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У дуже давні часи, коли слов’яни жили разом з балтами і їх об’єднувала спільна мова (балто-
слов’янська), матері, заколисуючи дітей, приспівували їм нескінченне ле-ле... Цей приспів ще 
й досі зберігається в литовській мові, пор. литовське leltuo (у приспіві колискової пісні). Від 
згаданого приспіву в праслов’янській мові виникло слово *lelějati (*lelěti) «заколисувати 
маленьку дитину, приспівуючи lе-lе», пор. литовське Leliuoti «заколисувати маленьку 
дитину, приспівуючи Leliuo». Праслов’янське значення цього слова «заколисувати маленьку 
дитину» до цього часу зберігають деякі слов’янські мови, наприклад, російське діалектне 
лелеять «заколисувати дитину, носячи її на руках», болгарське діалектне лелям «колишу в 
колисці, заколисую». 
Семантичний розвиток праслов’янського *lelějati (*lelěti) на ґрунті окремих слов’янських 

мов ішов у двох напрямках: з одного боку, виникло значення «пестити, голубити, плекати», 
оскільки заколисування маленької дитини під ніжний приспів було проявом любові до 
дитини, свідченням дбайливого догляду за нею, а з другого — розвинулося значення 
«колихати, гойдати», оскільки в присиплянні дитини дуже важливим компонентом було 
колихання, гойдання колиски. Обидва ці значення властиві слову леліяти (леліти) в 
українській та інших східнослов’янських мовах: українське леліяти «пестити, голубити, 
дбайливо, з любов’ю доглядати; плекати», діалектне «колихати, гойдати», діалектне леліти 
«пестити, голубити», російське лелеять «пестити, голубити, дбайливо доглядати», діалектне 
«гойдати на хвилях», білоруське діалектне лелеяць «пестити, голубити; колихатися, 
гойдатися». 

Немає сумніву в тому, що з обома названими значеннями слово леліяти вживалося ще в 
давньоруській мові. Два значення для нього подає І. І. Срезневський у словнику «Материалы 
для словаря древнерусского языка»: лелhяти «колихати, гойдати; хвалити», проте друге 
значення («хвалити»), на наш погляд, є помилковим. Для ілюстрації такого значення у 
словнику І. І. Срезневського наводиться єдина цитата — зі «Слова о полку Ігоревім» (з якої, 
власне, і мало б випливати наведене значення): «Звоня Рускымъ златомъ, поютъ время 
Бусово, лелhютъ месть Шароканю». Однак вираз «лелhють месть» зовсім не означає 
«хвалять помсту», а скоріше — «плекають помсту». Про існування в давньоруській мові у 
слова лелhяти значення «пестити, плекати» свідчить знову ж таки вираз зі «Слова о полку 
Ігоревім» — «подъ шеломы възлелhяны», який більшість дослідників цілком правильно 
перекладає — «під шоломами випещені» або «під шоломами вирощені». 

Слово леліяти з обома наведеними значеннями властиве також болгарській мові: лелея 
«пещу, плекаю; колихаю, гойдаю». У македонській та сербохорватській мовах воно має лише 
одне з наведених значень — друге: македонське лелее «колихає, гойдає», сербохорватське 
lelijati (lelejati) «колихати, гойдати», пор. також польське старе lelejać «те саме». 

Характерно, що і в литовській мові дієслово leliuoti «заколисувати маленьку дитину, 
приспівуючи leliuo» отримало значення «пестити, голубити». 

У деяких слов’янських мовах слово леліяти (леліти) із значенням «колихати, гойдати» 
набуло нового відтінку у значенні — «котити хвилі, хвилювати (про воду, траву, жито 
тощо)», пор. російське діалектне лелеять «хвилюватися, здійматися хвилями», білоруське 
діалектне лялець (лелець) «колихатися (про траву, хліба́)», чеське старе leleti «котити хвилі; 
хвилювати», сербохорватське lelijati se «котити хвилі; хвилюватися, колихатися (про жито 
тощо)». Таке значення у слова леліти з’явилося і в українській мові, пор. видозмінені 
діалектні форми леніти («На калину вітер віє, калина леніє»), линіти «хвилюватися (про 
траву, хліба)». В українській мові (а також у діалектах російської та білоруської мов) із 
значення «котити хвилі, хвилювати (про воду, траву, хліба́ тощо)» у леліти (леліяти) 
розвинулося значення «переливатися, виблискувати, блищати; струменіти виблискуючи (про 
воду)»: українське леліти «виблискувати, блищати, відбиваючи світло, проміння; тихо 
протікати, струменіти», діалектне «переливатися», діалектні леліяти «виблискувати», линіти 



«те саме», російське діалектне лелеять «блищати, переливатися», білоруське діалектне 
лялець (лелець) «переливатися, блищати, відблискувати (про водну поверхню)». Від дієслова 
леліти «виблискувати, блищати» утворено ніжне, поетичне слово лелітка «блискуче 
кружальце для прикрас». Його часто вживає Леся Українка, наприклад: «Ми тобі знайдемо з 
папороті квітку, зірвем з неба зірку, золоту лелітку...» 

Слід зазначити, що прадавній колисковий приспів le-le не зник повністю у слов’ян. Він 
зберігся в ряді слов’янських мов як приспів до пісень, переважно дитячих і весільних, пор. 
українське діалектне леле (приспів у дитячій пісеньці), російське лёли, лели (вигук, що 
вживається як приспів у пісні), діалектні лёль, лель, лель-люли, леля, лелюшки, лелим 
(приспіви у піснях), польські діалектні lelom, lelum ladum, lelija (приспіви), сербохорватське 
lelja, leljo (приспів у деяких народних піснях). У польській мові для передачі частого 
повторення приспіву lelum (lelom) виникло словосполучення вигукового характеру lelum 
polelum, яке польськими дослідниками було сприйняте як імена давніх слов’янських богів — 
Леля і Полеля. Лель (Леля) вважався богом кохання (слов’янський Амур, Купідон), а Полель 
(Полеля)—богом шлюбу (слов’янський Гіменей). 

Український мовознавець О. О. Потебня ще в кінці минулого століття зазначив, що його 
попередники надто поспішно надали приспіву лель значення власного імені божества. На 
помилковість сприйняття польського словосполучення lelum polelum (lelom polelom) як 
власних імен богів вказав польський вчений О. Брюкнер. Відомий сучасний історик 
Б. О. Рибаков також відхилює слов’янського бога Полеля, вважаючи це слово пісенним 
повтором, але приймає бога Леля (точніше, богиню Лелю). На його думку, Леля уособлювала 
весну, весняну зелень, розквіт оновленої природи і була дочкою Лади — великої богині 
весняно-літньої родючості та покровительки весіль, шлюбного життя. В енциклопедії 
«Мифы народов мира» слов’янські божества Лель і Полель віднесені до таких, надійність 
яких невелика. Слід, звичайно, погодитися з О. О. Потебнею і О. Брюкнером, що ідея про 
слов’янських богів Леля і Полеля, яка виникла внаслідок неправильного осмислення 
польського словосполучення lelum polelum (lelom polelom), є помилковою. 

У польській мові із словосполучення вигукового характеру lelum polelum розвинулися, з 
одного боку, прислівник lelum polelum «повільно, не поспішаючи, помаленьку, спроквола, 
недбало», а з другого — іменник lelum polelum «млява людина». Значення зумовлені тим, що 
приспів lelum, часто повторюючись, виконувався повільно і протяжно. З польської мови 
прислівник було запозичено в українську мову: лельом-полельом «дуже повільно», діалектне 
«недбало». 

У минулому колисковий приспів леле був досить поширеним в українській мові 
(поступово він витіснявся паралельним колисковим приспівом люлі). Коли в українській мові 
з’явилося запозичене з тюркських мов слово лелека (назва птаха), воно почало пов’язуватися 
з колисковим приспівом леле, і на цьому ґрунті виникло повір’я, що маленьких дітей 
приносить лелека (згодом повір’я поширилося і на інші назви птаха — чорногуз, бусол). 
 


