільки як такі 

мотивні континууми. Для кожного з них можна знайти 

додаткові фольклорні паралелі. Саме ті паралелі, які 

наводимо до кожного з континуумів, не обов’язково є 

генетично спорідненими з «Телесиком». Але їх вихідні 

прототипи, імовірно, були одним із варіантів утілення 

наджанрової формули.  

Очевидно, що для обох мотивів можна до 

нескінченності підбирати відповідники за покажчиками 

мотивів (Аарне-Томпсона чи іншими), але для 

лінгвістичного аналізу має сенс тільки зіставлення 

текстів спорідненими мовами зі спільними, 

етимологічно спорідненими ключовими словами.  

Реконструювати пратекст можна на значеннєвому 

рівні – як сукупність ключових слів-згорнутих формул, 

пов’язаних із ритуалом. На формальному рівні текст можна 

реконструювати як наближений до метричної форми, яка в 

ключових моментах набувала явно пісенного втілення.   
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Ім’я героя як згорнутий сюжет:  

морфологія  мови і прагматика ритуалу 
 

Різні варіанти казки мають зовсім різні варіанти 

називання Телесика10, що потребує окремого пояснення. 

Здавалося б, це свідчить про неможливість реконструкції 

(або бодай припущення про його існування) прототексту. 

Однак Телесик – це не зовсім «герой» чи «персонаж». Згідно 

з О.І. Нікіфоровим, у драматичних казках типу «Телесика» 

головним є не персонаж, а дія. Тобто «етимоном» для 

імені героя має бути не конкретне слово, а 

абстрактніша одиниця – наприклад, словотвірний 

тип чи взагалі словотвірна мотивація імені. Ми 

базуємося зокрема на міркування В.Я. Проппа про 

ізоморфізм ритуалів, пов’язаних із різними «персонажами» 

ритуалів річного циклу аграрних свят (Пропп 101).  

Телесика мають зготувати і розчленувати (у деяких 

казках Змія наказує доньці набатувати спеченого Телесика) – 

що типологічно близько до долі берізки, марени тощо, яких 

носили селом на різні свята (опису у Пропп 84). Наявні 

паралелі і з купальським деревом, яке спалювали, або 

                                                           
10 Не менш цікавий матеріал надає спостереження над тим, як 

називають антагоніста Телесика в різних варіантах. Найдавнішим і за 

формою, і за змістом є називання супротивниці Ягою, тобто «змією», 

адже і.-є. *egh- означало «змія». Саме так її називають в українських, 

білоруських, російських варіантах. За змістом ще доволі архаїчна 

номінація героїні Змія і под. Антропоморфізація бере гору і над цим 

іменем, і поступово героїну називають Баба Яга, Еги-боба, Егибишна. 

Врешті, відбувається контамінація з іншим персонажем народної 

демонології, і в деяких варіантах маєво Відьму. У деяких російських 

варіантах відбулася контамінація Яги з іншим персонажем – ведмедем 

(ведмедицею), хоча назва Егибиха збереглася. Безперечно, не можна 

стверджувати, що послідовність груп відображає абсолютну хронологію 

переосмислення персонажа. Ні, тут можливе лише відносне 

припущення щодо етапів, які могли відбуватися з різною інтенсивністю 

в різних ареалах побутування казкового тексту. Однак такої парадигми 

номінацій з такою чіткою закономірністю в варіантах казки нами не 

було виявлено.  
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опудало, на яке чекала та сама доля. Цей звичай, як 

підкреслює В.Я. Пропп, був притаманний саме українцям. 

При цьому дослідник указує на поступову 

антропоморфізацію жертви (Пропп 95). Тобто Телесик може 

бути результатом саме такого переходу від рослини до 

людини. Власне, сам Телесик у різних варіантах так і 

з’являється: чим більше його колишуть і співають над ним 

колискову, тим більше у нього з’являється людських рис – 

носик, ручки, ніжки і т.д. (так у білоруському варіанті Klich 

36–37, Шейн 72, російському Устинов 289, без деталізації – в 

українських Рудченко 38-39, Чубинський 406). 

Цей перехід дуже яскраво помітний у називаннях 

героя казки в різних східнослов’янських варіантах.  

Вихідний стан ілюструє варіант П.Чубинського, де 

герой узагалі не має імені, однак зазначено, що він виріс із 

палочки (Чубинський 406). Ритуальний претекст для появи 

імені з назви рослини представлений у піснях до Жаніцьбы 

Цярэшкі, де послідовно чоловічі імена римуються з назвами 

дерев – тут уже помітна чітка асоціація вегетативного і 

людського.  

Наступний етап – це поступова 

антропоморфізація героя, яка не заважає прозорим 

зв’язкам із рослинною семантикою: Телесик (Рудченко; 

Грінченко), Тулешик (Бесараба), пор. укр. теліс «колода»; у 

російських варіантах такими іменами є Липунюшка 

(Смирнов №120), у цій же казці в пісні співається Липа-

Липунюшка; Липунишка (ФРНП 64) а також Ольшанко 

(Никифоров 51; Пинежские 161); білор. Suszczyk-Łuszczyk 

(Federowski 172). Пор. польську казку, де героя звати 

Paluszek, чи болгарську із героєм Кратунчо. 

Проміжним етапом є поєднання імені Іванко в різних 

варіантах із назвами рослин: Іванко-Балабанко (Левченко 

№465) від балабан – рослина (не уточнено яка, Словник 

Грінченка); Івасик-Кутасик (Левченко №466) де кутасик – 

рослина «Смілка звичайна» (Сл. Грінченка).  

Аналогічно утворене ім’я з литовського варіанту казки 

– Lukošiukas (LT 238), що, ймовірно, походить від лит. lunkas 
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– те саме, що й етимологічно споріднене укр. лико (ЕСУМ 3: 

233). 

Особливо архаїчним є ім’я Чурвилка (РФЛ 233), 

очевидний зв'язок якого з чур, що, згідно з ЕСУМ, означає 

«предок-охоронець; дерев’яний стовбець, який 

ставили на межі» – виділення наше (ЕСУМ 6: 357).  

Остаточна антропоморфізація відбувається, коли 

ім’я втрачає свою первісну мотивацію для носіїв тексту. У 

формі імені Івасик-Телесик (Сьомченко-Грибинюк 24), 

Івасик Тулесик (Малинка 272) перша частина, імовірно, теж 

має рослинне походження – її цілком виправдано (зважаючи 

на сталу словотвірну мотивацію усіх імен героя від назви 

рослини) можна пов’язати з іва «верба». Сюди ж можна 

віднести і українські варіанти Івашечко (Бодянський 1835: 

38; Мордовцев 366), Івась (Куліш 17; Kolberg 416), Івашко 

(Харьковский 142), Йвасик (Драгоманов 353) білоруські 

Іванка (Анічэнка 19), Ванька, Ванюшка (Klich 137), рос. 

Ивашко, Ванюшка (Смирнов №115). Телесик плаває по воді, 

тому цілком природно, що його ім’я могло пов’язуватися (або 

вже вторинно асоціюватися) з рослиною, що росте біля води. 

Імовірно, в литовський фольклор казка була запозичена з 

цим іменем – Joniukas (LT 284). 

За тим же принципом утворене ім’я Пилипка-сынок із 

білоруської казки (КЖ 413), пор. із рос. Липа-Липунюшка. У 

російському варіанті Фафилюшка (Акимова 1937: 141) – 

можливо, переосмислення Пилип – Филип і т.д. Рос. 

Терешка, Терешенька (Устинов 289) теж є наслідком 

антропоморфізації первісної назви рослини, точніше – 

колоди (телес, теліш; див. ЕСУМ 5: 539).  

Майже всі імена утворені за тією самою словотвірною 

моделлю і мають ту саму мотивацію: РОСЛИНА + -к-. Суфікс 

-к- тут не випадковий, як невипадковим є суфікс -с- в імені 

Телесик: обидва суфікси вказують на культову роль імені 

(зменшено-пестливі суфікси первісно мали додаткові 

конотації і відображали культову належність позначуваного 

об’єкта: пор. укр. сонце, рос. солнце із зменшено-пестливим 

суфіксом і лит. saule – той же корінь, але без такого суфікса). 

Зв'язок із вербою (івою) Івасика теж невипадковий: саме на 
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вербі з’являються перші помітні ознаки весни – 

бруньки-сережки, які втілюють вегетативну силу (Пропп 68).  

Отож словотвірна модель, за якою утворене ім’я 

Телесика, містить у собі відсилання до вегетативного 

джерела «сили», а його сакральність підкреслена суфіксами -

с- та -к-. Інакше кажучи, найменування героя казки в різних 

варіантах відображає те, що можна назвати теж формулою (у 

ширшому значенні, ніж у М.Перрі і А.Б. Лорда). Ім’я 

Телесика – це дійсно згорнутий сюжет, як визначала роль 

імені в міфі О.М. Фрейденберг (Фрейденберг 1997).  
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Реконструкція: Ідеологічний рівень 

пратексту і магічне трисвіття «Телесика» 
 

Етимологізувати текст-прототип «Телесика» можна як 

кілька мотивних континуумів. Перший пов'язаний із 

рибальством як утіленням ловіння душ, другий – із 

вегетативними міфами про плодючість. Третій, який 

наявний у тексті лише наприкінці, має стосунок до птахів. 

Саме він і завершує повну картину трисвіття: до народження 

Телесика, як воно може бути реконструйоване з інших 

текстів, причетна риба, представниця нижнього світу, і 

тому Телесик рибалить; сам він народився із деревинки, 

представниці середнього світу. Тому він і рятується через 

явір, який зв’язує нижчий світ із верхнім. Верхній світ 

представляють птахи. Їх стосунок до народження, хоч і не 

відображений безпосередньо в казці, має прямі паралелі в 

віруваннях про те, що душі дітей приносять птахи (дякую 

Ю.Л. Мосенкісу за спостереження про роль птахів у 

народженні). Подібне імпліцитне трисвіття структурує 

численні тексти з міфологічною компонентою – як, 

наприклад, «Плач Ярославни» зі «Слова о полку Ігоревім», 

на що вказував Р.О. Якобсон (Якобсон 1969). 

Риба включена в широкий контекст уявлень про 

плодючість – форель на Закавказзі використовували для 

лікування безпліддя (Соколов 392). Риба означає як душу 

померлого, так і нове народження (Соколов 392). Врешті, всі 

три сфери, у яких відбувається символічне «зачаття» 

Телесика (тут уже ясно, що його ім’я і треба сприймати як 

назву будь-якого живого тіла – пор. білоруську назву героя 

казки Жихарька – імовірно, споріднене з білор. жихарь 

«житель») можна реконструювати до повноти вираження, 

користуючись іншими текстами, які ми залучили для 

аналізу. В кутові дужки <> взято ті елементи, які в 

українських варіантах «Телесика» не зафіксовані. 
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Представники 
світів 

Роль у зачатті, 
приходові в 
життя 

Роль у 
поверненні до 
світу душ 

Нижчого – риба  <Риба окроплює 
дівчину, і та 
вагітніє; або: 
з’їдена риба 
спричинює 
вагітність> 

Телесика 
викрадають під 
час рибальства 

Середнього – дерево Телесик 
«народжений» із 
дерева <дівчина 
вагітніє від 
яблука> 

Через дерево 
(явір, дуб) 
Телесик тікає від 
відьми; 
Терешечку 
викрадають, коли 
він дає яблуко 

Верхнього – птахи  Птахи приносять 
Телесика назад до 
батьків (еквівалент 
народження)11 

Птахи забирають 
Телесика, коли 
його переслідує 
відьма 

 

Отож, кожен із елементів відіграє амбівалентну роль: і 

тому Телесик – це водночас казка і про народження, і про 

смерть. Човник, який дають малому Телесику, водночас 

символічно репрезентує домовину, і це навіть на текстовому 

рівні представлено в українських казках: О. Кольберг записав 

варіант, де Телесика ховають у «ясеневу скриньку» (!) від 

змії, що їсть дітей, і пускають на воду: Dziad i babą mieli 

synka Iwasia, a że koło tej wsi chodziła stułokciowa żmija, co 

dzieci jadła, więc oni bojąc się, żeby nie pochwyciła ich 

jedynaka, zrobili skrzynkę jasionową, zamknęli go w niej i 

puścili na wodę (Kolberg 416–417). 

На ритуальне походження «Телесика», що передбачає 

амбівалентність елементів, указує і те, що не в усіх варіантах 

казка завершується порятунком Телесика – навпаки, у 

варіанті, записаному П. Чубинським, відьма осліплює 

спершу бабу, а потім і Телесика, і поїдає його (Чубинський 

1878: 409); так само усіх (і діда, і бабу, і Телесика – у цьому 

                                                           
11 Спостереження Ю.Л. Мосенкіса 
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варіанті Липунюшка) поїдає егибица в одному російському 

варіанті (Смирнов №120).  

Отож, судячи з усього, рибальство Телесика – це 

видозмінена процедура шаманського відлову душ: для 

народження дитини шаман повинен зловити кут «сім’я, 

душу». З ритуальної точки зору пісня, що її співає мати 

Телесикові, є водночас і голосінням, і шаманським 

випрошуванням душі для дитини. Адже «исконное же 

представление состоит в том, что зеленая ветвь есть 

некоторое воплощение умершего» (Пропп 106) і «божество 

воскресает не во плоти, оно воскресает в растительности» 

(Пропп 105). Про це ж свідчить і ім’я Чурвилка в одному з 

варіантів (РВЛ 233). Дуже гарно амбівалентність ролі, у якій 

повертається Телесик до діда з бабою після зустрічі з 

відьмою, підкреслена у варіанті, записаному Лесею 

Українкою: «Та ні таки, старий, - каже мати, - я добре чую, це 

або він, або його душечка» (НПЛУ: 367). 3 

Казку «Телесик» можна інтерпретувати як наративне 

втілення того ж комплексу  уявлень про плодючість, що в 

формі обрядодій та пісень втілені в обряді Жаніцьба 

Цярэшкі.  

Телесик ловить рибу, однак риба – це втілення душі 

немовляти, як і птахи, які йому допомагають, символізують 

його ж, людську, душу. Так, у деяких білоруських варіантах 

сам герой повністю обростає пір’ям, у нього виростають 

крила (Federowski 1902: 171). Тобто в казці елементи 

переплітаються так, що стираються межі між об’єктом і 

суб’єктом, тобто повністю відповідно до особливостей 

«первісного мислення» згідно з Л. Леві-Брюлем.  

Урешті, очевидно, що реконструювати для часу 

виникнення казки зі стовідсотковою достовірністю текст-

прототип неможливо. Але, як вважає С.К. Росовецький (усне 

повідомлення), можна реконструювати ритуал, який лежить 

під текстом. На нашу ж думку, крім ритуального ядра, можна 

реконструювати ще й ключові вербальні формули, з ним 

пов’язані, що спробуємо зробити нижче.  
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Реконструкція:  

Лексичні формули прaтексту 

 
Відповідно, і план вираження треба реконструювати 

як розподілені на три сфери (нижчої, середньої, верхньої) 

ключові слова і словосполучення – формули, що 

реалізуються в різних утіленнях того самого ритуального 

ядра.  

Формули нижнього світу. Нижчий світ 

представлений водою взагалі (тільки в цьому випадку 

наводимо усі цитати, наведені раніше, на основі яких 

здійснена реконструкція; далі подаємо тільки 

реконструкцію): 

Dekle je sa šla po vodo (Kastelic 1970: 105):  Пайшла 

баба па воду і знайшла зернятка золата і з’ела; 

нарадзіўся ў яе сын Ванечка (КЖ 415). 

або ж рибою і риболовлею: 

я поїду рибку ловить (Мордовцев 1859: 366) 

Буду рибку ловити та вас годувати! (Березовський 

355) 

 (Klich 136) 

… маці … паслала яго лавиць рыбу (КЖ 413) 

Я, мамо, пайду рыбку лавиць (КЖ 415) 

Рыбачку лапаючы,  

Мілага шукаючи (Жаніцьба 62).  

Пайду я каля мора, 

Налаўлю рыбкі скора (Жаніцьба 249) 

Vodo je zajemala, 

je ribico zajela (Kastelic 1970: 105), 

чи напрямком руху «з води на берег»: 

Приплинь, приплинь до бережка (Мордовцев 366) 

Приплинь, приплинь до бережка!  (Березовський 1984: 

355).  

вязі рыбку на беражок (КЖ 413)   

прыплыві на беражочак (КЖ 415) 

човнику, до бережка! (Березовський 355).  

Пайду я, пабегаю,  
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Як рыбка па берагу (Жаніцьба 168)  

Веднаж там на водата, на брего, явила се една риба 

и му казала (Каралийчев 1963: 347) 

На основі цього можна реконструювати  

ЛОВИТИ РИБУ  

ЙТИ ПО ВОДУ  

НА (ПО, ДО) БЕРЕГУ 

 

Формули середнього світу відображають зв'язок 

народження і смерті зі світом рослинності. Передовсім – із 

деревами.  

На дварэ явор зялён 

Карэннім абярнуўся (Жаніцьба 177) 

Пад акном явор, явор, 

Мой дзедка ня ровен са мной (Жаніцьба 256) 

На гарэ явар зялёны, 

Са мной мой дзед няровны (Жаніцьба 256) 

а сам замкнув хату, зліз на превисоченного явора та 

й сидить (Героїко  358);  

улез на явар високі ды сеў (КЖ 414) 

(K

lich 138) 

iz javorjevga lésa (Kastelic 1970: 106) 

Варіант представленості вегетативної сили – сама колиска, 

рос. зыбка (Устинов 289), словен. zibelko (Kastelic 106).  

Отож, можна реконструювати такі формули: 

ЯВІР/НА ЯВІР/ПІД ЯВОРОМ 

 

Формули верхнього світу. Щодо реконструкції 

формули, пов’язаної з птахами, одних вербальних свідчень 

замало: у словенській пісні птах не фігурує. Однак 

міфологічні уявлення про птахів як утілення душі і/або 

психопомпів дозволяють знайти підґрунтя формулам із 

пісень «Телесика» і реконструювати їх для ритуального 

комплексу, з якого виросла ця казка: 

НА КРИЛА 

ГУСИ ЛЕБЕДІ - <ПТАХИ>.  
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ВИСНОВКИ 
 

Хоча сам мотив появи дитини з дерева є універсалією і 

характерний для всіх континентів, однак у кожному ареалі 

побутування він має, очевидно, власну історію і етіологію. У 

східних слов’ян казковий сюжет «народження дитини з 

дерева» виник на місцевому ритуальному та міфологічному 

матеріалі, який хоч і має типологічні відповідності в 

інших традиціях, однак виражений у властивих 

тільки східнослов’янським традиціям мовних 

формах.   

Типологічно подібних за походження казок відомо 

багато, зокрема – казки про ведмедя-нареченого (Серов 

1983; Прохазкова 2008)12. У цих сюжетах, як і в сюжеті 

«Телесика», простежується пряма спадковість між міфом – 

ритуалом – і врешті текстом казки. Ті самі атрибути, що й  

тексті казки, спершу існують на рівні персонажа міфу 

(ведмідь у віруваннях), артефактів ув обряді (костюм 

ведмедя), і потім у формі персонажів казки (уже 

позбавлених, на відміну персонажів міфу, віри в їхнє реальне 

існування). Те саме бачимо і з сюжетом «Телесика»: на рівні 

міфу «зародком» сюжету про Телесика є вірування в 

вегетативну силу дерева (дерево-тотем тощо), на рівні обряду 

(у «Жаніцьбі Цярэшкі») дерево існує як артефакт – учасники 

обряду у танці «Лявоніха», який виконують тільки з нагоди 

цього обряду, танцюють з деревинкою. Під час цього танцю 

жінки тримають деревинку вертикально, розташовуючи 

долоні уздовж її довжини (див. фото: Козенка 2005).  

Із сюжетів казки, зібраних у СУС, чітко 

виокремлюються дві групи: одна близька до українського 

«Телесика» і містить ключові епізоди з народженням із 

дерева (колискова), піснею матері (закличка-замовляння), 

епізодом із піччю і піснею до гусей; в іншій (типовий 

приклад – Barącz 1886: 235–239) герой сидить на яблуні і 

тричі дає гадині яблуко, перші два рази його визволяє його 
                                                           
12 Дякую Т.М. Шевчук за люб’язно надані матеріали, 
присвячені цій проблематиці.  
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помічних-звір (веприк тощо), а за третім разом герой 

потрапляє до гадини, де відбувається вже відомий епізод із 

піччю, повертається додому за допомогою гусей. Другий 

варіант іноді контамінується із казками типу «Котик і 

півник», і ймовірно, не випадково, адже обидві казки 

належать до «драматичних» за класифікацією 

О.І. Нікіфорова.  

Литовські варіанти «Телесика» належать до першого 

типу і, імовірно, є слідами слов’янських інфільтрацій як на 

рівні запозичення вербального, так і ритуального: тобто міг 

бути запозичений обрядовий комплекс, який уможливив 

запозичення казки і утворення імені героя із розумінням 

його обрядової мотивації. Але у випадку з іменем героя 

Joniukas безперечним видається калькування зі 

східнослов’янських текстів, адже зв'язок іва/Івашко доволі 

прозорий фонетично, чого не скажеш про литовське ieva 

«черемха» (етимологічно споріднене з іва)/Joniukas.  

Модель переходу мотивів: від міфологічних 

вірувань до ритуальних дій і казкового тексту. Щодо 

появи самого казкового героя, то для Urtext’ у Телесика не 

вдається реконструювати імені персонажа. Однак усі його 

атрибути, як і атрибути його антагоністів, реконструюються 

доволі точно. Ймовірно, саме це ілюструє думку В.Я. Проппа 

про відсутність особистісного уявлення про природу в 

давніх слов’ян і про представленість природи через 

імперсональну силу. У всякому разі, для тієї ділянки 

світогляду, яку репрезентує Телесик, це справедливо: 

аморфна і ненаправлена вегетативна сила, сконцентрована у 

формулах,  набуває відповідної персоніфікації і аксіологічної 

оцінки залежно від ситуації. Судячи з усього, Телесик 

утілював і дух померлого, що мав відродитися в дитині, і 

вегетативну силу, яка мала цьому посприяти (між обома не 

робили розрізнення).  

Імперсональне уявлення про Телесика підтверджує 

думку С.К. Росовецького, що персонаж казки як чітко 

окреслена індивідуальність міг оформитися досить пізно 

(усне повідомлення). Неможливість реконструювати одного 

«прото-Телесика» свідчить на користь цього: герої, 
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ізофункціональні Телесику, мають імена зі схожою 

номінативною мотивацією, але відмінні в деталях. Тобто 

вони просто по-різному дотикаються до обряду, який і є 

спільним Urtext’ом. Тому його ім’я можна реконструювати на 

рівні словотвірного типу та морфологічних засобів, і 

саме вони тут постають лінгвістичним утіленням 

відношень між елементами у межах ритуалу.  

Щодо появи казки «Телесик» можна запропонувати 

таку ступінчату модель. Між людською та природною 

фертильністю не проводили межі, ба більше – їх вважали 

конкретними виявами загальнішої сили13. На людську 

фертильність, за архаїчними уявленнями, впливали всі три 

світи. Універсальні уявлення про вегетативну силу та її 

весняне пробудження втілилися в давніх слов’ян у комплексі 

обрядів, пов’язаних із культом дерев. Не менш вражаючими 

для людини була плодючість риб, «омолодження» змій 

через скидання шкіри – відповідно і стихія води втілювала 

фертильність не меншою мірою. В історичний час у східних 

слов’ян були зафіксовані ритуали плодючості з конкретними 

деревами – вербою, березою тощо. Їх відгомін утілений у 

текстових компонентах ритуалів, спрямованих на плодючість 

людей – як зафіксована в Білорусі Жаніцьба Цярэшкі. 

Обливання водою (хлопці обливали дівчат на «поливальний 

понеділок») теж мало те саме спрямування. Імовірно, з 

певних причин обряд міг бути заміщений оповіддю 

(можливо, коли щось ставало на заваді його реалізації) – у 

деяких народів, зокрема в бурятів і в чукчів, оповідання 

казок мало ритуальні, шаманістичні функції (оповіданням 

казок намагалися вплинути на негоду тощо). За тим самим 

принципом могли оповідати перші прототипи «Телесика» – 

як заміщення чи своєрідний катехізис повноцінного ритуалу. 

Саме через цей тісний зв'язок пісні, що співають герої, 

зберігаються з такою точністю, а їхні імена з такою легкістю 

змінюються від варіанту до варіанту: зберігаючи загальний 

принцип (зв'язок імені з деревом), оповідач міг творити нове 

                                                           
13 Про це свідчить, наприклад, архаїчний подільський звичай співати 
обжинкових (!) пісень і справляти ритуал обжинок на весіллі 
останньої дитини (Мишанич 19). 
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ім’я і від іви (Івасик), і від липи (Пилипка, Липунюшка), і від 

вільхи (Ольшанка), і від лика чи спорідненого з ним слова 

(Lukošiukas): ритуальний принцип від цього не страждав, а 

саме він і становив головний зміст такої оповіді.  

Але на етапі між обрядом і оповіддю рух міг 

відбуватися і дещо з іншим вектором: замість казки на основі 

тих самих обрядових формул могла з’явитися пісня (як 

розглянута словенська пісня Dekle je… ). Або ж могла 

з’явитися не ціла казка, а тільки її ініціальна формула (як у 

болгарській казці «Кратунчо» тощо).  

Через спорідненість із конкретним обрядом можна 

вийти на спорідненість із ширшим колом текстів, які 

меншою мірою дотичні до тих самих уявлень і тих самих 

обрядів. Саме так була показана віддалена спорідненість 

деяких казкових і пісенних текстів південних і західних 

слов’ян зі східнослов’янським «Телесиком». Словенська 

пісня дозволяє припускати наявність і праслов’янських 

обрядових текстів чи бодай мінімальних формул, 

пов’язаних із обрядами фертильності.  

Де ж був «епіцентр» трансформації ритуалу в саме цей 

казковий текст? Імовірно, там, де зафіксовані відповідні 

обряди – Жаніцьба Цярэшкі тощо. Станом на ХХ століття він 

зберігся лише на півночі Білорусі. Але між піснями Цярэшкі 

і багатьма українськими жартівливими піснями і піснями 

про кохання існують текстуальні збіги: вони заслуговують 

окремого дослідження уже не тут. Однак треба згадати про 

українську пісню, збережену в записі видатного українсько-

польського збирача фольклору З. Доленги-Ходаковського: 

Терешкова жона, 

Та нема її дома – 

Сіла на човничок,  

Поїхала на ставничок; 

Там дитя коханоє, 

Кашею годованоє, 

Кашею молочною, 

Ситною і солодкою. 

Там ся я забарил, 

Боюся додому іти, 
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Бо буде мій муж бити 

Щіткою, гребінкою, 

Веретеном, кужілкою  

(Доленга-Ходаковський, с. 85) 

Чи не є ця пісня слідом ритуалу, що побутував колись і 

на території України? Адже вона разюче нагадує цитовані 

повсюдно в нашому дослідженні пісні із Жаніцьбы Цярэшкі 

та словенську пісню Dekle je…, а передовсім – саму 

українську казку «Телесик»: адже в цій пісні є і човничок, і 

ставничок, і дитинка, однак поєднані в дещо іншій ієрархії 

(що не дивина в процесі переходу від обряду до пісенного чи 

оповідного тексту, як ми переконалися вище). Таким чином, 

ця пісня показова одразу в кількох зрізах: вона підтверджує 

існування на теренах України обрядових мотивів, подібних 

до Жаніцьбы Цярэшкі; вказує на релікти в українському 

фольклорі пісень, що могли слугувати містком між самим 

обрядом і казкою «Телесик».  

У всякому разі і за мовною формою, і за повнотою 

мотивів український «Телесик» не поступається архаїчністю 

білоруським варіантам. А активний у старовину і пасивний 

зараз суфікс -с- слугує маркером виняткової архаїчності імені 

в українському варіанті (в інших східнослов’янських 

традиціях імена утворені за допомогою суфікса -к-).  

Безсумнівним на тлі всього зібраного і дослідженого 

матеріалу видається, що казки типу «Телесика» («дитячі 

казки драматичного жанру», за визначенням 

О.І. Нікіфорова) можна генетично звести до обрядових 

дійств не тільки на найзагальнішому, ідеологічному рівні, а 

також і в текстуальних деталях (формулах). Текстуальне й 

етимологічне зіставлення пісенних формул казки і обряду 

дозволяє атрибутувати спорідненість конкретного 

казкового тексту із конкретним обрядом. Адже 

В.Я. Пропп, через ізоморфність багатьох ритуалів, особливо 

ж rites de passage, показав тільки найзагальніший рівень 

спорідненості ритуалів у етнографічних описах (тобто без 

суто текстового компоненту) та казок на сюжетному рівні 

(без порівняння на «мікрорівнях» тексту).  
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Очевидно, що й інші «дитячі казки драматичного 

жанру» мають походити від конкретних обрядових дійств. 

Так, В.Я. Пропп припускав, що деякі колядки були 

запозичені з казок на кшталт «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» (Пропп 57–58). Проте, як показує наше 

дослідження, в таких випадках може йтися не про 

запозичення, а про походження зі спільного 

обрядового джерела.  

Однак це вже тема подальших досліджень.  
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Annotated contents  
 

Nazarii Nazarov 
RITUAL ORIGIN OF THE FAIRY TALE TEXT:  
‘TELESYK’ FROM LINGUISTIC POINT OF VIEW  
 
INTRODUCTION: FORMULA OF THE SONG  AND 
FORMULA OF THE FAIRY TALE 
  
“Telesyk”: regaining the archaic antiquity 6 

Though fairy tale ‘Telesyk’ was insistently adapted for 
disciplinary and recreational purposes, still texts of it’s 
the earliest variants keeps much of ancient Slavic and 
even Indo-European heritage. This study concentrates 
first of all on the formal features of this fairytale and only 
then explores their correlation with ideological level. 
Belorussian and Russian variants are so close to the 
Ukrainian one that we will consider them as one corpus 
of text and will pay more attention to parallels beyond 
East-Slavic folklore. Ukrainian fairy tale ‘Ivasyk-Telesyk’ 
and its Belorussian and Russian counterparts (‘Pilipka 
the Son’ and ‘Tereshechka’ respectively) combines a few 
motives at ones and can be compared with some others 
Slavic and Baltic fairy tales’ motives.  

Motif parallels from different distant traditions give little 
or none insights into the origin of the certain text. For 
example, Ukrainian ‘Ivasyk-Telesyk’ and its variants in 
Belorussian or Russian folklore evidently were not 
originated from the same source as all the other variants 
known in the world. We should found some possible text 
prototype (invariant, Urtext) to which all three East-
Slavic and different Baltic versions can be traced to.  

 

Formula as a mean for reconstructing minimal entities  
of a ritual 8 

Traditionally fairy tales are studied according to their 
plot. Still, some key issues about certain motives origin 
can be solved from formulaic view on the nature of the 
fairy tale: the prose text can be regarded as extended 
version of some lexical core-formula. In this formula, 
words might be combined according to their formal 
(phonetic) similarities. This can be approved by the fact 
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that many Balto-Slavic fairy tales contains formulaic 
songs that are relatively stable in their contents and form 
in different Baltic and Slavic traditions. Still, before 
starting formulaic comparison, we should fond some 
content-oriented basis for it. Formula can be perfect 
mean for reconstructing Urtext of the ‘Telesyk’ and its 
connection with ritual as formula furnishes us with 
linguistic material basis and ideological content.  

From linguistic point of view, the entire text of the fairy 
tale ‘Ivasyk Telesyk’ could be represented as sequence or 
combination of the key-words. These key-words are 
themselves but condensed motifs. If we regard the text of 
‘Ivasyk-Telesyk' from such point of view, we might 
suppose relatively easy transfer of these key word 
sequences from one genre (song) to other (prose 
narrative). Only in song every word can represent 
motif in condensed form. 

 
I. BETWEEN A SONG AND A FAIRY TALE  
Magic role of a song in the fairy tale 11 

Fairy tales with sung insertions are the most archaic kind 
of this genre. Lullabies are often part of the fairy tale 
where they preserve teir primordial function of charm, as 
in Modern Greek fairy tale ‘Vasilia Ipnos’ 
 

O.I. Nikiforov’s conception: ‘children fairy tale of the dramatic 
genre’ 13 

The folklorist indicated that fairy tale of such genre are 
always of higher formal complicatedness that other fairy 
tales, the songs sung in such text are not ornament but 
constitute basis for plot’s unfolding 

.  
O.M. Bodyansky – author of creative reconstruction of fairy tale-

song 15 
O.M. Bodyansky was the first who recorded songs of the 

‘Telesyk’ and published them in 1835. The rest of the text 
he rewrote in poetical form. This poetic text can be 
regarded as the earliest effort to reconstruct song 
prototype of the fairy tale because it preserves formal 
features of the core-songs – mainly, 8 syllable metre. His 
poetical reconstruction poses important question – was 
fairy tale originally a song?  
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Sung insertions as formulae (I.Ya. Franko, V.M. Zhyrmusky) 17 
 The solution of this question was intriguing already for 

Ukrainian multisided humanitarian I. Ya. Franko who 
claimed the songs to be older than the rest of the fairy 
tale, though he did not agree all prose of a fairy tale to be 
a degraded song. V.M. Zhirmunski only indicated the 
uniformity of the songs’ seqeunces in the same plots that 
are known in different languages but gave no 
explanation for this.  

 
The songs in ‘Telesyk’ … 
… and Common Slavonic metrics 19 
 Songs sung in ‘Telesyk’ are metrically very ancient as 

they preserve metre that is without doubt of Common 
Slavonic and Indo-European origin – 8 (4+4) syllable 
verse.  

 
… and Indo-European hymn 22 
 Songs of ‘Telesyk’ also preserve compositional parts 

immanent for ritual genre of Indo-European folk poetry 
as reconstructed by G. Nagy and V.M. Toporov.  

 
… and archaic music of Eurasia 24 

 All variant of ‘Telesyk’ where relevant levels of 

performing were recorded have the same contrast: song of 

the witch (serpent) is sung by low (‘thick’) voice and the 

song of Telesyk’s mother and his own are sung by normal 

voice (or ‘thin’). Mother sings a song in order her child 

could know it is really his mother and not a witch etc. In 

Lithuanian fairy tales witch ‘storiau šauke’ lit. ‘called 

thickly’, whereas mother sung with gražus balsas 

‘beautiful voice’. It is perfect parallel for Siberian 

shamanic performance where representatives of the lower 

world sing with bass, of the middle world – with normal 

voice etc.  

 
Remnants of Common Slavic song metrics in the prose text of 

‘Telesyk’ 27 
 In the prose text of ‘Telesyk’s variant there are also some 

traces of metrical form. This means the text originally 
(e.g., as oral epics of Turkic people) was performed in the 
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form intermediate between prose and poetry in up to 
date sense.  

 
II. RITUAL ORIGIN OF ‘TELESYK’ 
Belorussian rite of ‘Tsyareshka’s wedding’ as relic of ritual 

prototype for ‘Telesyk’ 32 
 Belorussian rite’s songs preserve the same formulae as 

are sung in the ‘Telesyk’ sung insertions. Also the name of 
the rite’s main character is the same as in Belorussian 
variants of the same fairy tale. Both rite and fairy tale 
are likely to represent the same mythological views on 
the fertile force of the vegetation (See Appendix 1).  

 
Belorussian game ‘Yashcher’ and formulaic parallels with it in 

‘Telesyk’ 36 
 Archaic game ‘Yashcher’ (lit. ‘snake, reptile’) also shares 

common formula with ‘Telesyk’ – both Yashcher and 
serpent of the fairy tale hide in the bush (‘v kuste’).  

 ‘Telesyk’ origins can be traced back to fertility magic 
rituals of the Slavs.  

 
III. SOUTH SLAVIC PARALLELS WITH ‘TELESYK’ 
Common Slavic fertility magic preserved in the formulae of 

‘Telesyk’ and in the Slovene folk song 38 
 The song preserves the same thesaurus of core roots and 

formulae that constitutes the basis for ‘Telesyk’ plot (see 
Appendix 2).  

Vegetative force of the tree in the fairy tales of the Balkan Slavs: 
formulaic parallels with ‘Telesyk’ 41 

 Bulgarian fairy tales also preserve the same motive (child 
made of wood that is haunted by fish) that is also 
accompanied by relics of the metrical form of the prose 
text.  

 
IV. COMMON SLAVIC RITUAL ORIGIN OF  ‘TELESYK’. 
RECONSTRUCTION OF THE CORE PROTOTYPE 
URTEXT 
Urtext as verbal-ritual entity 44 
 Text-prototype cannot be reconstructed in details but 

rather as thesaurus of ritual and verbal formulae.  
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Name of the personage as minimized fairy tale: morphology of 
the language and pragmatics of the ritual 46 

The name of the main character in different variant of 
‘Telesyk’ are derived in the same way: to root that 
represents name of the tree / herb or some wooden artifact 
is added diminutive suffix -k- or suffix -s- that designated 
magical objects in Common Slavic (only in Ukrainian 
Tele-s-yk). Diminutive suffixes also were markers of 
ritually meaningful objects.  

 
Reconstruction: Ideological level of the Urtext and magical triple 

world of the ‘Telesyk’ 50 
Verbal formulae reconstructed on the basis of 
comparison of different Slavic folklore texts with East 
Slavic ‘Telesyk’ allow to reconstruct formulae that are 
distributed for three dimensions of the shamanistic 
world: fish and snake represent lower world, Telesyk and 
his mother – middle world, birds that save him (geese, 
swans or pigeons).  

 
Reconstruction: Lexical formulae of the Urtext 53 
 Every core motive of the fairy tale can be reduced to 

formulaic entity that consist of Common Slavic lexical 
elements.  

 
CONCLUSION 55 

It is proven that fairy tale with sung insertion keeps the 
closest relations with ritual prototype. These intimate ties 
still were evident few centuries ago as story tellers 
changed the name of the hero preserving his main feature 
– its connection with tree, i.e. fertile force of the vegetation 
(Lipanushko – from lime-tree, ‘lipa’; Ivasyk – from 
willow, ‘iva’; Telesyk – from log, ‘teles’; Churvilka – from 
wooden landmark that was thought to incarnate 
ancestors’ souls, ‘chur’). Transmission of the motive and 
formulae from ritual to fairy tale is gradual: e.g., real 
wooden stick is used in ritual dance ‘Lyavonikha’ 
performed during ‘Tsyareshka’s wedding’ rite; in the fairy 
tale it is transformed to wooden child etc. All these 
observations leads to conclusion about ritual function of 
storytelling: it is evident that ‘Telesyk’ told to the children 
executed the same magic role as rite from which it 
originated – to guarantee children’s growth and health. Its 
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noteworthy that the ritual Tsyareshka’s wedding was 
performed at the same time with carols, i.e. at the period 
when ancient cultivators tried to ensure their harvest by 
different agricultural rituals.  
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Appendix 1  
 
 

 

Formulaic similarities  

of Ukrainian fairy tale Ivasyk-Telesyk 

 and songs of Belorussian ritual Tsyareshka’s wedding 

 

0. Tsyareshka’s wedding is Belorussian fertility ritual 

preserved up to the middle of the XX c. It has many textual 

parallels with Ukrainian fairy tale Ivasyk-Telesyk and its 

Belorussian, Russian and Lithuanian variants. Fertility ritual 

Tsyareshka’s wedding is known in many Belorussian regions, 

though fairy tale with the same main character is spread on 

broader territory. It is evident, that Tsyareshka’s name was 

derived from the Telesyk or close to the last in phonetic form: the 

intermediate forms were registered as Tsyalezhka, Tsalezhyk, 

Tsyalpeshyk (Жаніцьба 9–10). Common Ukrainian form for 

Terentiy is Tereshko which also leads us to conclusion that 

original form of the Tsyareshka was Telesyk/Teleshyk: r and l 

are very often interchanged because of similarities in their 

articulation. The original form with ancient suffix -es- (телеса, 

небеса, чудеса) subsequently become unclear and was 

reinterpreted as personal name. Still, suffix -es- in Slavic nouns is 

the remnants of marker for class of sacral notions (as 

T.B. Lukinova suggested). The next stage of reinterpreting the 

name of the hero of the ritual was change of the gender from 

masculine to feminine (as in Жаніцьба 11).  

Tsyareshka is also associated both with the Belorussian 

name for the log or stick and for butterfly, both are the symbols 

of the sole or fetus (Жаніцьба 12– 13).  

The names of characters of the Tsyareshka’s wedding, 

Ded and baba, correspond to the nomination of the Telesyk 

relatives. 
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1. THE NAMES OF CHARACTERS OF THE 

TSYARESHKA’S WEDDING 

Ded and baba of the TSYARESHKA’S WEDDING (TW) 

correspond to the names of the Telesyk relatives – mythological 

parents. 

The Witch name in Belorussian fairy tales and in TW is the 

same – Lyavoniha, it is also name of the special dance 

(Жаніцьба 75). 

 

2. FISH AND FISHING  

Telesyk-fisher could have ritual origin: fishing as 

substitute for fertility.  

In Tsyareshka’s wedding: 

Ой, пайду я па гародзе, 

Па дзявоцкім карагодзе, 

Рыбачку лапаючы,  

Мілага шукаючи (Жаніцьба 62).  

Смачная й рыбачка штучка, 

Белая ў бабулькі ручка, 

Смачная рыбачка карась, 

Пацалуй, бабулька, хоць раз (Жаніцьба 151). 

Пайду я на рэчку, на стаў,  

Сам сабе рыбінку дастаў. 

Смачная рыбінка штучка, 

Мяккая ў дзявчыны ручка (Жаніцьба 151) 

На вакне рутачка цвіла, 

Я ад дзядулькі ўцякла. 

Цяпер я й пабегаю, 

Як рыбка па берагу, 

Цяпер я й пагуляю,  

Як рыбка на Дунаю (Жаніцьба 167) 

Пайду я, пабегаю,  

Як рыбка па берагу (Жаніцьба 168)  

Пайду я каля мора, 

Налаўлю рыбкі скора (Жаніцьба 249) 

And in fairy tales: 

Буду рибку ловити та вас годувати! (Героїко 355) 
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… маці … паслала яго лавиць рыбу (КЖ 413) 

Піліпка-сынок,  

залаты чаўнок,  

вязі рыбку на беражок (КЖ 413) 

Я, мамо, пайду рыбку лавиць (Казкі пра живёл 415) 

 

3. THE SONGS SUNG TO TSYARESHKA IN TW  

3.1. The song of the TW:  

Хуць жа я павалюся, 

За бабай паганюся (Жаніцьба 152 and in many other 

places) 

is very similar to the song sung by Witch in Ivasyk 

Telesyk: 

Покочуся, повалюся,  

Телесикового м’ясця наївшись (Героїко 358).   

Пакачуся, павалюся,  

Піліпкава мяса наеўшыся, крыві напіўшыся (КЖ 414) 

 

3.2. Imploring of the geese/swans and chasing of 

the beloved in the ritual are accompanied similar 

formulaic dictions: 

На ўцякайте ж, дзевачкі, 

Не ўцякайте ж, пташачки (Жаніцьба 155)  

Ні ўцікай, дзедзя-лябедзя, 

Нап’ёмся піва па ‘бедзя! 

Ні ўцікай, дзядулічка, 

Я ж твая бабулічка! (Жаніцьба 207) 

Пастаі, дзедзя-лябедзя (Жаніцьба 207) 

Не ўцякай, мой дзедзічка, 

Не ўцякай, лябедзічка! (Жаніцьба 211) 

Compare with song sung by Telesyk:  

Гуси, гуси, гусенята! 

Візьміть мене на крилята! (Героїко 359) 

Also compare with Pilipka-synok:  

Гусі-лебедзі, скіньце мне па перцу, я з вамі палячу 

(КЖ 414) 

And Tsereshechka:  

Гуси-лебеди, возьмите меня, 
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Посадите меня на крылышки. 
 

4. POSSIBLE PARALLEL TO TELESYK CHASED 

BY WITCH  

А я пайду Цярэшку даганяць, 

А ён ад міне уцікаць (Жаніцьба 207) 

 

5. YAVIR AND OTHER TREES IN TELESYK AND 

IN TW 

На дварэ явор зялён 

Карэннім абярнуўся (Жаніцьба 177) 

Пад акном явор, явор, 

Мой дзедка ня ровен са мной (Жаніцьба 256) 

На гарэ явар зялёны, 

Са мной мой дзед няровны (Жаніцьба 256) 

In Telesyk: 

а сам замкнув хату, зліз на превисоченного явора та 

й сидить (Героїко  358). 

улез на явар високі ды сеў (КЖ 414) 

Nevertheless, in other Belorussian variant sosna ‘pine tree’ 

is mentioned and in Russian Tsereshechka – dub ‘oak’. Ažuolas 

‘oak’ is also mentioned instead of sycamore in one Lithuanian 

variant (LT 334). 

 

6. THE PERSONAL NAMES ASSOCIATED WITH TREES 

IN THE RITUAL’S SONGS  

The names of the Tereshechka and Pilipka-synok are 

reinterpreted tree names, as it is shown by the rhymes in the 

Tsyareshka’s wedding: 

Цярэшка жанілася, 

Пад(ы) лаўку звалілася, 

Цярэшку біда стала: 

З кім(ы) яго жана спала? 

Ці ў полі пад ліпкаю 

З маладым Піліпкаю, 

Ці ў полі пад рэшкаю 

З маладым Цярэшкаю? (Жаніцьба 128) 

Яна спала пад яворам 
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З маладым Ягорам (Жаніцьба 129) 

Я спала пад ёлкаю 

З маладым Рыгоркаю (Жаніцьба 130) 

 

7. CONCLUSIONS  

The Tsyareshka’s Wedding itself was not the text-

prototype for the Ivasyk, rather it represents one of the possible 

reflections of the supra-genre ritual invariant.  
 

КЗ – Казкі пра жывёл і чарадзейныя казкі [складальнік В.К. Кабашнікаў]. 

Мінск: Навука і тэхніка, 1971. – 496 с. 

Жаніцьба Цярэшкі [уклад. Л.М. Салавей]. – Мінск: Навука і тэхніка, 1992. – 

519 с. 

Героїко-фантастичні казки [упор. І. Березовський]. – К.: Дніпро, 1984. – 366 

с.  

LT – Lietuvių tautosaka penki tomai, T. 3.  
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Appendix 2 
 

Etymological and ritual parallels  

between Slovene folk song Dekle je sa šla po vodo  

and Ukrainian fairy tale Telesyk 

 

Maybe text-prototype of the Telesyk should be looked for 

among archaic songs of the Slavic people. Slovene folklore might 

have such text, archaic both in its verse form and motifs (in the 

original text every two lines are sung twice): 

Dekle je sa šla po vodo 

na vísoke planine <…>. 

Vodo je zajemala, 

je ribico zajela <…>.  

Ribica jo prósila: 

«Oj pusti me živeti!» <…> 

Dekle bla usmijena, 

je ribico spustila <…>. 

Ribica je splavala, 

je dékle oškrofila <…>. 

Víselo je, víselo  

to jabolko rudeče <…>. 

Dékle ga je utrgala 

in dala ga je fantu <…>. 

«Ti boš tesal zibelko  

iz javorjevga lésa <…>, 

Notri se bo zibal sin 

iz najinga telesa». 

Podklanec  (Živi Orfej 105–106) 

This text gives many insights into possible common-Slavic 

prototype of the Ukrainian ‘Telesyk’ and its prototypes. The 

sequence of the nouns in this Slovene text that preserved ancient 

Slavic ritual in condensed form repeats perfectly thesaurus of the 

key words of the Ukrainian fairy tale. We can even combine key-

words of the Slovene song and of Ukrainian fairy tale in two 

parallel strings of etymologically or semantically related words: 

Dekle je sa šla po vodo: Вже й старі стали, а дітей 

нема (T); Быў сабе дзедка і бабка, не было ў іх дзяцей (В) –  
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IE and Nostratic *dhe- «ссати, дійка, грудь, немовля», whence 

дитина and dekle).  

Vodo je zajemala, 

je ribico zajela: буду рибку ловити та вас 

годувати! (T);  паслала яго лавіць рыбу (П); пайду рыбку 

лавиць  (В). 

«Ti boš tesal zibelko  

iz javorjevga lésa <…>, 

Notri se bo zibal sin 

iz najinga telesa»: Поїдь, діду, в ліс, вирубай там 

мені деревинку, та зробимо колисочку, то я положу 

деревинку в колисочку та й буду колихати (Т); а сам 

замкнув хату, зліз на превисоченного явора та й сидить 

(Т); улез на явар високі ды сеў (П). 

Also compare iz najinga telesa and the name Telesyk 

itself: both evidently are related. Slavonic -es- suffix, as 

T.B. Lukinova claimed, is a marker for sacral and ritual words 

(телеса – ritual animal or human cut to pieces by priest; небеса 

– the sky, god; словеса – charms; чудеса – miraculous deeds or 

things).  

Comparison of the Slovene song and fairy tale Telesyk and 

related to it Belorussian and Russian variants represents only one 

possible aspects of the syncretic text-prototype, which could 

combine ritual actions, songs, music. 

 

В = Ванечка і ведзьма (Казкі пра живел 415–416) 

П = Піліпка-сынок (Казкі пра живел 413–414) 

Т = Телесик (Героїко-фантастичні 355–360) 
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