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установку по відношенню до оточуючого середовища [6]. При 
збереженні елементів суб'єктифікації на цьому етапі, вона вже не є 
визначальним фактором у ставленні до зовнішніх об'єктів, а 
інтенсивність цього ставлення є найнижчою серед усіх періодів 
онтогенезу.  

У цьому віці змінюється сфера прояву ставлення до 
навколишнього середовища, коли притаманний підлітку прагматизм 
реалізується у практичній сфері.  
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Людмила Фальковська 
старший викладач кафедри  

соціальної та практичної психології 
 

АРХЕТИП СПРАВЕДЛИВОСТІ В УКРАЇНСЬКИХ КАЗКАХ 
 
В аналітичній психології архетип розглядається як 

універсальна початкова вроджена психічна структура, що утворює 
зміст колективного несвідомого, представлена в образах і мотивах 
сновидінь, в загальнолюдській символіці міфів, казок тощо. Ці 
колективні універсальні моделі, що виникають з колективного 
несвідомого є основним змістом релігій, міфології, легенд та казок. 
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Серед найважливіших понять міфології древніх народів є 
поняття справедливості. Усім древнім народам властиві оповідки, що 
описують втілення справедливості у богах (Маат – у єгипетських 
міфах; Астрея, Діке, Феміда, Фідес та інші – у давньогрецьких тощо). 
Доступна форма міфу формувала належний авторитет, визнання 
справедливості як імперативу, а, з появою права, закріплювала її 
цінність у правосвідомості народів. Міфологія як найбільш дієвий 
засіб регуляції світосприйняття людства на ранніх стадіях розвитку 
пояснювала основи божественного суду та легітимізувала соціальні 
норми. 

Природа справедливості важко вловима - дискурс 
справедливості може виникнути тільки тоді, коли ситуація, в якій він 
виникає, є несправедливою і викликає невдоволення. Людина 
споконвічно потребує справедливості як критерію оцінки взаємодії з 
іншими людьми, тому у колективному несвідомому архетип 
справедливості присутній у соціальних та оживає у сучасних 
політичних міфах.  

В українській традиції буденне розуміння справедливості 
складається з уявлень про правду, порядок, рівність, честь. 
Вербальні засоби казкового матеріалу презентують фольклорне 
розуміння правди прямо та опосередковано. Прямі індексації 
здійснюються за допомогою слів, словосполучень, речень з 
відповідними значеннями, а опосередковані - транслюють культуро-
правову інформативність через тексти, що можна прийняти на віру 
чи піддати сумніву; фіксують викликані певними фактами емоцій; 
оцінюють та співвідносять уявлення про правду та реалії життя. 

Поняття "правда" відтворює дух української ментальності. У 
казках поняття "правда", індексоване відповідним іменником, 
реалізується у різних значеннях: правда як реальність; правда як те, 
що треба перевірити; колективно визнана правда; правда як 
достовірність, підтверджена очевидцем подій;  момент правди, 
зафіксований діячем чи наратором; правда як засіб маніпуляцій; 

правда як те, що протиставляється брехні, неправді [1]. 
Для адекватного розуміння й опису правди в казку часто 

залучають її семантичного протичлена – неправду, що фіксуються 
такими одиницями у тексті як "неправда", "брехня", "брехати", 
"обман", "обманювати", вказуючи на деформацію істини. Опозиція 
"правда-неправда" ("правда-кривда", де "кривда" виступає у значенні 
"неправда", "несправедливість" [2]) складає центральну культуро-
правову дихотомією казок.  

Фіксація у казках неправди супроводжується розкриттям 
мотивів, реакції протесту скривдженого суб‘єкта. Переживання, 
пов‘язані з відсутністю перспектив реалізації індивідуальних потреб 
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та інтересів із-за недосконалих умов життя (неправди, 
несправедливості, кривди обману), спонукають героїв до пошуку 
способів відновити справедливість, тому жанрові казки «Язиката 
Хвеська», "Про правду і кривду", «Піп-чаклун», «Небилиці» та інші 
пропонують інтерпретацію неправди як дотепу, вигадки, що дозволяє 
досягти бажаного через хитрощі та метикуватість героя. Легітимація 
вигадки як засобу відновлення справедливості й захисту інтересів 
сторони, правами якої було знехтувано, отримує народне 
осмислення у казках. 

Така культуро-правова амбівалентність, представлена у 
фольклорі, не викликає когнітивного дисонансу у масовій свідомості, 
оскільки легітимізує відновлення та розширення кола морально-
правових можливостей осіб, що заслуговують на добре життя. 

Механізм використання неправди як дотепу, який дає шанс 
відстояти право на належне, створює внутрішні умови – готовність 
до певного виду правової поведінки відповідно до перцептивної, 
мотиваційної та легітимаційної позиції особистості.  

Архетип справедливості як архаїчна складова правосвідомості 
скеровує: 

 індивідуальне вироблення суб‘єктом власної шкали 
цінностей і конструктів у сприйманні та оцінці нормативно-
правових ситуацій, з якими стикається повсякчас – 
перцептивна складова;  

 бажання, інтереси, пріоритети, ініціативу та 
відповідальність у виборі вчинку – мотиваційна складова;  

 міру визнання та прийняття норм права, правової 
системи як такої, що здатна забезпечити лад та правду – 
легітимаційна складова особистісної позиції. 
Водночас у народному розумінні кривда є близькою до 

злочину, який важко викрити, оскільки з‘ясування правди потребує 
зацікавленості сторін, вольових рішень, дієвих вчинків, долання 
перешкод, випробувань тощо, що знаходить своє відображення у 
неоднозначному ставленні українців до правої системи. 
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