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української народної казки «Івасик-Телесик»

Дід і баба все життя жили в злагоді та 
любові, все у них було добре. От тільки 

дітей не мали. За законом карми, за усе треба 
платити. От за сімейну ідилію, благодать, родині 
довелося розплачуватися. Проте поки вони були 
молоді, то не занадто задумувалися над сенсом 
свого життя у формі продовження роду, інакше б 
усиновили дитя. У старості настає переосмислення 
егоїстичного минулого та останній шанс на 
виправлення помилок. 

Журяться вони: «Хто нашої смерті 
догляне?» (мабуть їх Бог покарав, ще й через те, 
що вони бажали мати дитину в корисливих цілях, 
або ж були кар’єристами і заради роботи не хотіли 
дітей). От баба й просить діда:

– Поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені 
деревинку та зроби колисочку, то я покладу 
деревинку в колисочку та й буду колихати; от 
буде мені хоч забавка!

Дід спершу не хотів, шкода йому було рубати 
деревинку. Та кожна жінка в українській родині 
досконало володіє методами переконання та 
маніпулювання чоловіком. Дотримуючись 
принципу: «Чим би дружина не тішилася, 
аби тільки не плакала!», бажаючи хоч якось 
переключити увагу баби з нагальної проблеми, 
послухався він, бо був також традиційним 
підкаблучником, поїхав, вирубав деревинку, 
зробив колисочку... Поклала баба ту деревинку 
в колисочку, колише й пісню співає: «Люлі-
люлі, Івасику! Люлі-люлі, Телесику!». Наварила 
кулешику: «Буду тебе годувати». Колихала-
колихала, аж поки полягали вони увечері спати. 

У люблячій сім’ї потужна сила любові може 
творити дива. Сила молитви, перетвореної на 
трансцендентальну медитацію, має потужну 
космічну енергію. Думка баби матеріалізувалася 
і з деревинки – символу життя, роду людського 
– з’явився маленький синочок. Вони так зраділи, 
що й не сказати! Та й назвали того сина Івасиком-
Телесиком. По-перше, імʼя уже було обране 
заздалегідь. По-друге, подвійне римоване імʼя – 
ознака одвічної поетичної творчості українського 

народу.
Росте той синок й росте – і такий став 

гарний, що баба з дідом не навтішаються з 
нього.

От, як підріс він, то й каже:
– Зробіть мені, тату, золотий човник і 

срібнеє весельце, буду я рибку ловити та вас 
годувати!

Батьки завжди дбають про своїх дітей, бажають 
їм найкращого. Проте окремі діти користуються 
цим і намагаються маніпулювати батьками. 
Цілком зрозуміло, що подружжя, так пізно маючи 
дитину, ні у чому не відмовляли Телесику. Батьки 
упустили той аспект, що потреби дитини ростуть 
разом з нею. Водночас, у діда були золоті руки, 
отож, він змайстрував золото-срібні найкращі 
витвори. 

Спустили на річку, Телесик і поплив. Врешті 
відбувся процес заміщення ролей і син здійснив 
мрії традиційних українських батьків: став їхнім 
годувальником-піклувальником. Телесик плаває 
річкою, ловить рибку та годує діда й бабу: наловить 
та віддасть – і знову поїде. А мати, продовжуючи 
задовольняти свої невідпрацьовані материнські 
потреби у турботі, йому їсти носить. Та й повсякчас 
застосовує найпопулярніші українські методи та 
прийоми виховання: застереження, попередження, 
залякування, намагаючись убезпечити від всіх 
життєвих негараздів, які можуть трапитися на 
його шляху:

– Гляди ж, сину, як я кликатиму, то пливи 
до бережка, а як хто чужий, то пливи далі!

От мати наварила йому снідати, принесла 
до берега та й кличе:

– Телесику, Телесику! Приплинь, приплинь до 
бережка! Дам тобі їсти й пити!

Телесик почув.
– Ближче, ближче, човнику, до бережка! Це 

ж моя матінка снідати принесла.
Таким чином, задовольнялися не лише 

фізіологічні потреби Телесика у харчуванні, згідно 
із пірамідою потреб Маслоу, а й формувалися 
звички: своєчасного, правильного харчування, 
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дотримання режиму дня, вияву послуху та поваги 
до матері. Тобто, пристав до бережка, наївся, 
напився, відіпхнув золотий човник срібним 
весельцем і поплив далі рибку ловити.

А Змія й підслухала, зачаївшись за очеретом, 
як мати кликала Телесика, прийшла до берега та й 
пробує вдавати, мимовільно відтворюючи рухи та 
слова, поведінку і манери, тобто наслідувати, матір 
Івасика-Телесика. Шляхом умисного введення в 
оману, тобто шляхом брехні, намагається говорити 
голосом матері Івасика-Телесика та співає йому 
таку саму пісню товстим голосом:

– Івасику-Телесику! Приплинь, приплинь до 
бережка! Дам я тобі їсти й пити!

А він чує що його ніби мати кличе, але 
ж Івасик-Телесик був розумний, мати його 
попередньо вчила, як не піддаватися навіюванню. 
Тим паче завдяки тому, що людина сприймає 
вербальну інформацію лише 20%, а все решта – 
невербальна, він зрозумів, що цей голос – ознака 
небезпеки. Тому Івасик-Телесик мислив критично 
і використав такі методи, як аналіз, розібравши 
усе почуте, після чого – синтез, об’єднавши окремі 
частини, аспекти, елементи, ознаки і властивості у 
єдине, якісно нове ціле, й на кінець – порівняння, 
встановивши відповідності й відмінності між 
голосом матері й тим, що почув. І, зробивши 
узагальнення, він каже:

– То ж не моєї матінки голос! 
І віддає наказ свому човнику:
– Пливи, пливи, човнику, далі! Пливи, пливи, 

човнику, далі!
Махнув весельцем – човник і поплив. А Змія, 

надіявшись, що він поведеться на цей обман, 
стояла-стояла, чекала-чекала, але, не побачивши 
очікуваного результату, пішла від берега геть, не 
подумавши, що під час вимови слів Телесикової 
матері, допустилася грубих помилок.

От Телесикова матір наварила йому обідати, 
понесла до берега та й кличе:

– Телесику, Телесику! Приплинь, приплинь до 
бережка! Дам я тобі їсти й пити!

Він почув, що до нього знову звертаються, усе 
проаналізувавши як попереднього разу, Івасик 
зрозумів, що то його мати. Як говорять у народі: 
«Рідну душу з тисячі впізнаєш». Тому знову віддає 
наказ човнику:

– Ближче, ближче, човнику, до бережка! Це 
ж моя матінка мені обідати принесла.

Приплив до берега, наївся і напився досхочу, 
віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув 
човника і поплив знову.

А Змія одразу же після матері, приходить до 

берега та, не думаючи, знову починає говорити 
товстим голосом:

– Івасику, Телесику! Приплинь, приплинь до 
бережка! Дам я тобі їсти й пити!

А він почув, що це знову голос не його матері, 
посміявся з такого непродуманого й незграбного 
плану Змії, тай махнув весельцем, віддавши наказ 
човнику: 

– Пливи, пливи, човнику, далі! Пливи, пливи, 
човнику, далі!

Човник і поплив далі. А тим часом, 
посміхаючись, Телесик проаналізував:

– Я не на стільки наївний, що не в змозі 
розрізнити голос матері від чужого, тим паче 
грубого. До того ж нащо, мені ще раз приносити 
їжу, якщо я тільки-но наївся і напився досхочу? 
Моя мати розумна і тому так би не вчинила.

Змія бачить, що нічого не вдіє. Тоді вона 
зрозуміла, що допустилася багатьох помилок і 
потрібно щось змінювати в собі. Спершу можна 
подумати, що це стосується її зовнішнього 
вигляду, але ні. Вона наважилася на радикальні 
зміни заради досягнення бажаного і тому 
вирішила змінити свій товстий голос на голос 
матері Івасика-Телесика. На думку прийшов 
найкрутіший звукорежисер села під псевдонімом 
«Коваль», в якого був свій логотип «Кую удачу!». 
Такого обману-плагіату ні одне «Євробачення» 
ще не бачило. Тому Змія наважилась, хоч і дуже 
дорого, прихопивши, із відчуттям втрати, свій 
товстий гаманець з усіма грошима, які відкладала 
на поїздку до Балі, попрямувала до Коваля.

– Ковалю, Ковалю! Скуй мені такий 
тонесенький голос, як у Телесикової матері, 
(тисне на жалість у надії, що менше з неї візьме), 
а я тобі за це «ручку позолочу» (показуючи очима 
на свій гаманець).

У коваля заблищали очі, побачивши у змії 
набитий гаманець з грошима і, звісно, він не зміг 
їй відмовити у проханні. 

Зробивши свою справу, Коваль озирнувся 
сторонами, подивляючись, чи немає свідків, 
махнув головою і Змія зрозуміла натяк, 
простягнувши йому конверт із грошима. 

Подякувавши, пішла. Але цього разу вчинила 
розумніше: спершу пішла до Телесикового 
будинку заглядаючи у вікна, подивилася чи не 
готувалася їжа для нього, щоб цього разу прийти 
на 10 хвилин раніше, ніж його матір і не допустити 
попередніх помилок. Після того, як вона побачила, 
що їжа майже готова, вона швиденько пішла до 
бережка й з «єхидним» обличчям стала кликати 
його:

Літературні читання • Інна Осадченко
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– Івасику, Телесику! Приплинь, приплинь до 
бережка! Дам я тобі їсти й пити! 

І вже від такого «фейку» Івасик-Телесик не був 
застрахований. Він думав, що то його мати, (отож, 
потрібно бути обережнішим, наприклад, під час 
спілкування з людьми у Facebook, не розуміючи, 
що за гарними фотографіями можуть стояти 
зовсім інші люди з поганими намірами), тому, 
довго не роздумуючи, віддав наказ човнику:

– Ближче, ближче, човнику, приплинь до 
бережка, – то ж мені матінка їсти принесла!

Так приплив до бережка. Аж бачить, що 
нікого немає.

А Змія, яка ховалась за очеретом, його мерщій 
ухопила з човна та й понесла до своєї хати. 

Таким чином, Змія змогла вплинути на Івасика-
Телесика методом маніпулювання, чинниками 
якого були: так званий «авторитет» маніпулятора, 
завдяки Ковалю – майстерність маніпулятора, 
та налаштована аудиторія, тобто Івасик-Телесик 
вірив тільки маминому голосу. І тому цього разу 
Змія отримала бажане.

Та це була не просто зміїна хата, а 
справжнісіньке зміїне кубло сімейства змій, яке 
складалося зі злих, підступних, заздрісних чужому 
щастю, лихих та руйнівних жінок вампіричного 
типу: Змії та її дочки зміючки-Оленки.

Як каже народна мудрість: «Яблуко від 
яблуні..». Але не в нашому випадку, адже Оленка 
«впала» далеченько від своєї матері. Не всім 
судилося мати свій ясний розум, тай хто тоді 
буде працювати руками? Тож розтопила Зміючка-
Оленка пічку, як мама сказала (слухняна доця) 
і давай садити Івасика-Телесика на лопату, 
використовуючи такий метод психологічного 
впливу як наказ: вимагаючи виконувати її 
настанови. Проте хлопець ухиляється від 
небажаних для нього дій одним із форм пасивного 
захисту від маніпулювання – гра в «тупуватість»: 
«не зрозумів», «не второпав», «не збагнув».

Тоді Зміючка-Оленка уже методом навіювання 
– упевненістю, чітким й нешвидким мовленням, 
все ж намагається заставити Івасика сісти на 
лопату. Та Івасик-Телесик – не дурний, хитрий 
жук, зрозумівши, чого хоче Зміючка-Оленка і 
що їй критичне мислення не знайоме, вирішив 
цим скористатися: змінив позу, тембр голосу та 
інтонацію, пристосувався до дівки, показуючи 
своє нерозуміння, невміння та некомпетентність 
у цій справі: то руку покладе, то голову, а все не 
сідає, нібито не вміє. 

Та Зміючці-Оленці набридло все це, і вона 
вирішила показати «дурненькому» Івасику-

Телесику, як правильно потрібно сісти на лопату 
і шугнути у піч. Використовуючи, ще один 
метод психологічного впливу – спонукання до 
наслідування, стараючись заставити довільно чи 
мимовільно хлопця наслідувати її дії.

Та Івасик-Телесик виявився неабияким 
знавцем психології впливів: він не просто не 
піддався Зміючці-Оленці, а зміг протистояти їй, 
та ще й сам використав такий вид психологічного 
впливу, як переконання, свідомо, аргументовано, 
змінивши наміри та судження змії, зміг її 
обманути та жбурнув у піч Зміючку-Оленку, що 
підтверджує дію принципу життєвого бумерангу: 
хто намагається вчинити зло, має памʼятати, що 
воно обернеться проти його ініціатора. 

Так у сімействі змій щось пішло не за планом…
Керуючись інстинктом самозбереження, Івасик 

замкнув хату та забрався на високого явора. 
У цей самий час Змія у супроводі гостей 

повернулась з автовокзалу. І почала гукати Оленку, 
яка за довгий час жодного разу не відізвалась. 
Отож, скориставшись методом попереднього 
досвіду згадала про запасні ключі.

Оскільки, за А. Маслоу їжа є однією з 
найважливіших фізіологічних потреб, гості 
сіли їсти, думаючи, що смакують Івасиком. 
Задовольнивши свої потреби у їжі, гості вийшли 
на вулицю і почали качатись по траві:

– Покочуся, повалюся, Телесикового м’ясця 
наївшись.

У цей момент інстинкт самозбереження дав 
збій, і хлопець почав привертати до себе зайву 
увагу:

– Покотіться, поваліться, Оленчиного 
м’ясця наївшись!

Через те, що змії не могли сконцентрувати увагу 
на вербальному подразникові, вони прислухались: 
«Де це?».

А Івасик-Телесик продовжив ігри з долею: 
«Покотіться, поваліться, Оленчиного м’ясця 
наївшись!».

Використовуючи наявні знання та метод 
дедукції, сімейство змій помітило Телесика на 
яворі. Не спрацював здоровий глузд у них, тож 
почали гризти дерево зубами, у результаті чого 
останні були поламано.

Звернувшись до стоматолога, у допомозі їм 
було відмовлено, через низький бюджет. Вони не 
розчарувались і підняли старі зв’язки з Ковалем.

Коваль, використавши старі запаси пластику 
та здобуті знання з нано-технологій, викував їм 
такі зуби, яких стоматологія ще не бачила. 

Жага до помсти за Оленку змусила знову 
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повернутись зміїв до перегризання дерева.
З приливом адреналіну Телесик усвідомив, 

що змії майже поряд. Тому він крок за кроком 
почав планувати свій порятунок. І у цей самий 
час, через імовірність фарту, він помітив багатих 
гусей-емігрантів із сусіднього села і звернувся до 
них за допомогою:

– Гуси-лебеді, візьміть мене на крилята та 
віднесіть до моєї мами!

Але багаті гуси, не вбачаючи у цьому ніякої 
вигоди, так як кожен із них мав в своєму житті 
все, чого потребував, обрали найлегший шлях і 
перекинули свою відповідальність на середній 
клас гусей: «Нехай тебе задні візьмуть!».

Середня зграя, маючи безліч власних клопотів 
використали традиційне гасло: «Моя хата з краю, 
я нічого не знаю!», – пролетіли мимо.

Сидить Івасик у почуттях самообвинувачення, 
втративши останні нотки надії. 

Якраз у цей момент його помітило гусеня, 
готове до емпатії, розуміння складного становища 
чужої людини, та шукало споріднену душу.

Через брак спортивних навиків, зміям не 
вдалось наздогнати Телесика.

От Телесик з гусенятком прилетіли додому. 
Відчуваючи подяку гусеняті, Івасик з радістю 
дозволив йому скористатись поживними 
ресурсами на власному подвір’ї.

Заглянувши у вікно та побачивши як баба подає 
дідові пиріжки, зі словами: «Це тобі пиріжок, 
це мені!», Телесик знадвору запитав: «А мені?» 
(згадав у цю хвилину прекрасні моменти, які 
проводив разом із сім’єю, як батьки з усією 
любов’ю та турботою віддавали йому останнє).

Баба, дістаючи нову партію хлібобулочних 
виробів, каже діду: 

– Ось тобі пиріжок, а це – мені.
А Івасик знову: «А мені?».
Спочатку, схилившись до думки, що через горе 

у них слухові галюцинації, дід та баба продовжили 
свою розмову. 

А Телесик знову: «А мені?».
Кинувшись до вікна, дід та баба побачили 

майбутню святкову страву на Великдень – гусеня! 
Баба, на радощах, забула про свій радикуліт, 
втративши почуття страху через обмеження в 
часі, та стрибнула через вікно за гусенятком. 

Але тут Івасик зупинив бабу зі словами 
заповіді: «Не вбий ближнього свого!». 

Баба, поринувши в абстрактне мислення, 
опинилась у шоковому стані. І через мить з 
радістю усвідомила, що перед нею стоїть їхній 
Івасик-Телесик – живий і здоровий!

От Вам психопедагогічний аналіз казки, 
а нам, студентам, – додаткові бали з педагогіки та 
психології!

Світлана Мелобенська,
письменниця.

Вінниця, Україна.
magicsand2015@gmail.com

Гноми з Малих Хуторів:
друга частина казкової історії про гномів та тролів

(друкується зі скороченням)

Гадаєте, що всі історії про гномів і тролів 
знаєте? Та ці вам точно ще невідомі! 

Дозвольте відрекомендуватися: найменший із 
сім’ї  Млинарів, гном Горобинка. Це я люблю 
слухати мелодії маестро Шпака, літати на 
повітряних кулях, майструвати з татом кораблики 
з горіхового листя та смакувати суничним 
варенням. Але найбільше в житті я люблю читати 
у своїй невеличкій кімнаті. Щовечора, роззувши 
біля порогу свої  потерті  черевички, навшпиньки 
проходжу до кріселка, вмикаю світлячковий 
ліхтарик і занурююсь у казкові історії. Їх писала 
ще моя прабабуся Лимона для мого татка, а 
продовжила цю справу бабуся Калина. І повірте, 
це не просто казки про чемних гномів, це такі 
кумедні та добрі історії, яких не чули ні ви, ні 

ваші сусіди. До сьогоднішнього дня цю книгу 
ніхто не читав, окрім, звісно, родини Млинарів, 
їхніх діточок, гномів пузанів, добрих тролів – 
сусідів та учнів школи Малих Хуторів. І так би 
вона і припала товстим шаром муки́, якби не я. 
Матуся мені казала: «Буде з тебе добрий гном, 
Горобинка, якщо навчишся слухати своє серце, 
а не тільки пісеньки маестро Шпака». Тож я 
довгими вечорами слухав серце, а воно ритмічно 
стукало у такт моєї улюбленої мелодії того 
самого Шпака, що прилітав щовесни і оселявся 
з родиною на великому горіховому дереві біля 
нашого старого млину. Саме я знайшов цю книгу 
про гномів та тролів, довго її читав і ось настав 
час мені продовжити писати історії, яких ще ніхто 
не чув і не знав. Тож уважно слухайте…


