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Сучасний глобалізований зовнішньо нестабільний та внутрішньо 

крихкий світ потребує від особистості сталих орієнтирів, акумульованих у 

вербальних паремійних конструкціях, які, будучи лаконічними за формою, 

змістовно представляють собою духовно-практичний досвід людства. Це 

вимагає від суб’єкта усвідомлення нетлінної значущості казкових настанов, а 

також необхідності опрацювання нових підходів щодо осмислення казкових 

настанов в умовах конкретного суспільно-історичного етапу. 

Соціально-філософський аналіз казкових настанов неможливо здійснити 

без виокремлення світоглядних картин світу, які відображаються казкою, а 

також без визначення самого поняття «казка». Існуючі дослідження 

грунтуються на розмежуванні понять «казка» і «міф». На наш погляд, казка є 

формою міфу в тому розумінні, що міф і казка виступають одне до одного у 

діалектичному взаємозв’язку як загальне й особливе. Погляд на казку як на 

явище, відірване від культурних, психологічних і соціальних джерел міфу, є 

обмеженим і не відповідає об’єктивній реальності. Казкові настанови не 

отримали у філософській літературі належної уваги, хоча структуру, сюжети 

та концептообрази казки аналізувались та продовжують досліджуватися в 

більшій чи меншій мірі як з культурологічних, так і з філософських позицій. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є визначення 

сутності світоглядних настанов казки як соціального регулятора при 

формуванні світоглядних орієнтацій особистості. 

Реалізація поставленої мети зумовила вирішення наступних завдань: 

 з’ясувати генезис наукового та соціально-філософського 

опрацювання проблеми казки в науковій та філософській думці; 



 

 визначити методологічні підходи та принципи осмислення поняття 

казка в світоглядному аспекті; 

 виявити основні етапи становлення казки як специфічної світоглядної 

настанови; 

 дослідити морфологію казки та проаналізувати основні сюжетні лінії 

як відбиття соціального простору; 

 розглянути регіональну специфіку казкової творчості та її вплив на 

світоглядну картину світу суб’єкту; 

 визначити чинники формування світоглядних настанов казки та їх 

використання в сучасних соціальних практиках. 

Об’єктом дослідження є соціально-філософські виміри феномену казки. 

Предметом дослідження є соціально-філософські настанови казки та 

чинники їх соціокультурної обумовленості. 

Наукову новизну дисертаційного дослідження характеризують такі 

його результати: 

Вперше: 

 світоглядні настанови казки визначено як соціально-філософський 

феномен, який, з одного боку, детермінує духовну життєдіяльність соціуму, а, 

з іншого – виступає результатом духовно-філософських пошуків смислів 

особистісного буття та його практично-ціннісної наповненості; 

 обґрунтовується інтегроване розуміння феномена світоглядних 

настанов казки як необхідного компоненту методологічного комплексу 

дослідження формування світоглядних орієнтацій людини як складного 

багатофакторного процесу. 

Уточнено : 

 розуміння чинників формування казкових настанов, серед яких 

специфіка матеріального та духовного виробництва, природного та 

соціального середовища на певному історичному етапі розвитку суспільства; 

 розуміння способів та шляхів більш розгалуженого використання 



 

світоглядних казкових настанов в соціальних практиках суспільного та 

індивідуального життя  в українському соціумі; в ідеологічній діяльності 

державних інститутів та організацій громадянського суспільства. 

Набуло подальшого розвитку: 

 уявлення про діалектичний взаємозв’язок міфу та казки в контексті 

сутнісних проявів міфологічної свідомості; про такі форми казки в залежності 

від особливостей світоглядних орієнтацій як міфологічна, релігійна казка, 

філософська, наукова казка та фентезі; 

 розуміння основних етапів генезису казки як специфічної світоглядної 

настанови; виокремлено та проаналізовано специфіку міфологічного, 

релігійного, філософського та наукового етапів еволюції казкових настанов; 

 аналіз морфології казки, казкових сюжетів як відбиття актуальних 

проблем соціального буття людини в певних історико-культурних утвореннях 

(сюжети пошуку соціальної справедливості, стратегії досягнення особистого 

щастя, моделей гармонійного облаштування приватного життя та суспільства, 

типів соціальної комунікації та шляхів подолання суспільного відчуження 

тощо); 

 визначення факторів цивілізаційної специфіки світоглядних настанов 

казкової творчості на прикладі народних англійських, ірландських, російських 

та українських казок, серед яких визначено специфічні показники 

національної самосвідомості, авто- і гетеро стереотипи, релігійно-міфологічні 

уявлення, зовнішній політико-економічний вплив, географічне розташування, 

історично утворений тип господарювання; 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

не лише наповнюють більш конкретним змістом низку соціально-

філософських понять, за допомогою яких досліджується світоглядна сфера 

казки, але й слугують основою для розуміння проблем щодо формування 

сучасних світоглядних орієнтирів, які дозволяють людині глобального світу 

критично ставитись до засобів маніпуляції свідомістю та обирати адекватні 

шляхи самореалізації в суспільстві. 



 

Основні положення дисертації можуть бути використані для подальшого 

соціально-філософського, соціально-психологічного, філософсько-

лінгвістичного дослідження в царині проблеми світоглядних орієнтацій 

сучасної людини, в лекційній роботі (курсах «Філософія», «Соціальна 

філософія», «Культурологія»). Висновки досліджень можуть бути враховані 

при формуванні державних програм щодо регулювання і реформування 

діяльності ідеологічних, освітніх і ЗМІ інституцій як чинників впливу на 

суспільну свідомість. 

Ключові слова: етап, казка, особистість, світогляд, світоглядні настанови, 

соціальна практика, структура, суспільство, сюжет, чинник. 
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SUMMARY 

Nasedkina O.O. Worldview Fairy Tales’ Precepts: Social-Philosophical 

Analysis. – On the rights of manuscript. 

The thesis for the scientific candidate’s degree on Philosophy, speciality 

09.00.03. – Social Philosophy and Philosophy of History. Zaporizhzhia National 

University, Zaporizhzhia, the Ministry of Education and Science of Ukraine 2018.  

The contemporary globalized world beingunstable as well as fragile needs a 

personality who has some settled social views and moral orientations. Peoples’ 

beliefs and persuasions are accumulated in the verbal constructions which are 

considered to be laconic in form but mentally essential structures in content 

emboding mankind’s previous spititual experience. The work is aimed to identify 

the nature and development stages of the fairy tales’ worldview precepts as well as 

discover some civilization peculiarities of the English and Irish, Russian and 

Ukrainian folk tales and research the worldview precepts’ usage in some social 

practices both of constructive and destructive origin. 

The Ukrainian society realises the existence of political, economical and 

social risks connected with the current domestic situation as well as the state 

problems under the circumstances of the Russian military aggression and the 

Crimea’s temporary occupation. Ukraine strives to be a European country with a 

high level of its citizens’ welfare standards. Ukraine attempting to tear itself away 

from the corruption will not be able to solve the tasks it faces without the formation 

of such a worldview that includes the ideas of patriotism and national dignity, 

awareness of national demands and political preferences, rejection the artificially 

implanted idea of national second rateness. The realization of the Ukrainian national 

idea can be facilitated by the knowledge of the true Ukrainian history and culture 

with the fairy tales’ worldview precepts as one of the primary factors in spheres of 

educational, cultural and personal socialisation. 

Ukraine is keenly in need of value-oriented precepts which are historically 

found as naturally determined appropriatenesses of causal character in order to 

comprehend its past, present and future as well as social threats and benefits, and to 



 

incorporate the precepts into social practice. 

Social-philosophical research of the tales’ precepts cannot be conducted 

without the definitions of terms related to «a fairy tale» and «a worldview precept». 

The fairy tale is defined by the author as a ratio measures of the three worldview 

levels which are linked with people’s emotions and feelings, perception and the 

world understanding. As for a fairy tale’s precept, it can be noted as an integral 

element of a fairy tale’s system, some rational formula of a harmonious way of 

social life. 

The existing fairy tales’ investigations are generally based on the 

differentiaton between the concepts of  a «myth» and a «fairy tale». It has been 

found out by the dissertation’s author that a fairy tale is a form of a myth in the 

sense of their dialectical link. A myth represents the philosophical category of 

general while a fairy tale stands for the philosophical category of special. The 

correlation of a myth and a fairy tale is such of a content and a form. It has been 

confirmed in the work that the scientific views on the fairy tale as some 

phenomenon isolated from the cultural, psychological and social issues of the 

mythological roots are quite limited and oppose the objective holistic picture. 

Thus, according to the basic worldviews, a tale could be categorised into a 

mythological, religious, phylosophical, scientific tale (science fiction) and a fantasy. 

The latter refers to the acquisition of the modern and postmodern era being a 

product of the complicated epoch of scientific progress, technical and computer 

modernization, rapid growth of economy, forms of totalitarizm and a great loss of  

individual values. 

The regional pieces of folklore creativity are being discovered on the basis of 

cultural penetration. It is concluded that the worldview picture of the oppressed 

peoples (Ireland, Ukraine) should be named as pessimistic, desperate in some way 

(but still struggling) and nature-centred. Predominated poetic mythological religious 

feelings are dialectically combined with the social inability to fulfil the ideals and 

dreams of liberty and independence. A strong ecological component of the Irish 

fairy folk tales as well as the practical importance of the land in the Ukraianian folk 



 

tales should be mentioned. For both Irish and Ukrainian folk-tales the soil is a 

sacred thing. 

The worldviewpictures of the English and Russian folk tales, though, differ 

from each other. The Russian folk tales’ worldview picture is caused by the Messiah 

orthodox paternalism and the ecstatic faith in the supernatural monarch’s power. 

However, the English fairy folk tales’ worldview picture is pragmatic and ironical. 

Being aimed at the social balance as well as order the English fairy tales raise the 

issues of common sense and stupidity. While the Russian tales counter intelligence 

and foolishness, the English ones think of wisdom’s adaptivity to some strange 

manifestations of a human mind, like oddness and unpredictability. 

The necessity of the social-philosophical research of the folk tales’ precepts 

demands the usage of the dialectical, structural and semiotic methods. Being 

expressed in the implicit and explicit forms the worldview precepts allow to 

construct a world image-bearing mental models. Though the fairy folk tales’ 

worldview precepts have not yet received the scientific attention they deserve, tales’ 

structure, plots, images and concepts were and are discovered by both Ukrainian and 

foreign scientists. 

Except precepts, other structural elements of a folk tale system are thought to 

be words, archetypes, magic, values, sense, space and time. A fairy tale having the 

archaic content in the form of religious fear, superstitions, symbols and ancient 

beliefs has some distinct easily recognizable social background in the form of the 

social relations, social institutions, presence of social exploitation, unjustice and 

violence. 

The precepts’ subject is either a personality or a society. The precepts’ objects 

can be nature, society or a human being. Things and phenomena dealt with by the 

fairy tales’ precepts can be specified as these existing due to the people’s kinds of 

activity among which are transformative, cognitive, value-oriented and 

comunicative ones. The analysis of the fairy tales’ plots allows to highlight such 

components as subject, object, interest, need, intention, action, counteraction and  

performance. Among the plots’ microfunctions there are rhythmic, executive ones 



 

and the function of search. These of macrofunctions are organizing, modelling and 

integrating ones. 

The tales’ precepts are widely used in some kinds of social practice, for 

instance, medical, educational, social, commercial, political as well as in advertising 

technologies and mass media. A fairy tale can serve as an ideological source if 

taking ideology as a combination of some theoretically formed ideas, values and 

persuasions of practical experience. A tale is not able to eulogize because it does not 

have such a function although tales can really consolidate, raise the spirit and 

unmask. In the Soviet period the authors’ tales reminded true to the tales’ traditions 

of folk fairy magic reflecting some new social features, thus, acquiring the satirical 

meaning. Forms of spiritual artistic creativity, such as music, architecture, art 

design, painting are based on the powerful folk traditions, some magical symbols 

and archetypically-natured images. 

Having analyzed the factors caused the worldview precepts’ existence there 

should be mentioned natural and social being of an individual’s as well as the 

society’s material and spiritual productions in their unbreakable bonds. 

Under the conditions of the contemporary transit Ukrainian society and in the 

terms of the highly developed Internet opportunities parents unreasonably ignore the 

role of fairy tales’ precepts which still remain the basement for children’s 

upbringing, development of their characters and socialization. A fairy tale is a 

source of cognitive, moral and psychological advancement. A tale being a keeper 

and a transmitter of the social and cultural experience of the nation owns the 

potential spiritual capacity enough for a child, a teenager and an adult to evolve. 

For a socialized grown-up a fairy tale’s precepts help not to lose the link with 

the younger generation. They aspire adults to be worthy citizens and parents as well 

as be decent examples for youngsters. Teenagers can find the food for fantasy and 

some adventurous inclinations as well as answers to some painful questions of the 

individual and social being, such as sense of life, possible variants of attitude to 

work, dedication to friendship and faithfulness to the word. A young teenager will 

probably be interested in some scientific pieces of knowledge, rules of behavior and 



 

patterns of communication fairy tales offer. 

Nowadays the Ukrainian society needs its own ideological positions taking 

into consideration the national Ukrainian idea that is based on the priority of the 

democratic and moral values, on the ground of civic society and the high level of the 

national conscience. To be a meaningful member of a European civilization Ukraine 

has to decisively reject the imposed idea of itself as a less worthy nation.  Keeping 

and learning Ukraine’s own cultural heritage should be strengthened. The state 

popularization and propaganda of the traditional fairy folk tales and these of the 

modern forms with the help of mass media, theatre, cinema, opera, ballet, music and 

painting in the pre-school, school and out-of-school activities will promote 

children’s patriotic, civil, ecological, moral and social values. 

The purpose and objectives of the research. The aim of the thesis is to 

determine the essence of fairy folk tales worldview precepts as a social regulator 

while forming a personality’s worldview orientations. The realization of the aim 

mentioned above have caused the solution of the following tasks: 

 to clear up the genesis of scientific and social-philosophical views on fairy 

tale as a problem; 

 to determine methodological approaches and principles of “fairy tale” 

notion’s comprehension in the worldview aspect; 

 to clarify basic periods of fairy tales’ evolution as a specific worldview 

precept; 

 to examine the fairy tale morphology and to research basic fairy tales’ plot 

lines as the reflection of social space; 

 to examine regional specificity of fairy tales’ creativity and its influence on 

the worldview picture of a subject; 

 to determine factors of worldview precepts’ formation and its use in 

modern social practices. 

The object of the research is social-philosophical measures of a fairy tale’s 

phenomenon. 



 

The subject of the research is social-philosophical precepts of fairy tales’ 

and factors of their social-cultural conditionality. 

The scientific novelty of the thesis is characterized by the following results: 

For the first time we have: 

 defined worldview fairy tales’ precepts as social-philosophical 

phenomenon that, on the one hand, determines spiritual social life and, on the other 

hand, is a result of the philosophical search of personal existence’s senses and its 

practically and spiritually valuable completeness; 

 proven integrated comprehension of fairy tales’ precepts’ phenomenon as a 

necessary component of methodological complex of worldview personal 

orientations’ formation as a complicated versatile process; 

Specified: 

 understanding offactors forming fairy tales’ precepts, among which is  

specificity of material and spititual production as well as of natural and social 

environment in certain historical period of the society’s development; 

 comprehension of more far-flung use of worldview fairy tales’ precepts in 

social practices of both individual and social life in the Ukrainian society; in the 

ideological activities of state establishments and organisations of the civic society. 

The following have been further developed: 

 conceptions of dialectical interaction between a myth and a fairy tale in the 

context of mythological consciousness’s essential manifestation; notions of such 

fairy tales forms as mythological, religious, philosophical, scientific tale and fantasy 

depended on worldview orientations’ peculiarities; 

 understanding of basic periods of genesis of a fairy tale as a specific 

worldview precept; pointing out and analyzing mythological, religious, 

philosophical, scientific periods’ specific features of fairy tales precepts’ evolution; 

 analysis of fairy tales’ morphology and plots as the reflection of a person’s 

social existence’ actual problems in some historical-cultural environment (plots of 

social justice search, strategies of personal happiness achievement, models of a 



 

harmonious private and social life, types of social communication, ways of social 

estrangement’s avoiding); 

 clarifying factors of civilizational specificity of fairy tales’ precepts using 

English, Irish, Russian and Ukrainian fairy folk tales, defining specific factors of 

national self-consciousness, auto- and getero- stereotypes, religious and 

mythological images, external political and economical impact, geographical 

location, historically formed type of management; 

Practical significance of the results is that they not only fill some social-

philosophical notions which assist to reveal worldview sphere of the folk tales with 

more concrete matter but they also serve as the basis for understanding problems 

connected with contemporary worldview orientations’ formation, which allows a 

person of the globalized world to treat means of consciousness’ manipulation 

critically and choose adequate ways of self-realization in the society. 

The main propositions of the thesis can be used in further social-

philosophical, social-psychological, philosophical-linquistic research in the field of  

contemporary worldview orientations’ problem, while lecturing (studying courses 

«Philosophy», «Social Philosophy», «Culturology»). The conclusions of the 

research can be taken into account while forming state programmes aimed to 

regulation and reformation of ideological, educational institutions and mass media’s 

activities as factors influencing social consciousness. 

Key words: factor, fairy tale, period, personality, plot, social practice, 

society, structure, worldview, worldview precepts. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Суперечливі й загрозливі реалії світу 

глобальних викликів і втрата особистістю гармонійного світовідчуття 

актуалізують соціально-філософське осмислення духовної культури  сучасної 

епохи. Негативні тенденції постіндустріального суспільства споживання, такі 

як зникнення ідеалів, суспільна уніфікація, соціальні страхи (втрата роботи, 

політична нестабільність, терористичні загрози, міграційні процеси) 

призводять до розгубленості, апатії, деструктивної агресії, радикалізму, що 

мають місце в  соціальних інститутах держави, освіти, сім’ї. 

У світі, в якому переважають  префікси «нео-» та «пост-», в якому 

невпинно знищується минуле, особистість гостро потребує повернення до 

колективної пам’яті заради збереження норм соціальної культури. 

Формування світоглядних орієнтирів сучасної людини слід починати з 

введення дитини в казковий дискурс як духовне першоджерело. Казка виконує 

потужну освітню-виховну функцію як передінституціональний механізм 

передачі культурного досвіду. Казкові настанови (в тому числі й українські 

зразки) виступають регулятором моральних норм поведінки особистості, 

підґрунтям формування світоглядної  картини світу. 

Україна, усвідомлюючи ризики державного існування в умовах 

проведення АТО та тимчасової окупації Криму, намагаючись вирватися з 

лещат корупції, не зможе досягти поставлених задач без формування 

світогляду, який включає в себе ідею патріотизму, поняття національної 

гідності, відмову від привнесеної ідеї другорядності й ущербності, чітке 

розуміння національних задач у світлі європейського напрямку руху. 

Стан наукової розробки проблеми. Теоретичні положення 

дисертаційного дослідження спираються на праці класиків філософської 

думки (Платон, Цицерон, Парменід, Б. Паскаль, Г. Сковорода). Нами 

враховується соціально-філософський внесок таких вітчизняних дослідників 

логіки та морфології казки, а також  ідеї національної самосвідомості, як 
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М. Бердяєв, М. Лосський, О. Лосєв, С. Франк, І.  Франко, Я. Голосовкер, 

О. Афанасьєв, Ф. Буслаєв, Є. Мєлєтинський, О. Веселовський. Казкові 

закляття і замовляння висвітлені в роботах О. Блока. Культурно-філософський 

смисл казки досліджений в роботах В. Бєлінського, І. Ільїна, М. Реріха. 

Сюжетна складова казки, казкові персонажі та місце казки в культурі 

досліджується в працях В. Проппа, Ю. Лотмана, Л. Брауде. Зв'язок чарівної 

казки з міфом і казкова поетика розглядається у працях англійського лінгвіста 

Дж. Толкіна, німецьких представників міфологічної школи епохи Романтизму 

В. і Я. Грімм. Ігра, що досліджується Й. Хейзінга, тотожна казці за наявністю 

вражаючого, що виходить за межі звичайного. Історико-антропологічна ґенеза 

казки розглядається в трудах таких дослідників як В. Воронцов, 

І. Павлютенкова, В. Шинкаренко. 

Соціально-філософське осмислення  світоглядних настанов казки та її 

соціального буття ґрунтуються на наукових розвідках таких представників 

Запорізької школи соціальної філософії як В. Воловик, Л. Кривега, 

М. Лепський,  В. Таран, І. Утюж. Аналіз стану наукового опрацювання теми 

дозволяє дисертанту сформулювати наукову проблему соціально-

філософського осмислення казкових настанов як елементу казкової системи, 

які корелюються з певним типом світогляду.  У зв’язку з тим, що казкові 

настанови, на відміну від класифікації сюжетів, аналізу концептів і образів, 

залишаються поза увагою соціально-філософських досліджень, рішення задач 

дослідження вносить суттєвий внесок у поняття «казка» та «казкові 

настанови», особливо на тлі сучасних соціальних процесів як в українському 

транзитному суспільстві, так і на тлі загроз і викликів глобалізованого світу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Робота 

виконана відповідно до науково-дослідних тем: «Соціально-філософська 

концептуалізація тенденцій та проблем розвитку сучасного соціуму», номер 

державної реєстрації – 011211001519 (вересень 2011 – вересень 2015 р.), 

«Соціально-філософська концептуалізація особливостей розвитку сучасного 

соціуму», номер державної реєстрації – 0116U004847 (січень 2016 – грудень 
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2020) та планів науково-дослідної роботи кафедри філософії Запорізького 

національного університету. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

визначення сутності світоглядних настанов казки як соціального регулятора 

при формуванні світоглядних орієнтацій особистості. 

Реалізація поставленої мети зумовила вирішення наступних завдань: 

– з’ясувати генезис наукового та філософського опрацювання 

проблеми казки в науковій та філософській думці; 

– визначити методологічні підходи та принципи осмислення поняття 

казка в світоглядному аспекті; 

– виявити основні етапи становлення казки як специфічної 

світоглядної настанови; 

– дослідити морфологію казки та проаналізувати основні сюжетні лінії 

як відбиття соціального простору; 

– розглянути регіональну специфіку казкової творчості та її вплив на 

світоглядну картину світу суб’єкту; 

– визначити чинники формування світоглядних настанов казки та їх 

використання в сучасних соціальних практиках. 

Об’єктом дослідження є соціально-філософські виміри феномену казки. 

Предметомдослідження є соціально-філософські настанови казки та 

чинники їх соціокультурної обумовленості. 

Методологічні основи дослідження. Фундаментальну базу 

дослідження складає сукупність соціально-філософських і соціокультурних 

ресурсів, а також психологічних, лінгвістичних і міждисциплінарних 

теоретичних джерел, покликаних осмислити казкові настанови як 

соціокультурний феномен. 

У роботі використовуються наступні підходи: 

– діалектичний – світоглядні настанови казки розглядаються у 

розвитку як віддзеркалення проблемного поля суспільної свідомості та у 

зв'язку з осмисленням в казкових сюжетах соціальної дійсності; 
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– системний – світоглядні настанови розглядаються як елемент 

складної цілісної  казкової системи; виокремлюються функції та взаємозв’язки 

з іншими елементами казкового комплексу. 

– семіотичний – казкові  світоглядні настанови відкривають 

можливості для плюралістичної смислової художньої інтерпретації казкового 

тексту як вторинної моделюючої системи для дослідження казкової поетики та 

семантики. 

У дисертаційному дослідженні автор використовує принципи взаємного 

зв’язку, розвитку, об’єктивності, єдності логічного і історичного, соціально-

філософської теорії та практики. 

Регулятивною методологічною ідеєю дисертації є також ідея 

компліментарності та зв’язку різноманітних дисциплінарних дискурсів, що 

дозволяє осмислити багатовимірність феномена казки та орієнтує на вихід за 

межі вузько дисциплінарного бачення зазначеної проблеми. 

Наукову новизну дисертаційного дослідження характеризують такі 

його результати: 

Вперше: 

– світоглядні настанови казки визначено як соціально-філософський 

феномен, який, з одного боку, детермінує духовну життєдіяльність соціуму, а, 

з іншого – виступає результатом духовно-філософських пошуків смислів 

особистісного буття та його практично-ціннісної наповненості; 

– обґрунтовується інтегроване розуміння феномена світоглядних 

настанов казки як необхідного компоненту методологічного комплексу 

дослідження формування світоглядних орієнтацій людини як складного 

багатофакторного процесу. 

Уточнено : 

– розуміння чинників формування казкових настанов, серед яких 

специфіка матеріального та духовного виробництва, природного та 

соціального середовища на певному історичному етапі розвитку суспільства; 
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– розуміння способів та шляхів більш розгалуженого використання 

світоглядних казкових настанов в соціальних практиках суспільного та 

індивідуального життя  в українському соціумі; в ідеологічній діяльності 

державних  інститутів та організацій громадянського суспільства. 

Набуло подальшого розвитку: 

– уявлення про діалектичний взаємозв’язок міфу та казки в контексті 

сутнісних проявів міфологічної свідомості, про такі форми казки в залежності 

від особливостей світоглядних орієнтацій як міфологічна, релігійна казка, 

філософська, наукова казка та фентезі; 

– розуміння основних етапів генезису казки як специфічної 

світоглядної настанови; виокремлено та проаналізовано специфіку 

міфологічного, релігійного, філософського і  наукового етапів становлення 

казкових настанов; 

– аналіз  морфології казки, казкових сюжетів як відбиття актуальних 

проблем соціального буття людини в певних історико-культурних  утвореннях 

(сюжети  пошуку соціальної справедливості, стратегії досягнення особистого 

щастя, моделей гармонійного облаштування приватного життя та суспільства, 

типів соціальної комунікації та шляхів подолання суспільного відчуження 

тощо); 

– визначення факторів цивілізаційної специфіки світоглядних настанов  

казкової творчості на прикладі народних англійських, ірландських, російських 

та українських казок, серед яких визначено специфічні показники 

національної самосвідомості, авто- і гетеро стереотипи,  релігійно-міфологічні 

уявлення, зовнішній політико-економічний вплив, географічне розташування, 

історично утворений тип господарювання. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

не лише наповнюють більш конкретним змістом низку соціально-

філософських понять, за допомогою яких досліджується світоглядна сфера 

казки, але й слугують основою для розуміння проблем щодо формування 

сучасних світоглядних орієнтирів, які дозволяють людині глобального світу 
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критично ставитись до засобів маніпуляції свідомістю та обирати адекватні 

шляхи самореалізації в суспільстві. 

Основні положення дисертації можуть бути використані для подальшого 

соціально-філософського, соціально-психологічного, філософсько-

лінгвістичного дослідження в царині проблеми світоглядних орієнтацій 

сучасної людини, в лекційній роботі (курсах «Філософія», «Соціальна 

філософія», «Культурологія»). Висновки досліджень можуть бути враховані 

при формуванні державних програм щодо регулювання і реформування 

діяльності ідеологічних, освітніх і ЗМІ інституцій як чинників впливу на 

суспільну свідомість. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри філософії Запорізького 

національного університету. Принципові ідеї, теоретичні положення, були 

викладені на таких конференціях, як: міжнародна науково-практична 

конференція «Роль сучасних наук у процесі розвитку суспільства в умовах 

сьогодення» (м. Дніпропетровськ, 18-19 вересня 2015 р.); міжнародна науково-

практична конференція «Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних 

наукових досліджень» (м. Одеса, 4-5 грудня 2015 р.); ІХ університетська 

науково-практична конференція «Молода наука – 2016» (м. Запоріжжя, ЗНУ, 

12-14 квітня 2016 р.); Modern Scientific Achievements: Experience Exchange: 

Proceedingsof III International Scientific Conference  (Morrisville, USA, Feb. 26, 

2017). 

Публікації за темою дисертації. Основний зміст дисертації опубліковано 

у 11 наукових працях, серед яких 5 статей – у спеціалізованих фахових 

виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз. Всі праці 

написані без співавторів. 

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, 

шести підрозділів, висновків та переліку використаних джерел. Загальний 

обсяг дисертації 235 сторінок, з них 182 основного тексту. Список 

використаних джерел складається з 306 найменувань, з яких 14 англомовних. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ КАЗКИ 

1.1. Ґенеза соціально-філософського вивчення феномена казки 

Аналіз концептуальних теоретичних висновків дослідників казки 

упередимо наступним зауваженням. Користуючись діалектичними 

категоріями «загальне, особливе та одиничне»,  автор дисертаційної роботи  

визначає міф як загальне, казку як особливе та прояв казки в її конкретному 

вигляді – як одиничне. Проявами особливого є такі форми казки, як 

міфологічна казка, релігійна казка, наукова фантастика та фентезі. 

Дисертантом казка визначається як форма міфологічної свідомості, в той час 

коли міф по відношенню до казки виступає як зміст. Категорії міфу та казки 

слід аналізувати в нерозривній цільності та єдності їхніх зв’язків, відношень та 

взаємообумовлюючих процесів. Отже, ми будемо розглядати казку через міф. 

Поняття «казка», яке зазнає інтерпретаційних трансформацій на певних  

історичних етапах розвитку суспільства,  осмислюється соціогуманітарними 

науками з різних методологічних позицій. Історичний підхід уможливлює 

аналіз попередніх і сучасних наукових розвідок казкової проблематики, 

дозволяє усвідомити ступінь обумовленості казки міфічним і надає 

можливості прогнозування перспектив виникнення нових казкових форм. 

Аналіз наукового вивчення поняття «казка» проходитиме в межах класичного, 

некласичного та постнекласичного типів наукової раціональності. 

Згідно логіко-методологічних уявлень класичного типу наукової 

раціональності, суб’єктом пізнання є абстрактна категорія, яка 

протиставляється об’єкту пізнання, механістичнй світогляд заперечує 

випадковість, розум проголошується єдиним критерієм істини. Епоха 

Просвітництва (кінець XVII – початок XIX століття) – доба географічних 

відкриттів (Ж. Лаперуз, Д. Кук), початок діференціальних числень (І. Н’ютон, 

Г. Лейбниц), класифікація хімічних елементів (А. Лавуаз’є), створення 

біологічної теорії еволюції (Ш. Ламарк). Відбуваються революції в Англії 
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(1688-1689) та Велика французька революція (1789-1794). Епоха 

Просвітництва націлена на практичне застосування досягнень людського 

розуму в суспільних відносинах, промисловості та вихованні. 

Філософ Нового часу Д. Локк (1632-1704) в трактаті «Думки про 

виховання» (1693) закликає до боротьби зі стихійністю людської природи, 

визнає розсудливість як найбільшу чесноту, детермінує задоволення 

корисністю, виступає проти розпещеності духу. Д. Локк визнає дидактичні 

байки Езопа та середньовічний сатиричний епос «Рейнеке-Лис» 

найвагомішими для дитячого сприйняття. Однак, філософ заперечує користь   

фольклорних переказів для дитячого віку та закликає не тільки оберігати дітей 

від усілякого роду страхів, але й прямо вказуює на шкоду, яку наносять 

дитячій душі образи злих духів, примар і привидів [46]. Не дивно, що 

Просвітництво, яке абсолютизує розум, розглядає казку як низький жанр, в 

якому вигадка вважається обмеженням розуму, його хибним відхиленням. 

Просвітництво намагається витіснити казкові оповідання з народної 

свідомості. 

Криза Просвітництва відбивається, зокрема, на творчості Дж. Свіфта 

(1667-1745). В сатиричній казці «Мандри Гулівера» [67] висміюється 

домінування природничих наук, прогрес раціоналізма, піддається іронічному 

випробуванню освічена монархія,  католицька і англіканська церква. Перехід 

від Просвітництва до Романтизму віддзеркалюється у казках Е. Гофмана 

(1776-1822), коли розлад між жорстокою дійсністю буржуазного суспільства 

та фантазійними мріями, між матеріальним і духовним світом набуває 

трагичності світовідчуття [26;27]. Авторські казки Г. Андерсена (1805-1875)  

приходять до висновку, який зумовлений соціально-економічною ситуацією 

Данії того періоду, а також песимистичним світоглядом автора – справжній, 

тобто істинний погляд на світ притаманний творчій особистості та дитині. 

Казки Г. Андерсена «Тінь», «Соловей», «Калоші щастя» набувають 

філософського характеру [4]. 

Український філософ-просвітник Г. Сковорода (1722-1794) ототожнює 
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байку та притчу як казкові форми. «Байки харківські» за формою і змістом – 

мініатюрні моралізаторські казки, в яких філософствують люди, речі та 

тварини. З  християнсько-гуманістичних позицій автор розмірковує над 

антитезою «розумна людина-дурень», «багатство-бідність», «грішне земне 

життя-райське вічне життя», «оманлива зовнішність-сердечність», 

«добросердечність-злочинність». Байки Г. Сковороди, як і народні казки, 

містять настанови, однак, на відміну від традиційних фольклорних казок, 

настанови виступають завершальним елементом, а не розчиненим у казковій 

тканині. Лише дурень плеще язиком безперестанку; хто не хоче мати 

клопоту, мусить навчитися жити просто й убого; дерево пізнають за 

плодами; мукою є знання без діла, а діло – без схильності до нього; час знищує 

достаток; гордість – центр пекла та батько пристрастей. Філософ-

просвітник вбачає в знаннях, слідуванні власній природі та Біблійним 

заповідям найвищі цінності земного буття. Казкова форма та зміст покликані 

виконувати виключно повчально-дидактичну функцію [69]. 

Народжена в надрах Просвітництва доба Романтизму (кінець XVIII – 

XIX століття) заново відкриває казку, надаючи традиціям минулого 

визначального значення та відроджуючи «античну ідею всезагальної симпатії 

та відповідні до неї способи пояснення сущого» [16, с. 217]. Концепцію  

німецького філософа Ф. Шлегеля, одного з теоретиків Романтизму (1772-

1829), можна розкрити через ідею універсальної культури, що в межах 

прогресивної поетичної філософії розкриває трансцендентально-поетичну 

структуру дійсності, яка перебуває в процесі творчого розвитку [16, с. 386]. 

Від поетично-казкових образів, існування яких заперечується Просвітництвом, 

потрібні, за словами Ф. Шеллінга, «не менша всезагальність й необхідність, 

ніж від філософських понять» [89, с. 199]. Будучи розчарованими в ідеалах 

Просвітництва, романтики повертаються до міфології як до форми, в якій 

наука й поезія існує ще в прадавні часи. 

Романтизм, на філософському прапорі якого можна написати слова  

Шеллінга – мистецтво надає змогу цілісній людині досягнути висот пізнання, 
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наділяє фантазію онтологічним та аксіологічним статусом. За Новалісом, 

поетичне осягає природу краще, ніж розумна вченість. Тільки в поєднанні з 

інтуїцією розум творчої особистості здатний осягнути Всесвіт. Якщо 

Просвітництво закладає фундамент плюралізму думок замість догматичної 

схоластики, то Романтизм реалізує науково-практичне вивчення мови, міфу та 

казки, через які соціогуманітарні науки повертаються до осмислення 

національної історії та культури. Ідея національної єдності корелюється з 

ідеєю національних витоків, яка, в свою чергу, виступає рушійною силою для 

усвідомлення поняття національного духу. 

Праця Я. Грімма «Німецька міфологія» (1844) визначає міфологію 

продуктом колективного несвідомого духу, повертає втрачений авторитет 

німецько-скандинавським міфологічним образам на фоні політичної 

роздрібленості Німеччини та національно-визвольної боротьби проти 

Наполеона [99]. Російський професор А. Кайсаров (1782-1813), відомий 

участю у війні проти Наполеона та створенням пропагандистського центру в 

діючій армії М. Кутузова, вперше робить спробу дослідити образи 

слов’янської міфології. У праці «Слов’янська та російська міфологія» (1804) 

вчений вказує на тотожність і відмінність семантичних функцій слов’янських 

та римсько-грецьких міфічно-казкових образів: Перун – римський Юпітер, 

Чур – римський Термінус (божество кордонів), Лісовик ототожнюється з 

грецьким  Сатиром, Баба Яга – войовнича римська Беллона, яка керує 

колесницею та конями Марса. А. Кайсаров – пропагандист вітчизняного 

фольклору – приходить до висновку: досліджуючи міфологію, необхідно 

застосовувати історико-порівняльний метод [37]. 

Внесок національних етнографів важко переоцінити – починаючи з 

XVIIстоліття науковці збирають і видають народні казки. Ш. Перро видає 

«Казки матінки Гуски» (1697), Музеус публікує «Німецькі народні казки» 

(1782-1786), норвезькі етнографи П. Асбьорнсен і Й. Му в 1841 році збирають 

і публікують народні казки, шведські народні казки бачать світ у 1844 році 

завдяки трудам Г. Хюльтен-Кавалліуса та Г. Стеффенса. Кінець епохи 
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класичної наукової раціональності  знаменується, зокрема, збірником 

«Чарівних і народних казок ірландського селянства» У. Йетса [98], 

«Англійськими чарівними казками» та «Європейськими народними та 

чарівними казками» Дж. Якобса [97]. 

Українські дослідники вносять вагомий внесок у вивчення фольклорної 

казки: виходять збірники Я. Головацького, Б. Грінченко, П. Куліша, 

П. Лукашевича, М. Максимовича, М. Маркевича, І. Срезневського. В. Гнатюк 

видає перший збірник українських казок про тварин під назвою «Українські 

народні байки». В 1878 році виходить другий том П. Чубинського під назвою 

«Малорусские сказки», в якому представлені 146 міфічних, 146 побутових 

казок і 16 казок про тварин. В казках про тварин дослідники бачать 

відображення первісних анімістичних вірувань. На основі історичного методу 

і сюжетно-тематичного підходу М. Драгоманов аналізує першовитоки 

казкових образів у роботі «Малорусские народные предания и рассказы» 

(1876). 

Доктор філософії І. Франко (1856-1916) порівнює казки з дрібними 

корінчиками, які вкорінюють любов до простоти та милозвучності рідного 

слова [35, с. 5], таким чином відстоюючи право української мови на 

самостійне існування. І. Франко оголошує казку самодостатнім естетичним 

феноменом і наголошує на необхідності виокремлювати в кожному казковому 

жанрі структурно-композиційні елементи. Сербські, грецькі, німецькі, перські, 

індійські, українські казки збірника «Коли ще звірі говорили» (1899) доводять 

думку І. Франко, що казки про тварин психологічно найбільше відповідають 

віку від 6 до 12 років. Український фольклорист історик мистецтва М. Сумцов 

(1854-1922) досліджує казкові образи миші та ворона у народній словесності, 

аналізує образ казкового дурня та вважає казку органічним явищем народної 

психіки [74]. 

Представник психологічної школи в літературознавстві український 

мовознавець і філософ О. Потебня (1835-1891) в роботах «Думка і мова», 

«Слово і міф» [64] з позицій принципа історизму визнає мову творчим 
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соціальним явищем, яке є породженням і виявом народного духу. Фольклор, 

міфологія та наука відносяться вченим до систем, в яких проявляється 

ставлення особистості до природи. З казкою, яку дослідник називає байкою в 

роботі «З лекцій по теорії словесності. Байка. Прислів’я. Приказка» (1894), 

автор пов’язує акт народної самосвідомості. Вчений зазначає, що казка – один 

із ненаукових способів пізнання людських взаємовідносин, характерів і 

моральної сторони життя. Казка – іносказання, яке добуває, а не доводить 

узагальнення. Поетичним у казці О. Потебня вважає образи, а прозовим – 

узагальнення [63]. 

Дослідник ставить питання, чим пояснюється прадавність казки як 

жанра та сам надає відповідь – типовим узагальненням явищ. О. Потебня 

визнає за казкою смисл і алогічність, підкреслює наявність висновків-

настанов. За визначенням вченого, казкою можна назвати постійний присудок 

мінливих підметів, де підмет – це те, що пояснюється, а присудок – це те, що 

пояснює. Підметом може бути названа головна ідея, питання, проблема, 

присудок – це відповідь на питання. Таким чином, казкою, за словами 

О. Потебні, є з’ясування підмета. Казка апріорі – мала за формою  узагальнена 

відповідь на запропоноване питання. Серед властивостей казки фундатор 

психологічної школи називає конкретність або одиничність казкової дії, яка 

обертається в загальну дію, що, в свою чергу, не перетворюється на 

безглуздість. 

 Казку, як народний розум, дух і фантазію високо оцінює В. Белінський 

(1811-1848). Сатиричні казки критикують дійсність, висвітлюючи  

найболючиші соціальні аспекти буття. Публіцист революційно-

демократичного напрямку називає даремними та шкідливими ті життєві 

настанови, які не підкреплені прикладами та не виправдані «всією сукупністю 

оточуючої … дійсності» [9, с. 57]. Російський педагог К. Ушинський (1824-

1871), називаючи казки «педагогічним генієм народу» [79, с. 64], вважає, що 

моральні сентенції не повинні бути формальними. Беручи до уваги силу та 

спосіб морального впливу фольклорного твору, Ушинський ставить народну 
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казку вище менторсько-розсудливої літератури, далекої від допитливого 

характеру дитини та вразливої дитячої душі. Відповідаючи на докір моралістів 

шодо негативного впливу страшних казкових образів на дитячу психіку, К. 

Ушинський зазначає, що в присутності дорослого при світлі дня лякаюча 

властивість казок зникає. 

Філософський погляд на проблему страху дає предтеча екзистенціальної 

філософії С. К’єркегор (1813-1855). В роботі «Поняття страху» датський 

філософ посилається на казку братів Гримм про юнака, пошуки пригод якого 

пов’язані зі страхом. Автор робить парадоксальний, на перший погляд, 

висновок: треба навчитися лякатися, щоби не загинути – або через те, що 

людина ніколи не відчувала страх раніше, або через те, що людина надмірно 

піддається страху. Той, хто вчиться лякатися належним чином, вчиться 

вищому [41]. 

В теоретичних розвідках феномена казки складається школа, коли казка 

вивчається через міф. Даний аспект презентує методологічну традицію під 

назвою «міфологічна школа», представниками якої є В. і Я. Грімм, 

О. Афанас’єв, Ф. Буслаєв, А. Кун, М. Мюллер. Порівняльно-історичний аналіз 

дозволяє фольклористу Ф. Буслаєву (1818-1897) розвити тезу про виникнення 

казки з героїчного епосу [19]. М. Мюллер (1823-1900) корелює виникнення 

міфу з «хворобою» мови – семантичні зміни, пов’язані з метафоричністю 

мови, спотворюють первинний смисл слів, що є причиною виникнення міфу 

[52]. О. Веселовський (1838-1906) висуває теорію бродячих казкових сюжетів 

або зустрічних течій [21]. Казку вчений визначає як викривлений міф, спільні 

риси міфу та казки визнаються літературознавцем в тотожності використаного 

матеріалу, прийомів та схем образних узагальнень. Дослідник слов’янських 

казок О. Афанасьєв (1826-1871) у праці «Міфи стародавніх слов’ян» 

ототожнює міф і поезію: «зерно, з якого виростає міфічне сказання, криється в 

первозданному слові…» [5, с. 9]. Точка зору О. Афанасьєва, згідно якої казка 

не є «ані навмисно створеною брехнею, ані навмисним ухилянням від 

дійсності…» [5, с. 26], підтримується дисертантом. 
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Повертаючись до соціально-філософського дискурсу, розглянемо ідеї 

Дж. Фрезера (1854-1941), який в рамках антропологічного підходу в роботі 

«Золота гілка» розглядає магію, релігію та науку як світоглядні етапи історії 

людства. Представник еволюціонизму вважає міфи ритуальними текстами, а 

казки та легенди, в свою чергу, – міфами, які втрачають ритуальне значення. 

За Дж. Фрезером, міф – наївний спосіб пояснення первісною людиною 

оточуючого світу – зникає з появою методів наукового пізнання світу та 

природи [83]. 

Цивілізаційні процеси початку XX століття можна охарактеризувати як 

нестримну пророчу фантастичну образність Апокаліпсису [54]. З’являється 

висока концентрація виробництва, йде зрощення промислового й фінансового 

капіталу індустріальних суспільств, відбувається боротьба за переділ світу 

(англо-бурська, російсько-японська війна), виникають військово-політичні 

блоки. В першу світову війну (1914-1918) втягується 38 країн. Потреба в 

модернізації економіки й розвитку наукових знань призводять до грандіозних 

відкриттів в області фізики та біології: з’являється квантова теорія фотоефекту 

та теорія відносності А. Ейнштейна, модель будови атому Н. Бора, стає 

зрозумілою структура ДНК, з’ясовується існування нейтрону Дж. Чедвіком. 

З’являються квантова хімія, генетика, кібернетика, теорія систем, концепція 

нестаціонарності Всесвіту, відбувається автоматизація та комп’ютерізація. 

В епоху некласичної наукової раціональності набуває важливості 

активность суб’єкта, що пізнає. Наукове пізнання співіснує з ірраціональним: 

А. Ейнштейн визнає найдивовижним і фундаментальним досвідом людства 

таємні непояснені процеси, пов’язані з емоціями, які знаходяться в основі 

мистецтва та науки. Показовим є вислів А. Енштейна, в якому фізик-теоретик 

заради розвитку розумових здібностей дітей закликає батьків читати малюкам 

казки, причому, згідно Ейнштейну, розвиток ментальних здібностей прямо 

пропорціональний  кількості прочитаних казок. 

Наукова картина світу втрачає механістичну інтерпретацію, виникає 

синергетика як альтернативний діалектичний метод,   раціо піддається критиці 
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з боку представників філософії життя. Принциповим є тезис В. Дильтея (1833-

1911) щодо відмінності методології вивчення наук про дух і наук про природу. 

Ф. Ніцше (1844-1900) заперечує належність казок виключно дитинству, 

називаючи такий підхід короткозорим, тому що казка як ірраціональна форма 

мислення притаманна життю взагалі. А. Бергсон (1859-1941) у роботі «Два 

джерела моралі та релігії» визнає наявність первісності в глибннній основі  

людства («То, що було первинним, не перестало їм бути»). Міфологія, яка за 

природою є інстинктивною, соціалізує індивіда, усуваючи в нього страх перед 

смертю. Онтологічний статус випадковості, який надають їй і казки, 

визначається А. Бергсоном як механізм з певним наміром, який втрачає зміст. 

Віра, як і в казках, тотожна довірі, першоджерело якої полягає не в страху, а в 

страхуванні від страху [13], що в практичній площині проявляється в 

ритуальних діях і закляттях. 

Представники психоаналізу дають потужний поштовх появі 

реміфологізованих літературних творів Дж. Апдайка, Дж. Джойса, Г. Маркеса, 

У. Фолкнера. За З. Фрейдом, казка виступає як механізм сублімації – 

наближення первісної та сучасної людини відбувається у сфері інфантилізму 

душевного життя [84]. За З. Фрейдом, табу – об’єктивований страх перед 

трансцендентною руйнівною силою. Віра в тотемний дух – практика таємних 

союзів [91], в яких повага до тотемних тварин грунтується на страху 

порушити  космічну гармонію. Табу як явище, яке більш стародавнє за 

існування богів, має багато спільного з казковими заборонами. Порушення 

гейсу (гісу) – табу в ірландській міфології – призводить до нещастя і смерті. 

Заборона як архетип колективного несвідомого – потреба  будь-якої 

культури (згадаємо висловлення Ю. Лотмана «Культура починається із 

заборон»). Казкові табу представлені обітницею мовчання (мовчазне плетіння 

сорочок для братів ледь не коштує Елізі життя), забороною торкатися 

особистих речей (зпалення жаб’ячої шкіри або журавлиного пір’я веде до 

втрати нареченої), забороною відкривати двері чи вживати певну їжу. 

Порушення табу вимагає розплати у вигляді тривалих пошуків, поневірянь, 
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надлюдських зусиль, жертв і втрат. Розгадка імені (Том Тіт Тот – відгадане 

ім’я нечистої сили) чи намірів супротивника як порушення табу призводить до 

руйнування демонічних сил, звільнення від страху, сприяє встановленню 

втраченої гармонії. 

К. Юнг (1875-1961) розходиться з Фрейдом у розумінні природи та форм 

виявлення несвідомого [40, с. 250] – фрейдизм безпідставно зводить всі 

прояви людської діяльності до біологічних інстинктів. На думку юнгіанської 

аналітичної психології, компоненти психічного – символи, основу яких 

складає міфічне як колективне несвідоме (архетипи), що діють інстинктивно у 

міфах, сновидіннях, художній творчості, в тому числі казках. На відміну від 

індивідуального несвідомого, колективне несвідоме узагальнює людський 

досвід, вбираючи в себе зразки генетичної пам’яті людства – первісні форми 

існування, стереотипи поведінки, архаїчні образи. 

Послідовниця юнгіанської аналітичної психології К. Естес розширює 

поняття архетипів колективного несвідомого, розглядаючи жіночі казкові 

архетипи у книзі «Та, що біжить з вовками». Високо оцінюючи міфи, легенди 

та казки, а також казкові настанови як ліки для душі, які допомагають 

пробиватися крізь життєві тернії, автор аналізує архетип Дикої Жінки, Старої, 

яка Знає, Божественої Дитини, Воїна, Дурня, Дівчини, Юнака. К. Естес 

вважає, що початковим джерелом всіх казок світу є “чиїсь набуті в цій 

незбагненій країні душі переживання та чиїсь спроби висловити все, що 

відбувалося з ними…» [94, с. 31].Казкова особистість, на кшталт первісної, 

усвідомлює, що оточуючі предмети мають безліч різноманітних облич 

[59, с. 77]. Причому, під обличчям розуміється не тільки людський образ, але й 

поверхня речей, морди тварин, аспекти явищ, стан проблеми. Обличчя – це те, 

що бачить і те, що можна побачити [29, с. 192]. Людина вдивляється в світ, 

світ, в свою чергу, вдивляється у людину. Даний взаємозв’язок закономірно 

трансформує і світ, і людину. 

Несприйняття ідеологій капіталізму та соціалізму як позбавлених 

християнського спрямування, інтерес до міфологічного світогляду та 
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символіки, теоретичні пошуки єднання ідеального і матеріального є 

характерними для поглядів християнського неоплатоника та видатного 

філолога О. Лосєва (1893-1988). О. Лосєв реабілітує категорію дива в XX 

столітті, в якій  до цього часу європейській свідомості здається забагато 

релігіозного смислу [32, с. 203-204]. Міф, з точки зору науковця, представляє 

собою нероздільне  ціле ідеального та речового світів, поєднання яких веде до 

сфери дивовижного. Диво міфу полягає в зіткненні двох пластів дійсності та в 

діалектичному синтезі двох пластів особистості, коли індивід повністю 

реалізує власний глибинний історично обумовлений первообраз [47, с. 545-

550]. Казкове диво – особливий спосіб співвіднесеності особистості з буттям, 

такий стан речей, в якому світ сприймається як відкритий для 

трансцендентних подій. Казку слід сприймати з дитячою безпосередністю, 

некритичною вірою та онтологічною довірою до сущого. 

Міф є відчуженим від ідеї повсякденного життя [47, с. 448] – 

фантастичність подій міфу нагадує щось наочно-наївне. З точки зору 

міфічного мислення, міф не є грою фантазії – міф це найвища в своїй 

конкретності, максимальній інтенсивності напружена реальність [47, с. 396]. 

Основа міфу – дорефлексивні стосунки людської свідомості з речами 

оточуючого світу. Шеллінг і Лосєв взаємодоповнюють один одного: для 

прадавніх родів «вся дійсність перетворена Фатой Морганой в казку» 

[89, с. 170]. Міфологічна свідомість сприймає буття чуттєво й аффективно, 

знаходячись в цільності з оточуючим середовищем. В міфологічній казці 

також обумовлена гармонія людини та природи. 

Релігійний філософ І. Ільїн (1883-1954), який теж реабілітує казкові 

категорії, у роботі “Духовний смисл казки» називає казки сущою реальністю 

та начальною філософією народу. Філософські відповіді на ключові питання 

буття – чим обумовлюється щастя? яким чином зло повертається кривднику? 

яке співвідношення фізичної потворності та внутрішньої шляхетності? чи доля 

написана на роду? – виношуються несвідомою національно-духовною 

«лабораторією» народу. Казка – породження національно-героїчного епосу – 
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не підкорюється фізичним законам тяжіння, часу та простору, вона віддається  

під владу художньої мрії [36]. 

В рамках соціологічної науки в епоху некласичного типу раціональності 

важливим є дослідження попередника структурно-функціонального аналізу 

Е. Дюркгейма (1858-1917) щодо понять сакрального та профанного, які 

уособлюють колективну та індивідуальну свідомість відповідно. Профанне 

потребує сакрального, того, що колективно переживається. В той час коли 

профанне характеризується буденністю, емоційною поміркованістю та 

рутинністю, сакральному властиві відокремленість, стійкість, емоційно 

збуджений психічний стан, загальна дія, речи-символи, значення яких, за 

Дюркгеймом, не ітерпретуються в межах властивостей, які притаманні самим 

речам. Амбівалентність піднесеного сакрального – в полярних емоційних 

станах: поклоніння та благоговіння, з одного боку, та жахливого страху, з 

іншого. Міфологія моделює родову організацію соціуму [30], символи 

міфології – суть символи соціальної реальності. 

Символічний напрямок філософської антропології Е. Касирера (1874-

1945) характеризується тезою дослідника: культура складається із 

символічних форм, серед яких філософ виділяє рівноправні за статусом міф, 

мову і науку. Головними для нашого дослідження видаються такі тези 

Касирера: міфу властивий причинно-наслідковий зв'язок, емоційне сприйняття 

є пріоритетним у порівнянні з предметним, релігія неповно долає міф. 

Релігійне табу – надихає, міфологічне табу, як і казкове – забороняє [38]. 

З символікою романтизма пов’язане філософське осмислення античного 

міфу Я. Голосовкера (1890-1967), дослідницьке поле уваги якого – логика, 

поетика та естетика міфу. Погоджуючись з тим, що міф порушує закони 

формальної логіки, вчений зауважує, що міф слідує за логікою комбінування 

до повного вичерпання можливих комбінацій, до замикання кривої смислу в 

коло. Ми погоджуємося з тим, що міфічне пізнання, як і казкове, несвідомо 

передбачає або передчуває те, що згодом буде пізнано в науковий спосіб: 

пересування об’єкту відповідно волі суб’єкта, зміна фізичного і психічного 
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стану речей, оборотність часу, подолання простору, зміна фізичних вимірів. 

Я. Голосовкер проводить цікаву аналогію: диво мікросвіту – хімічних 

траєкторій, негативної маси, вібруючих екзистенцій – багато в чому адекватно 

дивовижному світу міфу [25] і казки. Міф і казка, на думку дослідника, явища, 

які розвиваються паралельно, і питання щодо пріоритету першої чи другої 

форми вирішується гіпотетично. 

Значимість міфологічних уявлень для сучасної науки підкреслює 

нідерландський філософ культури Й. Хейзинга (1872-1945), який зазначає, що 

в первісних уявленнях, як в зародку, уже закладений смисл, який пізніше буде 

усвідомлений та висловлений в логічних формах і термінах [86, с. 173]. Беручи 

за основу тезу вченого про людство, яке грає, та осмислюючи запропоновані 

дослідником форми гри в культурно-історичному ракурсі, можна провести 

аналогією між казкою та грою. Казка як гра уособлює тимчасову обмежену 

досконалість; казка як гра легка за формою і серйозна за змістом; гра як і казка 

є поезією, фантазією; казці як і грі притаманні боротьба, виклик, франтівство, 

напруга, удаваність, правила обмеження дій. 

Результат гри як і фінал казкової історії важливий для тих, хто вступає в 

сферу гри та приймає її правила (цю думку підтримує творець фентезі 

Дж. Толкін). Ставка у грі, як і в казці, може бути матеріальною або ідеальною 

– чарівна паличка, коштовність, палац, королівська донька, благополуччя 

народу. Змагання, покарання – ігрові та казкові – можуть приймати форми 

небесної кари, судочинства, парі, загадок. Загадки є  елементом соціального 

спілкування [86, с. 163] і грою, в яку грають на рівних, без урахування 

соціального, гендерного статусу чи віку. Типовою функцією гри як і казки є 

потреба в надзвичайном, такому, що виходить за межі буденного. 

Специфіці міфологічного мислення присвячені праці етнографа, 

антрополога Л. Леві-Брюля (1857-1939). Вчений піддає критиці погляди, 

згідно з якими міфи або «зводять … до гри уяви, або до примітивної форми 

філософських спекуляцій» [42, с. 239]. Міф, згідно міркуванням вченого,  

перероджується в казку, коли перший втрачає сакральне, а сюжет і 
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розповідальний акт відділяються від ритуалу. Сакральність міфу втрачається, 

коли ритуально-драматичне оповідання перестає бути надбанням обраних – 

казка  звершує прорив на вільне повітря художньої творчості, стаючи при 

цьому профанним явищем – художнім твором. 

Структурний антрополог К. Леві-Стросс (1908-2009) головним в 

структурі міфу визначає не окремі елементи (міфеми), а спосіб їхнього 

комбінування. У дусі захоплення наукою філософ порівнює міф з кристалом у 

світі фізичних явищ, зростання змісту якого відбувається безперервно на 

відміну від форми. Слоїста структура міфу виражається в повторенні дій – 

триразове повторення властиве і казкам. Міф обмірковує задачу надання 

логічної моделі «для вирішення певного протиріччя» [43, с. 269], що 

притаманне і казкам. Війна, яка порушує категорію міри, розглядається міфом 

як діалектичний розвиток полювання в нових обставинах. В казках для 

вирішення військового конфлікту також докладаються надзусилля 

ментального або фізичного характеру. 

К. Леві-Стросс досліджує образ ворона або койота як трикстера (плута, 

хитруна) Північно-Американської міфології. Функціонально, як тотемна 

істота, койот переходить і у міфологічні казки американських індейців. З 

міфічних часів спритний та хитрий койот володіє надприродними здібностями 

– танцює із зіркою та ловить вітер. В американських казках міфологічну лінію 

укріплення роду продовжує Братик Кролик, який символічно втілює в своєму 

образі національний розум і непереможність духу. К. Леві-Стросс описує 

європейське стародавнє повір’я, згідно якому роль щастя приписують сміттю, 

попелу та сажі [43, с. 264]. Дослідник порівнює казку племені зун’ї про 

дівчину, яка пасе індиків, з американськими сказаннями про Попелюка (Ash-

boy) та індоєвропейським казковим сюжетом про Попелюшку. Філософ 

робить цікавий висновок – діти-з-бруду є соціальними медіаторами між 

незаможними та заможними членами соціуму. К. Леві-Стросс згадуює певні 

міфологічні мотиви, які за нашими спостереженнями, присутні і в казках –  

самознищення актора, його тривала фізична неповноцінність, вбивство змія 
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або дракона, пошуки, викрадення, зрада, випробування. 

З позицій структуралізма чарівну фольклорну казку аналізує російський 

фольклорист, один з родоначальників теорії тексту культуролог В. Пропп 

(1895-1970). У роботі «Морфологія чарівної казки» вчений піддає критиці 

звичайну класифікацію казок на чарівні, побутові та казки про тварин і 

заперечує ділення казок засновником експериментальної психології 

В. Вундтом на міфологічні, чарівні, біологічні, казки про походження,  

жартівливі казки, байки про тварин і моральні байки. В. Пропп висловлює 

справедливі сумніви щодо основи, що кладеться в класифікацію, зазначаючи, 

що сюжет – досить мінлива річ [65], отже, сюжет не може бути підгрунтям для 

казкової класифікації. 

За Проппом, найстійкішими елементами казки є функції дійових осіб. 

Вчений виокремлює 31 функцію, серед яких – каверза, посібництво, нанесення 

шкоди, отримання чарівного засобу, трансфігурація, боротьба, нестача, важка 

задача, весілля, перемога. Кожній функції властивий її антипод. Наявність 

поодиноких функцій (наприклад, весілля) співіснує з деякими дихотомними 

функціями – заборона-порушення, переслідування-врятування, відсутність-

повернення. За Проппом, функціям властиві закономірності: по-перше, 

функції існують незалежно від того, як і ким вони виконуються; по-друге, 

число функцій чарівної казки є обмеженим; по-третє, послідовність функцій 

завжди є однаковою (дана закономірність, за В. Проппом, стосується лише 

народної казки та не розповсюджується на штучно створені казки), по-

четверте, будова чарівних казок є однотипною [65]. 

Повернемось до розгляду форми казки у некласичну епоху 

раціональності. Наукові відкриття, розробки космічних ракет, винайдення 

потужної ядерної сили, подорож всередину мікросвіту, промислові революції 

та технічна модернізація стають джерелами виникнення наукової фантастики. 

Термін «наукова фантастика» належить видатному пропагандисту науки 

Якову  Перельману (1914). Наукова фантастика є міждисциплінарним 

об’єктом  дослідження з боку філософії, соціології, культурології та філології 
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[88, с. 3]. Автори даної форми фантастичного досліджують й прогнозують 

ймовірні соціально-економічні зміни, суспільні тенденції, вивчають 

гносеологічні та аксіологічні проблеми теперішнього та майбутнього. 

Одним із основоположників наукової фантастики є Ж. Верн (1828-1905), 

автор творів «П’ять тижнів на повітряній кульці», «Двадцять тисяч л’є під 

водою», «Подорож до центру Землі». Автор прогнозує польоти до космосу, 

винаходи телевізора та літака. Фантастичні аеронавти, капітани та члени 

підводного корабля вступають в боротьбу зі стихіями, дикими звірами, 

туземними племенами, голодом і зрадою. Місця фантастичних пригод – дно 

Тихого океану, Північний полюс. Актори розгадують середньовічний 

манускрипт, винаходять пушку, яка летить на Місяць. Соціально-економічна 

реальність дає підстави Ж. Верну для песимістичного прогнозу – на зламі епох 

автор приходить до висновку, що наука і техніка, взяті у відриві від морально-

етичних засад, не спроможні дати людству щастя [20]. 

Фантастика Г. Уеллса (1866-1946) – «Машина часу», «Людина-

невидимка», «Війна світів» – передбачає появу лазера, кондиціонування 

повітря, центрального опалення, можливості подорожі на Місяць й  

телевізійних трансляцій з Марсу. Фантасту належать ідеї про паралельні світи, 

марсіанських прибульців, розщеплення атому. Однак, Г. Уеллс, як і Ж. Верн, 

приходить, врешті-решт, до неоптимістичного прогнозу щодо майбутнього  

людської цивілізації [80]. 

Цикл футуролога А. Кларка (1917-2008) «Космічна Одисея» включає 

елемент фантастичного, а також науковий елемент у формі об’єктивно 

існуючих та ймовірних наукових досягнень. Політ астронавтів на мертвий 

Сатурн із запрограмованою електронно-обчислювальною машиною на борту, 

яка має певні ознаки свідомості, Зоряні Ворота, врятування людиною Землі від 

ядерної катастрофи, Розум-Кристал, який за рік вчить пітекантропів 

користуватися знаряддями праці – прояви фантастичного [39]. 

Артуру Кларку належить ідея запуску системи супутникового зв’язку на 

позаземних орбітах та ідея польотів на Марс. Варті уваги три «закони»  
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Кларка щодо принципів наукової діяльності. Перший закон свідчить: якщо 

заслужений, але вкрай старий вчений стверджує, що якась річ є можливою, 

значить, скоріше за все, так воно і є. Якщо досвідчений вчений каже: щось  є 

неможливим, то він майже стовідсотково помиляється. Згідно другого закону, 

єдиний шлях виявити межі можливого – вийти за ці межі в неможливе. Третій 

закон Кларка – будь-яка достатньо розвинена технологія не відрізняється від 

магії. 

Рей Бредбері (1920-2012) – представник магічного реалізму в науковій 

фантастиці. Автор творів «451 градус за Фаренгейтом», «Марсіанські 

хроніки», «Вино з кульбаб» не лише прогнозує підкорення Червоної планети 

або відкриття школи на Венері, але й намагається повернути людину до 

осмислення безальтернативного існування людства на планеті Земля та 

усвідомлення потреби розвиненої екологічно-етичної людської свідомості. 

Фантастичний світ Марсу для землян – своєрідна форма загробного життя або 

ілюзія шансу реінкарнувати минуле [15]. 

«Переддень усіх святих» Р. Бредбері – фантастична казка з осмисленням 

добра і зла, життя і смерті, міфічного та релігійного. В творі «Літний ранок, 

літня ніч» автором описаний чарівний світ, в якому не існує старіння, речі 

живуть власним життям, і на кожному кроці – диво, яке і є лікувальним 

засобом від меланхолії. Письменник описує антиутопію постіндустріального 

суспільства з компонентами тоталітаризму, караючої психіатрії, спалюванням 

книг, шпигунством за дисидентами та інтерактивним телебаченням, яке 

виконує розважальну функцію. Чарівність книг – в їх здатності зшивати 

клаптики Всесвіту в єдине ціле. Гріх сучасності – нечитання книг, який 

призводить до деградації людини. Бредбері, прогнозуючи продаж країни 

нетверезими сенаторами, стверджує: суспільство приречене на занепад, якщо 

відсутня відповідальність влади, якщо ігноруються філософія та соціологія, а 

побутове життя зведене до примітивних автоматизованих рефлексів. 

Рей Бредбері – реалістичний діагност XX століття. За спостереженнями 

письменника-філософа, земляне, спілкування яких позбавлене сенсу, а дії – 



26 

цілепокладальної основи, стають все більш агресивними та нетолерантними, а 

їх вільний час направлений на пошуки розваг. Людина постіндустріальної 

епохи асоціює час (за емоційно-чуттєвими показниками) з пилом, 

новорічними повітряними кульками, які падають у ніщо або снігом, який 

летить в безодню чорного колодязя (пригадаємо «Чорний квадрат» 

К. Малевіча або тунель-нору, в яку падає Аліса Л. Керролла). Науково-

технічний прогрес викликає прискорений ритм життя, що, в свою чергу, 

викликає розпач, тривогу і навіть страх перед часом, який стрімко спливає. 

Станіслав Лем (1921-2006) – польський науковий фантаст, автор творів 

«Солярис», «Повернення з зірок», «Астронавти», «Кіберіада», «Людина з 

Марсу», «Зоряні щоденники», «Казка про цифрову машину, яка з драконом 

билася», «Атомне місто». Образ безмежного Океану з планети Солярис, 

наділений свідомістю, протистоїть землянам. Океан – жива субстанція, 

генезис якої не піддається осягненню розумом людини – відкидає усілякі 

спроби вступити з собою в контакт. «Соляристика – відродження давно 

померлих міфів, яскравий прояв містичної туги, про яку відкрито, в повний 

голос, людина говорити не наважується» [44, с. 200]. Океан може бути 

символом стривоженої совісті, пробудженої свідомості, інтуїтивних прозрінь 

людства, які досі залишаються неактуалізованими. 

С. Лем тривожиться цивілізаційною проблемою прірви між високим 

рівнем розвитку науки і техніки та низьким моральним розвитком людства. 

Доцільність встановлення контактів із позаземними цивілізаціями ставиться 

під сумнів через відсутність загального міжпланетного категорійно-

понятійного апарату, а також через агресивну упередженість, технічну 

нерозвиненість і ментальну обмеженість  представників планети Земля. С. Лем 

передбачає появу комп’ютерної віртуальної реальності (фантоматика у Лема), 

просування генної інженерії, спробу створення «лазерного щита», неминучий 

крах комуністичної системи, хоча його перу належать твори про комуністичнї  

утопії. Науковий фантаст вважає, що основою міфу та казки є об’єктивна 

дійсність, і написання казки потребує від автора дотримання певних аксіом  
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класичної казкової моделі. 

В творах О. Толстого (1883-1945) «Аеліта», «Гіперболоїд інженера 

Гаріна» наряду з марсіанською тематикою піднімається питання небезпеки 

зброї масового знищення, проблема мас і особистості, таланту та 

відповідальності [76]. А. Беляєв (1884-1942) створює твори-гіпотези «Людина-

амфібія», «Голова професора Доуеля», в яких розглядає можливості 

трансплантології та подолання земного тяжіння, аналізує межі наукового 

пізнання, проблему безсмертя та наукового злочину. В романі «Зірка КЕЦ», 

присвяченому К. Е. Ціолковському, автор передбачає появу орбітальних 

станцій та радіокерованої техніки [11]. 

Елементи наукової фантастичності в романах М. Булгакова «Рокові 

яйця», «Собаче серце» відображують події, пов’язані з науковою діяльністю 

професорів Персикова та Преображенського в умовах смути постреволюційної 

доби. Винахід проміня (червоної частини спектру), що позитивно впливає на 

ембріони та який здатний сутнісно прискорювати розвиток живих істот, а 

також знайдення механізму переходу живої істоти на більш високий рівень 

розвитку – за суттю прогресивні. Однак, результати експериментів 

закономірно призводять до економічного колапсу та моральної катастрофи 

[17]. 

Твори І. Єфремова (1908-1972) «Час Бика», «Туманність Андромеди» 

описують райдужні перспективи Великого Кільця світів Всесвіту, ставлять 

питання економічних і соціальних протиріч суспільства XX століття. Форма 

капіталізму, яка називається автором державною, представляє собою 

тоталітарне суспільство, основна небезпека якого полягає у стрімкому 

прогресі науки й техніки за відсутності стримуючих моральних норм [31]. 

А. Айзімов (1920-1992) у творах «Я, робот», «Кінець Вічності», 

«Оголене сонце» розглядає можливість гри з простором і часом, шанси 

повернення людства до більш низького ступеню суспільного розвитку, 

демонструє Електронний Насос як джерело невичерпної енергії та ціну, за 

якою винахід дістається людству. Автора цікавить проблема людського 
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спілкування, на яке у фантастичному світі накладається табу та яке 

здійснюється завдяки голографічному телеконтакту [2]. 

К. Буличов (1934-2003) у творі «Сто років тому вперед» вирішує 

можливість врятування землі від вірусу злоби. Брати Стругацькі у творах 

«Стажисти», «Населений острів», «Пікнік на обочині», «Країна багрових 

хмар», розповідаючи про прибульців, експедиції на Місяць, Венеру, Марс, 

розглядають проблему соціальної інтеракції землян з позаземними 

цивілізаціями, ставлять питання кордонів наукової допитливості, 

взаємозумовленості мрії та реальності [18]. 

Наукова фантастика, реагуючи на переваги численних наукових 

винаходів, попереджає людство про можливі загрози для існування Всесвіту з 

боку не стільки позаземних прибульців, скільки через невідповідальну  

ірраціональну розбалансовану поведінку самих мешканців Землі. Наукова 

фантастика «бере на себе перевірку дійсності з точки зору її відповідності 

філософським ідеям істини, добра, краси, єдності, свободи, доцільності, 

вказуючи науці, що світ став далеким від гармонії» [88, с. 4]. Додамо, що 

наукова фантастика звертається не тільки до свідомості науковця – більшою 

мірою вона звернена до мислячої людини з небайдужею совістю та 

громадянською позицією. 

Епоха постнекласичної раціональності пов’язана з науковою 

революцією другої половини XX століття – виникненням інформаційних 

технологій, нелінійністю синергетичного стиля мислення, теоріями систем, що  

саморозвиваються, тенденцією до інтеграції гуманітарного та природничо-

наукового знання. «Розчаклування» техногенного  світу поєднується із 

зникненням сакрального, традиційно ціннісного, з одного боку, та 

усвідомленням нагальної потреби гуманістичних орієнтирів у наукових 

розвідках, з іншого. В ідею плюралістичної раціональності входить 

особистість як системоутворюючий елемент. Об’єктами соціогуманітарних  

наук і художньої творчості стають штучний інтелект, кіберсистеми, віртуальна 

реальність. 
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Розпад соціального (Ж. Бодрійяр) призводить до появи в постмодерновій 

картині світу синдромів зваблення, нарцисизму, відступництва, ескапізму, 

індиферентності, жорстокості (Ж. Ліповецьки). Ера комбінування та 

варіативності співіснує з духовною спустошеністю людини-телеглядача, 

споживача порожнечі. Криза культури та духовності кінця XX – початку XXI 

століття пов’язана з поширенням індивідуалізму, імплозією масової 

свідомості, відсутністю дисциплінарної етики, розмитістю категоричних 

імперативів, зняттям моральних табу. Смисл протистоїть масі, яка потребує не 

тільки хліба, але й постійних видовищ соціального чи політичного характеру. 

Індивіду, який існує в заплутаному світі театра абсурду, властива 

потреба в банальних розвагах, що легко задовольняються, але ніколи не 

насичуються, жага грубих сенсацій та масових видовищ, відмирання  почуття 

гумору, запальна реакція на слово, підозрілість, нетерпимість, схильність до 

будь-яких ілюзій [86, с. 283-284]. Нудьга, фрустрація, апатія – супутники 

людства багатоальтернативної епохи дінамізму й напруги. Екзистенціальний 

вакуум породжує неврози безробіття, вихідного дня, а також неврози 

нав’язливості, конформізму та ізольованості. Німецький філософ-

екзистенціаліст К. Ясперс (1883-1969) стверджує, що людству слід поновити 

зв'язок з «осьовим» часом – епохою закладання категорій мислення та 

народження світових релігій [95], тобто повернутися до відновлення традицій. 

Логотерапія психоаналітика В. Франкла (1905-1997) націлена на 

позбавлення людини екзистенціального вакууму. Філософ закликає сучасників 

трактувати життя як плетеницю унікальних ситуацій, які не вписуються в 

десять християнських заповідейі безумовна значимість яких розмивається в 

конкретних моментах буття [82]. Однак, В. Франкл нагадує про цінність 

особистої відповідальності суб’єкта за власні вчинки, стверджує  

екзистенціальний відчай як прояв інтелектуальної щирості, наполягає на 

необхідності звершувати проби буття. Австрійський мислитель нагадує про  

заборону маніпулювання інтенціональними феноменами віри, надії та любові. 

Подібні спроби караються в усіх казкових формах. Засновник гуманістичної 
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психології А. Маслоу (1908-1970) вказує на можливість особистісного зросту 

та самоактуалізації у медицині, менеджменті, освіті через духовну сферу, 

зокрема, завдяки казковим візуалізаціям, пробудженню підсвідомого, 

визнанню права на існування полярних емоцій, приняттю позиції Іншого [51]. 

Повернення до осмислення міфів і культури в цілому здійснюється в  

постструктуралістських і семіотичних розвідках сучасної західної та 

вітчизняної філософської думки. Р. Барт (1915-1980) вважає, що міфи 

XXстоліття як аморфна маса безсистемних уявлень слугують не розв’язанню, 

азаклинанню та виправданню протиріч суспільства [7]. Р. Барт згоден з 

К. Леві-Строссом, говорячи про політичну ідеологію сучасності як замінника  

міфології [43, с. 242]. Сучасним міфом як соціально відчуженим штучним  

утворенням виступає все, що оточує людину [7]. Семіосфері Ю. Лотмана 

(1922-1993) – складному різнорівневому простору, який сутнісно дорівнює 

культурі та потребує системного підходу [49] – властиві ознаки неоднорідністі 

й обмеженості та дзеркальна симетрія й бінарність як принципи розвитку. 

Цінними для нашого дослідження виявляються три функції текста, 

виокремлені Ю. Лотманом: текст інформує, продукує смисловий простір та 

зберігає власну ідентичність. 

Румунський культуролог М. Еліаде (1907-1986) вважає казку 

послідовною десакралізацією міфу та полегшеною копією останнього. В казці 

боги позбавлені прав і замасковані, а казковий персонаж, на думку вченого, є 

незалежним від богів – для перемоги суб’єкту вистачає земних друзів і 

покровителів [93].За М. Еліаде, міф сучасного суспільства не тотожний міфу 

первісного роду, однак, міфологічне мислення виступає основою сучасної 

свідомості, проявляючись як сакральне у ритуальних діях, забобонах і 

пересторогах. Ідентичну позицію висловлює німецький філософ К. Хюбнер 

(1921-2013), підкреслюючи в «Істині міфу» незникнення міфологічного 

мислення в XXI столітті. Політичні, релігійні, мистецькі форми сучасного 

міфу є лише викривленими відзвуками міфу. В доісторичні часи міф – 

поетична форма наївного опису світу, в сучасну добу міфологія свідомо 
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маніпулює суспільною свідомістю [87], за допомогою квазінаукових 

міфологем і обрядів досягаючи сакралізації норми та гармонізації колективу 

[54]. 

Філософія постмодерну в епоху постнекласичної раціональності 

інтерпретує соціогуманітарну сучасність як карнавальне божевілля, рисами 

якої є інтертекстуальність, бриколаж, алюзії, пародійна еклектика. 

Французький філософ Ж. Дельоз (1925-1995) в іронічній роботі «Логіка 

смислу», спираючись на нонсенс казок Л. Керролла,  розглядає смисл у відриві 

від здорового глузду, відмовляє існуванню єдино можливого смисла. Сила 

парадоксів, на думку автора, полягає не в тому, що парадокси суперечливі, а в 

тому, що вони дозволяють усвідомити генезис протиріччя [28]. Ризома у 

Дельоза – смисли, що є результатами шизоїдного мислення як необмеженої 

свободи людського духу. «Смерть автора» та «кінець епохи великих нарацій», 

за поп-філософією Дельоза і Гваттарі (Ж. Олендорф), яка в революційний 

спосіб розвиває фрейдомарксизм, означає довільні смисли «бажаючого 

виробництва». Бажання виступає рушійною силою новітньої моделі 

суб’єктивності, створюючи об’єктивне соціальне і природне буття людини. 

Шизоаналіз заперечує загальновизнану норму, розглядаючи її як компроміс 

соціального в умовах капіталізма й ставлячи на перше місце природні бажання 

суб’єкта. Концепт несвідомого виступає в епоху постнекласичної 

раціональності в якості загального регулятора соціальної поведінки та 

спротиву відчуженій від людини владі. 

Паралельно з науковою фантастикою, фантастичною притчею, 

міфологічною  повістю (У. Еко, П. Зюскінд) виникає та розвивається фентезі 

як іновативна форма міфічного, що продовжує казкову традицію пошуку 

смислів людського буття в рамках фантазійних конструкцій. Фентезі аналізує 

феномен зомбування свідомості, зрощення ідеології з тоталітарною державою, 

досліджує паралельні світи, релігійний плюралізм, структуру «Я» в умовах 

зникаючої культури милосердя. Коли старе зникло, а нове коливається 

[95, с. 21], актуальність духовної опори не піддається сумніву: людині слід 
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віднайти себе як людину історичну, відповідальну за власне життя «перед 

обличчям непохильних законів цільності та повноти буття» [50, с. 61]. 

Наукова фантастичність, як і фентезі, сприяє осягненню суспільно-

політичних, економічних, екологічних, моральних проблем 

постіндустріального та інформаційно перенасиченого світу. 

Фентезі – соціально-історичне явище суспільної свідомості, яке 

пародоксальним чином зароджується в епоху Просвітництва. Націлене 

спочатку на дитячу аудиторію, раннє фентезі вирішує, чи продовжувати 

інструктувати дитину, сприймаючи її як об’єкт виховання, чи розглядати  

дитину як самоціль, все більше схиляючись до другого варіанту. Поява 

фентезі пов’язана, зокрема, з науковою дискусією щодо термінології 

англійських слів «уява» та «фантазія» на межі XVIII-XIX століть. На той 

момент уява вважається більш богоподібним атрибутом свідомості, потужною 

здатністю розуму створювати образи без будь-якої основи в реальності. 

Натомість, фантазію сприймають як характеристику пам’яті, яка звільнена з 

порядку часу та простору [101, с. 9]. 

В сучасній соціальній філософії поняття «уява» і «фантазія» 

розмежовуються. Уяву розуміють як психічну діяльність, сутність якої – в 

утворенні уявлень і мисленнєвих ситуацій, які ніколи не сприймалися 

людиною в дійсності. Уява – відображення дійсності як можливості. 

Натомість, фантазія – особливий вид творчого мислення, який неначе 

відходить від дійсності, створюючи неадекватні образи [71, с. 399-401]. 

Тлумачний англійський словник дає визначення уяви як «здатності 

продукувати розумні та оригінальні ідеї, можливості та рішення, здатність 

формувати картину, історію…» [100, с. 714]. Фантазія визначається словником 

як «приємний… або незвичний досвід, який відбувається в уяві, досить 

несхожий на справжнє життя» [100, с. 503]. У фантазію, яка характеризується 

певною ексцентрикою, входить елемент уяви, в той час коли уява втілює в 

собі нові форми старих істин. 

Елементи фентезі – фантастичне, зцілення, ескапізм і розрада – 



33 

притаманні і фольклорній казці. Ескапізм або відсторонення від реальності – 

не є принизливою втечею від життя, скоріше, це явище романтичного 

прагнення бути відчуженим від злобного, потворного, несправедливого. 

Розрада втілена у феномені Щасливого Кінця [101, с. 66], який видається 

найбільш характерною рисою казки. Відміною від фольклорної казки є  

використання фентезі технік модерну і постмодерну – паралаксу, потоку 

свідомості, сюрреалізму. Мова сучасної фентезі – плюралістична та включає в 

себе повільні наспіви сказів скальдів, ніжні ритми колискових, уїдливий 

підлітковий стиль, неквапливий темпоритм середньовічних балад, 

ексцентрику сучасних жаргонізмів. 

Якщо казка відправляє індивіда у чарівні сфери, то фентезі приводить 

магію у повсякденне життя. Магічні речі втручаються у довірливе дитинство, 

в той час коли дорослі вимкнені зі світу магії. Ознака фентезі XX століття – 

еволюція ієрархічних стосунків між дорослою та дитиною: від абсолютного 

підкорення дитини світом дорослих до усвідомлення самобутності та 

самодостатності дитячого світу. Уявний світ – притулок, де діти ховаються від 

конфліктів з батьками. Фентезі відстоює традиційні моральні ціінності – 

любов і дружбу, довіру і вірність, честь і справедливість. 

Світи, створені фентезі, свідомо перевернуті, розташовані на межі 

реального та фантазійного. Образи підводного королівства, котячого царства, 

королівства кривих дзеркал, автономного світу чисел і слів, світу 

гастрономічної утопії – картини світу, в якому живе зло, і які викликані, 

насамперед, світовідчуттям трагічної паранормальності суспільно-політичної 

реальності. Інтерпретація альтернативних світів свідчить про загрозу злого 

чародійства, що проникає під виглядом добрих намірів. Образи прибульців і 

перевертнів  доводять, що джерело насилля – не в них, а в об’єктивно 

існуючих антигуманних законах і урядових планах [101]. 

Паранормальність буття XX – початку XXI століття реалізується в 

образі тоталітарної церковної держави, через образ Світу комп’ютерних 

Дисків – надплюралістичного  релігійного суспільства, в якому кількість богів 
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дорівнює кількості мікробів. Фентезі повертає ідею пантеїзму, переглядає 

християнські догмати: Христос відмовляється нести свій хрест, продовжуючи 

жити. Боги розчаровані зневірою людей – таємнича держава Бенанданті, яка 

керується ляльками, продовжує практику полювання на відьом, нагадуючи 

середньовічне суспільство. Забуті єгипетські та індіанські боги стають в 

опозицію до новітніх американських богів, імена яких – Філософія 

Споживання та Викоринення Культури [101]. 

В чарівну Нарнію – старовинне історичне місто етрусків – потрапляють 

завдяки потужності фантазії. Нарнія заселена персонажами різних культурних 

епох – Бахусом, Сніговою королевою, Санта Клаусом. Футуристичне фентезі 

описує утопічне суспільство, яке приймає форму злочинної спільноти. Фентезі 

піднімає соціальні питання. Стосовно Африки, наприклад, це теми рабства, 

економічної та культурної залежності, національної ідентичності, гендерних 

відносин, протистояння СНІДу. Мандри в часі африканських фантастичних 

істот від епохи доколоніалізму до Нового часу дозволяють простежити 

еволюцію трансатлантичної системи рабства [101]. 

Політика як гра у реальність, симулякр дійсності стає актом творіння 

нового світу. Однак, фентезі попереджає – майбутнє може виявитися більш 

дивним, ніж найсміливіша фантазія. Стримуючим чинником стає страх 

розчинення всесвіту в інформаційному супі – гігантському потоці інформації, 

яка не здатна переробитися свідомістю. Фентезі трансформує традиційно 

казкове уявлення про війну як схематично-віддалену річ на негероїчне та 

беззмістовне явище. 

Глобальні виклики сучасності (тероризм, міграційні процеси, кліматичні 

зміни, соціально-економічний занепад слаборозвинених країн) діалогічно 

перетинаються з міфічним елементом «меча і чаклування». Втрачений 

людиною світ Затишку і Спокою втілений в уявній Серединній Землі, болісні 

пошуки якої пов’язані з маленькою людиною (і в прямому і в переносному 

смислі) в образі Хоббіта, на долю якої випадають війни, влада дракона, 

реформи, повстання, перебудови. Фентезі стверджує – мужність невиразної 
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боязкої схожої на дитину людини здатна змінювати світ. Жіночий страх через 

ймовірне зникнення власного «я» у лещатах шлюбу – страх втратити 

самоідентичність. Протест дружини – не протест феміністки, але спроба 

відновити власну психологічну цілісність [101]. 

Фентезі як форма міфічного демонструє метаморфози, перетворення, 

парадокси як в сфері соціального буття, так і у сфері свідомості. Фентезі 

генерує смислово-вербальну гру абсурду, що притаманна викривленій логіці 

міфічного. Наприклад, заборона існування букви «о» в словах призводить до 

словесної гри, яка має соціальні наслідки – заборона слів «ніхто» і «ніщо» 

виводить з обігу коло понять, що призводить до небезпечного протистояння 

смислових ситуацій. Мовна гра забороняє дійсності відбутися, адже 

каламбури в буквальному сенсі трансформують буття [101]. 

Серед дослідників міфу та казки сучасності згадаємо Л. Брауде (1927-

2011), у  праці якої «Казкарі Скандинавії» досліджується взаємний зв'язок 

сюжетів та образів датських, норвезьких та шведських міфів й казок та 

аналізуються міфологічні та казкові твори [14]. Е. Екгауз цікавиться питанням 

становлення жанру чарівної літературної казки в європейській літературі [92]. 

Поняття, витоки, типологію російської літературної казки XVIII - початку XIX 

століття вивчає О. Герлован [24]. Поетику, класифікацію та історію російської 

літературної казки XX століття аналізує О. Беляєва [10]. Мовну картину світу 

в англійських народних  казках розглядає О. Смирнов. Російську казку XX-

XXI століть досліджує науковець К.  Бабковська [6]. Поетику дзеркала в 

російській дитячій літературі XX століття піддає аналізу Н. Урванцева [78]. 

Аксіологічні моделі авторської казки Л. Лагіна та О. Волкова досліджує 

А. Омраан [58]. 

Філософський аналіз казки здійснює О. Халуторних в дисертації 

«Чарівна літературна казка як феномен культури» [85]. І. Павлютенкова в 

дисертаційній роботі досліджує казку з точки зору філософсько-

культурологічного аналізу [60]. Дисертація Л. Мулляр присвячена авторській 

казці та її філософсько-антропологічним смислам [53]. Монографія дослідника 
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В. Шинкаренко «Смислова структура соціокультурного простору: міф і казка» 

досліджує міфічну свідомість, яка включає в себе знаково-смислову і 

мовленнєву складову [90]. Автор підкреслює, що казка, на відміну від міфу, 

синтезує соціокультурні смисли, які дозволяють дитині сприймати суспільно-

соціальні зв’язки у вигляді доступної для розуміння схеми. В. Шинкаренко 

акцентує увагу на тому, що казка, як і міф, існує на межі зовнішнього і 

внутрішнього, що дозволяє внутрішньому, тобто смислу, не відокремлюватися 

від зовнішнього, тобто об’єктивно існуючого світу [90]. 

Дисертаційна робота Г. Сафіної присвячена вчинку в структурі 

морального вибору в контексті народної мудрості [66]. В. Воронцов в книзі 

«Генезис мови, казки та міфу в контексті антропо-соціо-культурогеза» визнає, 

що казка, як і міф, є традиційним феноменом людської культури. Вчений 

зазначає, що структурної різниці між міфом та казкою може не існувати 

[23, с. 127].Дослідник розглядає поняття «ручне мислення», аналізуючи роль 

руки в антропологічному розвитку та розглядає казкові образи руки та 

мовленнєві паттерни, пов’язані з даною частиною тіла.  Серед низки робіт, 

присвячених концептуальному ряду казки, відмитимо такі. Дисертація 

філолога Є. Абишевої розглядає лінгвістичні, наративні та хронотопні 

характеристики концепту «диво» на основі російського та ірландського 

фольклору [1]. Д. Бережкова – дослідниця поняття «доброта» в 

концептуальному просторі англійської народної казки у філологічному аспекті 

[12]. Н. Пилипенко-Фрицак розглядає чарівну казку як джерело формування та 

концентрації універсальних концептів [61]. 

Віртуальне буття казки в культурі розглядається в дисертаційній роботі 

О. Алексеєвої [3]. Автор аналізує, зокрема, культурну семантику та функції 

казки. Культурний паралелізм фольклорної казки та сучасних рекламних 

комунікацій досліджується О. Зелєніною [33]. Психолого-педагогічний вплив 

казки на формування етнічної ідентичності молодших школярів вивчає 

дослідниця О.  Беляєва [10]. Згідно О. Беляєвої, етнічна ідентичність поєднує в 

собі інтереси, почуття та цінності народу, регулює тип поведінки в 
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полікультурному середовищі. Відсутність усвідомлення етнічної ідентифікації 

призводить до проявів маргіналізма, зрадництва в умовах розмитих 

світоглядних позицій, нечітких моральних орієнтирів, агресивного втручання 

ЗМІ, інтенсивних міграційних процесів. Під етнічною ідентифікацією автор 

розуміє суб’єктивовану форму прояву етнічної свідомості. Зміст етнічної 

ідентифікації – у єдності когнітивних, афективних, поведінкових аспектів, які 

відображуються в етнічних знаннях і стереотипах. Казка сприяє засвоєнню 

зразків етнічної культури та формує позитивний образ власного «Я» як 

представника етносу [10].  Відмітимо дисертацію О. Собецької «Індійська 

«Панчатантра» та українські народні казки про  тварин: порівняльний 

структурно-семантичний аналіз поетичних сюжетів» та дисертацію 

О. Олійник «Антиномія категорій «свій/чужий» у просторі української 

чарівної казки» [70 ; 57]. В. Ятченко – автор дослідження про феномен 

українського шаманізму [96]. 

Отже, досліджуючи генезу та проблеми вивчення поняття «казка», 

зауважимо методологічну актуальність наукової раціональності, яка дозволила 

нам теоретично презентувати історичну трансформацію феномену казки в 

парадигмальних нормах соціальної культури. В наукових і філософських 

дослідженнях поняття «казка» інтерпретується як а) знекровлений або 

викривлений міф, в) копія міфу з деградацією сакрального, с) міф, який 

втрачає ритуальне значення, d) паралельне міфу явище. Поняття «казка» 

досліджуються в термінах форми героїчного епосу, самодостатнього 

естетичного феномену або органічного явища народної психіки. 

Ми вважаємо, що міф виступає як зміст по відношенню до казки, в той 

час коли казка – це форма міфу. Міф – категорія «загальне», казка – категорія 

«особливе». Будучи породженням первісної свідомості, міфічне продовжує 

існувати в традиціях фольклорної, релігійної казки, наукової фантастики та 

фентезі. 

Проблематика осмислення міфу в науковій та філософській думці 

проходить на фоні національно-визвольних ідей, рухів за національне єднання, 
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на тлі соціальних, політичних, економічних та духовних криз, загроз або 

реального існування тоталітаризму, утилітаризму та прагматизму, в переламні 

смутні періоди світоглядного вакууму, в умовах панування міфологізованої 

ідеології. 

Казка є і лінгвістичним і позалінгвістичним явищем. Ми вважаємо, що в 

казці однаково сутнісними є поетичне слово, міфологеми, емотивна сфера, 

напружена реальність, диво, особистість актора, який здійснює пізнавально-

практичну діяльність. Сфери смислового перетину міфу та казки складають 

такі компоненти, як анімізм, тотемізм, табу, елементи ритуальності, єдність  

природи та людини, архетип демонічної жіночої постаті, а також мотиви 

вбивства змія-дракона, самознищення, трансформації, викрадення, пошуків. 

В межах класичної, некласичної та постнекласичної парадигми 

раціональності аналізується структура та композиції казки на основі 

класифікації сюжетів і виокремлення функцій казкових героїв. В соціально-

гуманітарному дискурсі достатньо розробленими є питання казкової 

концептосфери та семіосфери, архаїки образів, характерних мовно-

стилістичних показників. Казка в її традиційно-фольклорній формі, 

літературно-авторська казка, научна казка (наукова фантастика), фентезі 

залишаються об’єктами соціогуманітарних досліджень, предметним полем 

яких є як іраціональні, так і раціональні складові казкової творчості, серед 

яких міфічні образи, концептосфера, сюжетні лінії казок, казковий час і 

простір, вербальна презентація структурних казкових елементів. 

 

1.2. Методологічні підходи та принципи осмислення світоглядних 

настанов казки 

Аналізуючи світоглядні настанови казки з соціально-філософських 

позицій, необхідно розглянути структуру світогляду, яка включає в себе 

світовідчуття, світосприйняття, світорозуміння та картину світу як 

відображення об’єктивно існуючої реальності. Світовідчуття представляє 
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собою емоційно-гнучку сторону світогляду, що втілена в переживаннях, 

настроях, відчуттях, почуттях і передчуттях. Світосприйняття складається з 

наочних образів-уявлень об’єктивно існуючого світу, що утворюються на 

основі психологічно-емпірічного досвіду. Акт сприйняття виокремлюють ще 

античні філософи, трактуючи його як прийняття дій зовнішнього світу у 

внутрішній світ [81, с. 177]. Світорозуміння, спираючись на дані світовідчуття 

й світосприйняття, є ментальним утворенням смислів, цінностей, оціночних 

норм та інтересів людини. 

Таким чином, світогляд можна визначити як синтез індивідуальної та 

суспільної свідомості, складну цілісну сукупність чуттєвих (настрої, почуття, 

віра), емпіричних (образи, сподівання, ідеали) та теоретичних (оцінки, 

цінності, норми, принципи) компонентів, які є визначальними у ставленні 

людини до світу, суспільству та себе. Світогляд – результат відображення 

реального світу на рівнях не тотожної глибини, починаючи з рівня відчуттів і 

закінчуючи цілісно-узагальненою картиною світу. 

Світогляд може бути визначений як «цілісне осягнення людиною 

безкінечності світу, яке дано у відчуттях» [16, с. 206]. Світогляд сприяє 

виопрацюванню не лише особистісних, але й суспільних норм і правил, які 

стосуються уявлень і суджень щодо індивідуального буття людини, 

суспільних взаємодій та загального світоустрою. 

Аналіз казок ми будемо здійснювати з урахуванням існуючих типів 

світоглядів для подальшого їх розмежування на міфологічні, релігійні, наукові 

(наукову фантастику) та філософські казки. Отже, перейдемо до аналізу типів 

світогляду, серед яких розглянемо міфологічний, релігійний, науковий та 

філософський. 

Міфологічний світогляд (космоцентризм) – найбільш стародавня форма 

пізнання світу – спирається на відчуття світу як одушевленої істоти, існування 

якої емоційно-чуттєво переживається. Надприродне перебуває в 

безпосередньому контакті з людиною в локальному просторі буття. Вплив 

людини на реальність обмежується діями ритуалів і заклять та емоційно-
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чуттєвими станами, серед яких віра (не як укорінене знання, а як почуття) – 

найбільш пріоритетне. Міфологічній картині світу притаманні синкретизм, 

метафоричність та поетика. Міфологічна свідомість характеризується 

замкнуто-циклічним ставленням до часу. Універсальний закон міфологічного 

світу – подібність всього всьому, головні структурні відносини – відносини 

гомеоморфізму [48, с. 36]. Взаємозворотні і взаємозамінні тотожності – осінь-

вечір-старість, зачаття-засів-погребіння-відродження – суть з необхідністю 

заданого колообігу смерті, що переходить в життя та воскресіння, яке, в свою 

чергу, несе з собою смерть. 

Релігійний світогляд (теоцентризм) закріплює пасивну позицію людини 

щодо пізнання світу. Всі об’єкти пізнання, в тому числі і людина, знаходяться 

в Божій владі та волі. Гармонійний до того світ подвоюється на 

посюсторонний та потойбічний. Догматичні постулати релігійної віри 

розводять поняття земного (профанного) та сакрального. Релігійна картина 

світу вирішує проблему співвідношення Бога і людини на користь першого. 

Бог як творець дива робить існування потойбічного реальним. Релігійній 

картині світу – як втіленні Абсолютного Духу на ступені уявлень – 

притаманна ідеологія, що розводить поняття «гріховне» та «доброчинне». 

Науковий світогляд, на противагу міфологічному та релігійному 

світоглядам, спирається не на чуттєві образи або віру. В основі наукового 

світогляду – закономірності існування об’єктивного світу. Наукова картина 

світу характеризується цілісністю, абстрактністю, системністю та логічним 

упорядкуванням. Наука виявляє та формулює закони, загальні теоретичні та 

методологічні принципи. Мова науки – не метафори або художні образи, а 

схеми, графіки, формули, рівняння, теоретичні висновки та узагальнення. 

Філософському світогляду притаманна активна позиція суб’єкта щодо 

пізнання дійсності. В основі практичної діяльності суб’єкта знаходиться 

принцип пізнаної закономірності. Структура філософського світогляду 

включає в себе онтологію (вчення про буття), гносеологію (вчення про 

сутність та методи пізнавального процесу), аксіологію (вчення про 
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походження та ієрархії світу цінностей) та праксеологію. Праксеологія – 

теорія організації ефективної людської діяльності – аналізує методи та форми, 

цілі та результати, структуру та характер матеріальної, духовної, політичної та 

інших видів людської діяльності. Максимально доцільна соціальна діяльність  

(співпраця або взаємодія) повинна досліджуватися разом з етичними 

чинниками вибору, вчинку, рішення особистості. 

Казку можна визначити як символічно-метафоричну систему, 

ідеалістичну за змістом, яка на кожному історичному етапі власного буття є 

світоглядно забарвленою. Якщо розглядати міф як зміст, то казка – це форма 

міфу наряду з легендами, притчами, сказаннями, сагами, епосом. Художні 

прояви поняття «казка» як категорії «особливе» співвідносно з міфом як 

категорією «загальне» – міфологічна казка (етіологічна, космологічна), 

релігійна, філософська, наукова казка (наукова фантастика) та віртуальна 

казка  (фентезі). Літературна або авторська казка існують в конкретну 

історичну епоху на грунті певного авторського світогляду, який пов'язаний з 

суспільним. В казці існують смисли, цінності та настанови як відображення 

конкретного світорозуміння. 

Наприклад, казки Г.-Х. Андерсена наповнені песимистичним 

світовідчуттям трагедійного існування талановитої особистості в епоху 

Романтизма. Індивідуальне незаможне самотнє життя письменника було 

наповненим фобіями та психологічними комплексами. Протиріччя  Епохи 

Романтизму, в якій жив датський казкар, грунтувалось на розбіжностях між 

вкоріненими уявленнями про існування трансцендентної сили та її впливу на 

буття людини, з одного боку, та, настанням ери стрімких наукових винаходів, 

де для Богу не залишалося місця, з іншого боку. Релігійний фаталізм 

проявляється у недвозначному розставлянні акцентів: істина, добро, простота, 

краса, справжність – суть властивості Бога, в той час коли дух зла асоціюється 

з відходом від вищезазначених атрибутів, ототожнюючись із раціоналізмом 

прогреса. 

Відчуження сучасної Андерсену людини від Бога – шлях до втрати  
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власної сутності, на якому раціональна людина з практичним розумом набуває 

інтелектуальної сили та матеріального збагачення, однак, позбувається 

духовності. Русалонька, Дюймовочка, Гидке Каченя – образи маленьких 

створінь, які нагадують людству про значимість повернення до природи як 

джерела натхнення, вказують на важливість загадкової природи творчості, 

однак, видається, для утилітарного світогляду людства подібні образи-

нагадування вже не представляють інтерес. 

Науково-експериментальні відкриття в романтичних казках Андерсена – 

тінь, яка відокремлюється від власного господаря, штучні троянда та соловей 

– піднімають питання вивчення загадкових й неоднозначних процесів 

людської психіки, акцентують увагу на діалектичному зв’язку штучного та 

справжнього у філософському смислі як взаємозв’язку форми та змісту. 

Роздвоєння особистості – можливо, попередження Андерсена людям щодо 

небезпеки втрати індивідуальної цілісності, і слід знаходити гармонійне 

співвідношення між матеріальним та ідеальним. 

Настанови – індикатори певного контексту світорозуміння 

(міфологічного, релігійного, філософського чи наукового) – висловлені в казці 

експліцитно та імпліцитно. Для того щоби усвідомити світоглядну роль та 

місце настанов у казках, слід, по-перше, проаналізувати обрані нами в даному 

дослідженні методологічні підходи щодо розуміння поняття «казка» та, по-

друге, детально розглянути прояви казки як категорії «особливе». 

Діалектичний підхід допомагає проаналізувати поняття «казка» як 

об’єкт  досліджень, який, знаходячись в процесі розвитку, проходить етапи 

власного виникнення, становлення та еволюціонування. З точки зору 

діалектичного підходу, казка – не застигла в своєму розвитку річ: її генезис, 

протиріччя та перспективи подальшого еволюціонування підлягають 

осмисленню. 

Закони діалектики (єдність та боротьба протилежностей, закон 

заперечення заперечення та взаємний перехід кількісних змін в якісні) та 

діалектичні категорії обираються автором дисертаційного дослідження як 
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основа для вирішення сутності настанов у казках. Аналіз казки як поняття  

реалізується на діалектичних принципах -  історизму, об’єктивності, принципі 

сходження від абстрактного до конкретного та принципі єдності аналізу та 

синтезу. 

Принцип історизму – втілення ідеї розвитку, що представляє собою 

аналіз індивідуального в його генезі, становленні і розкритті свого 

призначення, взаємозв’язку з іншими [22, с. 269]. Принцип історизму 

передбачає розкриття сучасного стану явища, а також прогнозування 

перспектив розвитку об’єкту. Принцип розвитку розглядає об’єкт пізнання як 

те, що змінюється, а не як спершопочаток даного і не рухомого. Принцип 

об’єктивності передбачає відтворення об’єкту таким, яким він існує сам по 

собі, поза і незалежно від людської свідомості [22, с. 269]. Дотримання 

принципу об’єктивності в дослідженні потребує аналізувати об’єкт, 

абстрагувавшись від особистісних преференцій, смаків, уподобань науковця. 

Принцип сходження від абстрактного до конкретного осмислюється нами як 

методологічний шлях формування загальних уявлень на основі конкретних 

проявів явища та повернення від абстрактних понять до конкретики, тобто 

відтворення образів конкретного з урахуванням знання загального. 

Методологічний принцип єдності аналізу та синтезу є принципово 

важливим при розгляді складних систем, структурних утворень. Аналітичні  

операції (декомпозиція) та процедури синтезу не існують окремо одне від 

іншого: умовно кажучи, аналіз надає знання, синтез – розуміння об’єкту 

дослідження. Індуктивно-дедуктивний аналіз сприяє опису відношень і 

зв’язків всередині системи, а також дозволяє прослідити вплив зовнішніх 

факторів на функціонування системи. Зовнішні коливання та внутрішні 

протиріччя спричиняють переродженню й перетворенню взаємозв’язків 

елементів, приводячи до деградації або переходу в якісно новий стан розвитку 

системи. 

Діалектичні категорії філософії – буття, простір, час, зв'язок, розвиток – 

дозволяють направити суб’єкта, що пізнає, на з’ясування онтологічних засад 
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об’єктивно існуючого світу. За допомогою наступного категоріального ряду – 

віра, смерть, безсмертя, свобода, смисл життя – відбувається дослідження 

соціально-духовного буття об’єкту суб’єктом, який пізнає навколишній світ і 

себе в ньому. Гносеологічні категорії – істина, пізнання, праця, діяльність – 

утворюють такий категоріальний ряд, який описує практично-діяльнісний світ 

процесу пізнання. 

Діалектичні категорії – необхідність та випадковість, можливість та 

дійсність, структура, сутність та явище, причина та наслідок, зміст та форма, 

частина та ціле – розкривають сутнісні закономірності буття настанов в 

казках. Категорії частини та цілого, наприклад, дозволяють проаналізувати 

настанови в якості компонента казки, яку ми розуміємо як завершене ціле. 

Казка надає відносну автономність настановам як частині, однак, настанови як 

відокремлений елемент втрачають властивості цілого – казки як такої. 

Зміст і форма трактується нами як категоріальний апарат і для 

дослідження казки, і для аналізу настанов. Наприклад, казковий зміст – більш 

лабільний та дінамічний, ніж форма казки, яка представляє собою систему 

відносно стійких зв’язків. Зміст і форма можуть знаходитися в гармонії, 

дісгармонії, конфлікті. Виникаючі протиріччя між змістом і формою 

призводять до набуття оновленим змістом нової форми. Зміст і казки, і 

настанов пізнається через зовнішній прояв – форму. 

Значна кількість настанов можуть бути проаналізовані з точки зору 

категорій причини та наслідку, якими обумовлюються явища. Казкові 

настанови та самі казки чітко пропонують умови, за яких одна і та же причина 

призводить до різних, часто протилежних наслідків. Справедливо і зворотнє – 

однакові наслідки можуть бути детерміновані різними причинами. Закон 

причинності виявляє основу (причину) як визначальний фактор взаємодії між 

явищами та речами. Наслідки залежать і від умов реалізації причини. 

Причинно-наслідкові зв’язки в казці відбуваються з необхідністю – не існує 

наслідку без причини. Однак, слід сказати, що казкові наслідки і причини 

можуть знаходитися за межами раціонального. 
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Категорії необхідності та випадковості ілюструють відношення зв’язків. 

Необхідне обумовлюється набутим раніше досвідом – попередніми діями, 

поведінкою, ставленням, прагненнями. Випадкове як характерна онтологічна 

риса казок, що не обумовлюється внутрішньою природою об’єкту – 

одиничний прояв мінливих відносин, який набуває в казці глибинного 

значення. Казка захищає онтологічні основи випадковості. Казкова 

випадковість підтверджує тезу про категорію випадковості як форму 

необхідності, що виступає доповненням необхідності та є відхиленням, яке не 

змінює сутність речі або явища. Щаслива випадковість в казках –  

необхідність, яку можна пізнати і яка тільки зовні схожа на збіг обставин, а 

насправді є результатом  всіх попередніх намірів і дій суб’єкта. Нещаслива 

випадковість, яка призводить до каліцтва або смерті актора, також 

детермінована внутрішніми глибоко вкоріненими в природу суб’єкта 

властивостями, його прагненнями та вчинками. Казка підводить до думки, що 

удача є проявом закономірного онтологічного принципу буття по відношенню 

до чесного, сміливого, працелюбного та щиросердного суб’єкта. 

В казках присутні прояви фаталізму та волюнтаризму, які залежать від 

світовідчуття (наприклад, ірландське казкове світовідчуття суму) або пов’язані 

із зосередженням одноосібної влади в руках короля, пана чи царя. Зауважимо, 

що казкова свобода обмежується соціальною дійсністю. Суб’єкт обирає 

свідомі дії заради свободи здійснити добрий вчинок або свободи вчинити зло. 

Казкова людина свідомо помирає за друга, перетворюючись на соляний чи 

кам’яний стовп, свідомо йде на осуд чи страту, усвідомлює небезпечні 

наслідки власного довготривалого мовчання. Природна інстинктивна 

необхідність втекти від небезпеки вступає в конфлікт з моральною 

необхідністю захисту невинного чи слабкого. 

Категорії можливості та дійсності виступають відповідно як потенція та 

актуальність-настання. Дійсність як реалізована можливість тривожить казку  

– в казці не існують абстрактні можливості. Всі можливості в казці – реальні, 

здійснення яких залежить лише від доброї волі людини або допомоги 



46 

ірреальної істоти, сверхсили. В казці не можна виявити неможливе, і майже 

всі можливості – оборотні. 

Категорії діалектики – сутність і явище – проявляються щодо  розуміння 

казки в такий спосіб: явище казки – багатше за її сутність, адже казка є 

зовнішнім виявом казкової сутності. Сутність казки – сукупність внутрішніх 

зв’язків, необхідних для функціонування закономірностей розвитку казки. 

Явище казки – умова пізнання різнорівневих сутностей. Сутність казки 

починається осмислюватись через відчуття, почуття, насамперед, сенситивно-

емоційне через уявні образи, які викликані казкою. Однак, цей рівень пізнання 

казки – поверхневий (хоча він є першою важливою сходинкою для пізнання 

сутності казки). Сутність казки пізнається за допомогою пошарового «зняття» 

смислів, вдумливого й неквапливого осягнення запропонованих казкою  

протиріч на різних рівнях та способів їх розв’язання. 

Протиріччя, закладені в казці, можна трактувати, виходячи з методології 

бінарних опозицій К. Леві-Стросса [43]. Спираючись на досягнення 

структурної лінгвістики, учений аналізує міф і фольклор за допомогою 

бінарних опозицій-міфем. Міфічне мислення, якому вчений не відмовляє в 

логіці, як і мисленнєві операції в казці, спирається на протилежні за змістом 

пари типу «холодне-гаряче», «жінка-чоловік», «день-ніч». Завдяки 

трансформаційним процесам, які відбуваються в міфі та казці, елементи 

опозиції міняються місцями, однак, не втрачають принципової  відмінності. 

Методологія  К. Леві-Стросса дозволяє застосувати аналіз бінарних опозицій, 

які існують в мові, і до соціальних, і до природних явищ. 

Опозиції формуються на основі даних органів почуттів (близький-

далекий, галасливий-тихий, солодкий-гіркий, грубий-ніжний) та логічних 

зв’язків (зовнішній-внутрішній, життя-смерть). Протиріччя між міфемами 

знимаються через медіатора – тотемну тварину, річ або людину. Міркування 

дихотомічного характеру є і в настановах: честь-безчестя, сором-

безсоромність, правда-кривда, праця-лінощі. Бінарні опозиції зустрічаються в 

описі образів: молодий-старий, гарний-потворний, сильний-слабкий; в образах 
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місцевості та речей: низький-високий, важкий-легкий, земний-небесний. Не 

заперечуючи універсальний характер бінарних опозицій, додамо, що вони 

знаходяться в основі не тільки мислення первісних суспільств, а й загалом 

належать до початкових мисленнєвих категорій, з яких дитина освоює 

пізнання світу. 

Екзистенціально-феноменологічний метод дозволяє дослідити 

внутрішній світ особистості в певних неоднозначних ситуаціях буття. 

Емоційні переживання, пов’язані зі зміненими станами свідомості, а також  

інтерпретації подій проявляються індивідуально. Відбиття соціокультурних 

зв’язків у людській свідомості відбувається невпинно в процесі руху від буття 

до небуття в суб’єктивних почуттях і уявленнях і у проявах самості людини – 

свободі вибору та прийнятті рішень. Розгляд казкових смислів буде здіснений 

за допомогою екзистенціально-феноменологічного підходу. 

Методологія дискурс-аналізу як інтерпретативний підхід сприяє 

розумінню тексту як цільного утворення у зв’язку з широким соціально-

історичним контекстом. Текст як матеріальне уособлення дискурсу, який 

пов'язаний з соціальними та комунікативними практиками, виступає засобом 

пізнання світу. Розглядаючи і казку, і настанови як текст, за допомогою 

дискурс-аналізу ми дослідимо, як  засоби мови конструюють соціальну 

дійсність. 

Метафора, один з потужних мовних засобів, є конструктивом настанов. 

Метафоричне перетворення соціальної реальності впливає не лише на 

значення слів, але й на смисли. Семантична багаторівневість допускає 

різноманітний діапазон інтерпретацій. При розгляді метафор зсередини можна 

припустити, що метафора функціонує як певний когнітивний процес, розгляд 

метафори ззовні дозволяє сказати, що метафора є посередником між розумом і 

культурою [36, с. 360]. Метафора класично сприймається як мовний засіб, 

який виконує поетично-естетичну функцію. Однак, метафора – важливе 

знаряддя мислення, яке «подовжує «руку» інтелекта» [59, с. 72],  

наближаючись до логічного опанування реальності. 
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Категорії системи, структури та елементу стосовно казки ми будемо 

розглядати за допомогою системного підходу, основні принципи якого 

висвітлені в роботах і розробках таких зарубіжних і вітчизняних філософів, як 

Л. фон Берталанфі, А. Уйомов, М. Лепський та О. Агошкова. Сюжети казки та 

етапи її розвитку досліджуються нами за допомогою системного підходу. 

За А. І. Уйомовим, будь-який об’єкт можна розглядати як систему за 

позиціями «річ – властивість – відношення» та «визначене – невизначене – 

довільне» [77].  

Системний аналіз потребує розгляду, по-перше, морфології казки, по-

друге, функцій казки, по-третє, генетичної модифікації казки. Оскільки 

генезис казки як форми міфу ми детально розглянемо пізніше, звернемо увагу 

на морфологію та функції казки. 

Казка як система, що розвивається,  – цілісна множина взаємопов’язаних 

і організованих елементів. В залежності від запропонованих елементів і 

зв’язків між ними дисертантом пропонується розглянути три можливі 

механізми казки, які забезпечують роботу казки, підтримуючи її існування. 

Розглянемо перший механізм функціонування казки. З нашої точки зору, 

казку можна представити як зв'язок трьох підсистем – підсистеми, що 

сприймає (слухачі, читачі) та підсистеми, яка продукує (казка в усній чи 

письмовій формі). Третя підсистема – сама казка, тобто текст, висловлений  

усно чи оформлений графічно-знаково. В момент сприйняття казки реціпієнт 

виступає в ієрархічному відношенні підпорядкування щодо оповідача – тобто, 

рівня, який продукує. Сам оповідач залежить від тексту, хоча і надає тексту 

власної інтерпретації – ментально-образної (у разі графічного зображення) та 

експліцитно-емоційної (у разі усного оповідання). Ці три підсистеми не 

існують одна без одної, інтегруючи в собі багатофункціональність та стійкість 

існування казки як системи. Контекстуальність казки з вкладеним спочатку 

замислом, втіленим у певних мовних конструкціях, реалізується за умови 

наявності певних когнітивних, емоційних, поведінкових характеристик 

оповідача та реципієнта. 
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Актуалізація замислу казки відтворюється підсистемою сприйняття в 

індивідуальний спосіб за рахунок інтерпретування підсистеми продукування 

та виокремлення персоніфікованих смислів. При цьому первинний каркас 

замислів казкового тексту залишається загально зрозумілим та прийнятним. 

Мистецтво інтерпретування слухача / читача дозволяє актуалізуватися 

казковому буттю. Об’єкти казки живуть, поки рухається довіра реципієнта до 

казки та його надія увійти в Інший світ [75]. Робота підсистеми продукування 

можлива, поки інтерпретатор емоційно та екзистенційно розділяє 

запропоновану казкою реальність. 

Розглянемо другий механізм існування казки як системи. Якщо за 

основу ділення прийняти лінгвокультурні структурні елементи, можна 

виділити такі елементарні частини, як зачин, конфлікт, чарівне сприяння, 

розв’язання конфлікту, завершення. Елементи даної системи казки 

наповнюються різноманітним змістом (наприклад, закінчення може бути не 

завжди щасливим), і приймають різні форми (зачин може бути віршований або 

прозовий). Стабільність ієрархічних зв’язків проявляється в тому, що 

направленість та послідовність елементів не змінюється, хоча сюжетна 

наповненість може варіюватися. 

Казковий зачин виконує дві функції: по-перше, він вводить реципієнта в 

тканину казки, по-друге, охоплюючи собою явища всіх рівнів мови [62, с. 8], 

налаштовує читача на сприйняття мови парадоксу. Мета незвичного початку 

казки – зафіксувати довіру до існування ірреального, викликати інтерес до 

наступних казкових подій. Сам по собі зачин – незавершений та обмежений – 

також не містить цілісних смислів казки. Зачин несе в собі функцію 

привертання уваги реципієнта та налаштування настрою на сприйняття 

казкового матеріалу  як утворення, специфічного за стилем, синтаксисом і 

смислом. Зачин задає тональність, мелодику, особливі темпоритмічну 

специфіку казки. 

Елемент конфлікту проявляється в різних формах: протистояннях, 

протидіях, боротьбі (відкритій або прихованій; внутрішній або зовнішній), 
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сварках, зіткненнях, розбіжностях, суперечках, розбраті, непорозуміннях. 

Розв’язання конфлікту реалізується через дії та події – судовий розгляд 

справи, пошук, випробування, зустріч, боротьбу, обмін, магічні перетворення. 

Конфліктність як протиріччя соціальних інтересів, потреб, мотивів 

складають основу соціального непорозуміння у системі казки. Конфліктність 

може прийняти характер міжособистісного протистояння, а також набути 

характер протидій індивіда щодо природи чи соціуму. Кожен конфлікт є 

відправною точкою-причиною дій пошуку, випробування, визволення, 

виконання, вирішення яких врешті-решт призводять до закономірних 

наслідків, які в свою чергу акумулюються у настановах, як ціннісно-

нормативних директив суспільної поведінки в смисловому полі казки. 

Чарівне сприяння – один з обов’язкових казкових елементів, який 

актуалізує втручання ірраціональних потойбічних сил в казкову дію та робить 

неможливе можливим. Завдяки чарівному сприянню стається диво 

перетворень та відбувається зовнішнє/внутрішнє вдосконалення. Причому, 

логіка казки неодмінно нагороджує зовнішньою привабливістю внутрішньо 

красиве й шляхетне. Чарівне сприяння – вибіркове та невипадкове: воно 

онтологічно на боці добра й справедливості, милосердя й краси. 

Сама по собі конфліктність, розглянута окремо від казки як системи, не 

має емерджентності системи. Як елемент казки, конфліктність набуває 

логічного продовження після розкриття причин конфлікту, виступаючи як 

зав’язка для послідуючих дій. Післяконфліктність  як розв’язання конфлікту (в 

більшості випадків в сторону порозуміння, злагоди і щастя) реалізується в 

елементі закінчення як структурній  одиниці, що виконує функцію релаксації 

та впорядкування стану речей. 

За основу третього можливого варіанту розгляду казки як системи 

дисертантом пропонується брати такі елементи казки, як слово, архетипи, 

чарівне, простір, час, смисли, цінності та настанови у цілісному взаємозв’язку 

їх відношень. Слово, архетип і смисл утворюють архетиповий образ, ритуал, 

обряд, загадку, а також закляття як ментально-психічну першомодель або 
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мовленнєвий патерн впливу на об’єктивну реальність. Слово, архетип, 

чарівність та смисли утворюють компоненти дива, магії, образи чарівних 

предметів та тварин, які наділені здатністю артикулювати власні думки. 

Смисли та слово як елементи системи виступають «цеглинами» настанов, 

цінностей, норм, заборон, натяків, попереджень, переконань. 

Слово є функціонально суттєвим для виконання казкового вчинку. 

Емоційно-вольовий тон співіснує зі смисловим змістом думки у вчинку,  

орієнтуючи людину в цілісному бутті. Вся повнота слова – його внутрішня 

змістовно-смислова сторона, зовнішньо-графічна, артикульована виразність і 

емоційно-вольова складова – потрібна для висловлення єдиного буття-події, в 

якій відбувається вчинок [8]. Філософська думка М. Бахтіна справедливо 

зазначає, що повної адекватності мови, буття-події та вчинку досягнути 

неможливо, хоча така адекватність завжди задана. 

На наш погляд, умовою гомеостазу системи казки є чарівність, яка 

безпосередньо пов’язана з архетиповістю. Казка не може бути безглуздою, не 

може не містити смислів, навіть якщо формально казка представляє собою 

парадоксальну річ і навіть якщо в казці не існує експліцитного смислу, 

висловленого у вербальній формі, наприклад, у формі паремій. Обрані вчинки, 

ставлення до інших і до себе, життєва позиція казкового образу є значимими 

проявами смислу казки. Смисл – невід’ємний елемент казки як системи, який 

проявляється у відношеннях з архетиповим і чарівним, діючи в просторі та  

часі. 

Один з головних смислів казки – в усвідомленні недосконалої природи 

людини. Настанови покликані вказувати людству на його власні вади, 

слугувати духовним орієнтиром та виступати соціальним балансом у 

суспільних відносинах. Не можна сказати, що смисл казки – нісенітниця: 

казка, будучи відображенням соціальної реальності, структурує ідеальні 

феномени, дозволяє зазирнути у глибини ірраціонального та прийти до 

висновку – раціональне та ірраціональне є речами взаємообумовленими. 

Настанови можуть бути названи фрактальними утвореннями [45], які, 
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маючи високу ступень узагальненості, з регулярністю повторюються в казках. 

Причому, малий масштаб фрактальної настанови дозволяє вміщувати в себе 

більш великий масштаб казкового оповідання, тобто казка в цьому сенсі може 

бути названа розгортанням настанови, а настанова – інваріантністю по 

відношенню до казки. Таким чином, відбувається діалектичний взаємозвязок 

частини та цілого. 

Власну формулу традиційної та авторської казки створює дослідниця 

казок Т. Зінкевич-Євстигнєєва: смисл архетипів+образний ряд, зрозумілий 

адресатові+актуальний ряд. Автор зазначає, що образний ряд повинен бути 

якісним. Актуальний ряд повинен бути адекватним для реципієнта – сучасним 

для підлітка, традиційним для дорослого віку та комбінованим для дітей 

молодшого віку. Смисли архетипів є надзвичайно важливими – вони містять в 

собі «головний шифр життєвих уроків» [34, с. 11]. Автор запропонованої 

моделі казки розміщує настанови в актуальний ряд, підкреслюючи традиційну 

цінність настанов як норм моралі та регуляторів поведінки. 

Переходимо до розгляду казкових функцій. Ми вважаємо, що функціями 

казки як цілісної динамічної системи є пояснювально-інформативна, 

дидактично-виховна, розвиваюча, комунікативна-трансляційна, 

психотерапевтична-компенсаторна, ціннісно-орієнтуюча, смислоутворююча,  

естетична та пізнавальна функція. Міфологічна казка, наприклад, несе в собі 

метафоричний опис космологічної картини світу, у власний спосіб пояснює  

походження неба, зірок, сонця, землі, перших людей, знарядь праці. 

Дидактична функція казки особливо проявляється у заборонах і настановах, 

які є важливими для виховання підростаючого покоління, для усвідомлення 

дітьми моральних (підступність, жадібність, нечесність) і суспільно-

соціальних табу (зокрема, ієрархічних, вікових, гігієнічних). 

Казка розвиває фантазію дитини, насичує її картинами соціального 

буття, збуджуює уяву, розвиває увагу, образне й просторове мислення, 

збагачує словниковий запас. Комунікативна функція казки полягає не тільки в 

оповіді, яку чують, але й у паузах, лакунах, у невисловленому, в зразках  
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продуктивного діалогу, здатності ставити запитання. Казка транслює, тобто 

передає духовну культуру попередніх поколінь, значить, передає традицію 

досвіду. Через слово казка надає змогу продемонструвати – відчути, 

сприйняти і оцінити побут певної епохи, показати розвиток ремесел, 

матеріальне становище, соціальні зв’язки, вірування, мрії, страхи – буття 

поколінь, що жили до нас. Психотерапевтична функція казки пов’язана з 

компенсаторною – завдяки власному оптимістичному спрямуванню казка 

втішає, надихає, відкриває простір для мрій, надає перспективу; слухання 

казки можна порівняти з медитативним впливом колискової, коли неспішна 

інтонація і плавний темпоритм заспокоює та примиряє з дійсністю. 

Естетична функція казки – беззаперечна: в казці ми знаходимо зразки 

фізичної краси та сили, красивого вчинку, який перетинається із величчю 

людського духу; казка змальовує чудові картини природи, хоча такі картини – 

скоріше виняток, ніж правило. Дитина дізнається про естетику відповідальної 

праці, теплих відносин, чемної поведінки, ввічливого слова. Пізнавальна 

функція казки полягає в тому, що дитина завдяки казці пізнає світ: в науковій 

фантастиці, наприклад, міститься науково-теоретичний матеріал – винаходи, 

гіпотези, передбачення. Дитина дізнається про соціальні, психологічні, 

моральні аспекти буття. Нарешті, смислоутворююча функція дозволяє 

знаходитися в казковому просторі і дітям, і дорослим, тому що на кожному 

віковому етапі особистість обирає для себе власні смислові інтерпретування, з 

віком все більше заглиблюючись у багатовимірну казкову тканину. 

Казка – символічна картина світу, яка інтерпретується в нашій роботі в 

межах семіотичного аналізу. Художній текст є динамічною системою до тих 

пір, поки зберігає для аудиторії активність [49].Наближення до вирішення 

проблеми перетину смислових просторів може здійснюватися за участі 

творчої напруги інтерпретатора. Семіотику казки складають пласти смислових 

знаків і пласти мовних репрезентантів смислів. 
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Будь-яка думка артикулюється у мовному середовищі, тому дослідження 

етичних, гносеологічних або естетичних проблем неможливе без аналізу 

мовних конструкцій, в яких здійснюються певні твердження [16, с. 181]. 

За Ю. Лотманом, міфологічна свідомість, або, метафорично кажучи, світ 

дитячої свідомості, продовжує моделювати й генерувати асоціації. Ігноруючи 

механізм міфічного, неможливо зрозуміти поведінку дорослого [48, с. 38]. В 

міфологічній свідомості грі слів властиве магічне значення, яке сприймається 

як передбачення, інструкція, знак. Аналогічні явища, за Лотманом, 

спостерігаються за умов переключення текстів культури XXстоліття в масову 

свідомість [48, с. 52].Лотман справедливо зауважує, що елементи 

міфологічного мислення можуть бути знайдені у повсякденній мовній 

поведінці сучасного цивілізаційного суспільства [48, с. 67]. Від себе додамо, 

що міфічне простежується не тільки в мовній поведінці суспільства, але й в  

соціальній, державній, політичній його поведінці. 

Говорячи про семіотичний аналіз тексту як такого, слід зазначити, що 

спершу його дослідження проводиться на першому поверхневому рівні. Саме 

на ньому  виокремлюються фігуративні елементи як знаки, що сприймаються 

зором. Мовні засоби, що створюють первинне сприйняття казкового тексту – 

різноманітні за змістом. Серед мовних засобів, властивих казковому тексту, 

відмітимо повтори, еліпсис, метафору, епітет, гіперболу, літоту, перифраз, 

іронію, інверсію, показники когезії. 

Фігуративні елементи відтворюють фізичний світ відчуттів, у якому 

представлені фізичний простір і час, рух, люди та тварини. Здійснюється 

пошук текстових опозицій: наприклад, добро-зло, верх-низ, хоробрість-

боягузтво, на основі яких будуються семіотичні квадрати як логічне 

вираження семантичних опозицій. Семіотичний квадрат базується на трьох 

відносинах – протилежності (горизонтальні сторони), протиріччя (діагональні 

сторони), компліментарності (вертикальні сторони квадрата). Наприклад, 

опозиція «теплий – холодний» має відносини контрарності, опозиція «теплий 



55 

– не теплий» містить в собі протиріччя, «теплий – не-холодний» містить 

відносини компліментарності. 

На наступному рівні розглядаються більш абстрактні речі, ніж на 

першому фігуративному. Даний рівень має відношення до структури та 

задається питаннями, яка (-і) головна (-і) подія (-ї) казкового тексту та в чому 

полягає головна (-і) трансформація (-ї) актора чи ситуації. В казках зло 

трансформується в добро, потворність  – в красу, дурість – в розум. Однак, 

слід визнати, що подібні перетворення бувають оборотними, а також можуть 

мати ознаки гіперфункції (дурість набуває гіперболічних форм, де зло знищує 

само себе). 

На третьому глибинному рівні, який ще носить назву концептуального,  

розглядається внутрішній світ людини. На відміну від фігурального рівня, 

пов’язаного із зовнішніми ознаками, концептуальний пласт тексту містить 

духовні цінності тексту. В контекстуальній тканині знаходяться стереотипи, 

страхи, комплекси, установки. На цьому рівні тексту реципієнт виокремлює 

цінності любові, надії, вірності, жертовності, сміливості, ініціативності, 

доброти, терпіння. Концептуальна інтерпретація тексту казки дозволяє 

тлумачити цінності, які, на думку реципієнта, втратили, втрачають або 

зберігають смисл в сучасному світі – смисл страждання, важливість 

ірраціонального знання, сила фантазії, апріорність чи апостеріорність довіри, 

необхідність покарання зла тощо. 

Отже, методологічні підходи, які використовуються в роботі, такі. 

Діалектичний підхід застосовується для аналізу казкових настанов. 

Дослідження настанов базується на діалектичних категоріях причини-

наслідку, змісту-форми, явища-сутності, можливості-дійсності. 

Системний підхід сприяє вивченню самої казки та казкових сюжетів. В 

системному підході розв’язується задачі морфологічного, функціонального 

аналізу та генетична модифікація казки як форми міфу. З точки зору 

морфології, нами виокремлюється три підсистеми: продукування, сприйняття і 

казкового дискурсу. Структурними елементами казки є слово, архетипи, 
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чарівне, смисли, цінності, настанови, простір, час. За допомогою семіотичного 

підходу розкриваються  знаки як мовні репрезентанти смислів. 

Настанови можна розглядати як фрактальні утворення, що пов’язані з 

процесами копіювання і масштабування. Складний смисл, смисл-задача 

вкладається в просту конструкцію (часто дихотомічну). Збільшуючи скейлінг, 

настанова обертається складною конструкцією, якій притаманна властивість 

регулярності, певного алгоритму та інваріантності по відношенню до 

масштабу казки. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 

Здійснивши аналіз теоретико-методологічних засад вивчення поняття 

«казка», зазначимо, що інтерес до міфу та казки виникає в епоху Романтизма 

під впливом об’єктивних факторів – теоретичного обгрунтування важливості  

дослідження міфу як ідеї повернення до гуманістичних принципів античності 

та необхідності національної єдності в умовах державної роздробленості та у 

зв’язку із загрозою іноземного нападу. Збирання фольклорних казок стає не 

лише суто науковою справою, але й виявом національно-патріотичного духу. 

Нами визначено, що казка – це форма міфу. Міф виступає категорією 

загального по відношенню до казки, а казка – категорією особливого по 

відношенню до міфу. Одиничними проявами є окремі варіанти фольклорної, 

міфологічної, релігійної казки, наукової фантастики та фентезі. Міф і казка 

мають бути аналізовані у нерозривній єдності власних відносин і зв’язків, тоді 

як дослідники традиційно досліджують міф і казку як окремі феномени, 

протиставляючи один феномен іншому із виокремленням певних точок дотику 

та розбіжностей. 

Міфологічна школа ототожнює міф з поезією та душею народу.  Деякі 

представники антропологічної школи переконані, що міф зникає з появою 

наукового пізнання. Інтуїтивісти вважають, що міфологічна первісність 

закладена в глибинах людства, і міфотворення притаманне людським 
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спільнотам апріорі. Структурні антропологи зазначають, що символи 

міфології збігаються з символікою соціальної реальності – міфологія моделює 

родову організацію соціуму. Постструктуралісти і семіотична школа доводять, 

що міфи XX століття суть політична ідеологія як соціальне відчужене штучне 

утворення. Символісти впевнені, що міф і мова – рівноправні рівні культури та 

знакові системи. Психоаналітики вказують на тотожність душевного 

індивідуального життя і буття суспільства, міфологічне табу порівнюється 

ними з хворобою нав’язливості. Колективне несвідоме – загальнолюдський 

досвід у формах мистецьких образів і генетичної пам’яті. Екзистенціалізм 

вказує на цінності творчості та повернення до «осьового» часу задля 

смислового наповнення індивідуального життя. Постмодернізм використовує 

ресурси казки задля формулювання висновку – парадокси казки дозволяють 

спостерігати генезис протиріччя, а смисли явищ, зокрема, і казки 

встановлюються суб’єктивно. 

Запропоновано класифікувати казки згідно світоглядним типам: 

міфологічна, релігійна, наукова, філософська. Світовідчуття міфологічної 

казки в епоху докласичної раціональності – захопленість Всесвітом і 

дивовижний страх перед ним, бажання гармонійного співіснування.  Релігійна 

казка опікується питаннями гносеології і аксіології. Наукову фантастику 

тривожать проблеми мертвої совісті, людського спілкування, відповідальності 

вченого, питання взаємовідносин соціальної групи й талановитої особистості, 

інтуїтивні методи дослідження, низький моральний розвиток людства 

порівняно з високим рівнем НТП. Фентезі як віртуальну казку цікавлять 

проблеми зомбування свідомості, паралельні світи, тоталітаризм, 

паранормальність соціального буття, виживання індивіду в умовах втрати 

традиційних цінностей та існування глобальних загроз в епоху 

постнекласичної раціональності. 

В сучасних українських і зарубіжних працях проблема казковихнастанов 

цілісно і системно не вивчається, хоча генезис, концептосфера, структура, 
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функції казки та окремі соціальні практики казкового дискурсу аналізуються 

як у вітчизняних, так і у зарубіжних наукових працях. 

Методологічні підходи осмислення поняття «казка» в світоглядному 

аспекті такі: діалектичний підхід, згідно якого нами досліджуються настанови 

та генезис казки; системний підхід, згідно якого аналізуються сюжети казки та 

казка як система; семіотичний підхід сприяє розгляду казки як знакового 

утворення, якому властиві різнорівневі символічно-смислові пласти. 

Методологічні принципи, застосовані в науковій роботі такі: принцип 

історизму, об’єктивності,єдності аналізу та синтезу, а також принцип 

сходження від абстрактного до конкретного. Основні результати даного 

дослідження викладено у низці авторських публікацій [55-56]. 
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РОЗДІЛ 2 

РОЗВИТОК СВІТОГЛЯДНИХ КАЗКОВИХ НАСТАНОВ, СТРУКТУРА 

КАЗКИ ТА СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА КАЗКОВИХ СЮЖЕТІВ 

 

2.1. Етапи еволюції казки як специфічної світоглядної настанови 

Розглянемо етапи становлення казки як специфічної світоглядної форми  

з точки зору таких понять, як світовідчуття, світосприйняття, світорозуміння 

та картина світу. 

Почнемо з термінології. Світовідчуття – емоційно-психологічна 

складова світогляду, яка реалізує себе в людських відчуттях і переживаннях. 

Світосприйняття базується на наочних уявленнях, представляючи собою 

емоційний та пізнавальний людський досвід. Світорозуміння складається на 

основі світовідчуття та світосприйняття, а також наукових знань і представляє 

собою підгрунтя для формування інтересів, потреб, цінностей і норм. Картина 

світу – міфологічна, релігійна, наукова – систематизовані уявлення щодо 

реального буття: світоустрою, ієрархії соціальних стосунків, узагальнених 

правил суспільного та індивідуального життя, співвідношення матеріального 

та ідеального. 

В епоху первісного суспільного устрою людина перебуває в стані 

гомеостазу з природою. Поетична фантазія міфічного дозволяє сприймати 

природу як живу істоту в бувальному сенсі слова. Предметне міфологічне 

світовідчуття традиційно переносить душевні стани на явища природи.  

Первісна людина живе «в замкнутому світі родової міфології» [65, с. 394], 

підпорядковуючись правилам існування сімейно-родової общини як єдиному 

цілому. Міфологічні казки ілюструють потужність й цінність колективних 

ритуальних дій, заклять, традиційних табу, пов’язаних із  упорядкуванням 

соціального життя родичів, взаємних відносин між общинами, процесів 

ініціації, весільних церемоній та поховань. 

Міфологічна картина світу – історично перший світоглядний тип, якому 

притаманне здивовано-страхітливе світовідчуття й захоплено-довірливе  
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сприйняття навколишнього світу. Нестача знань про речі об’єктивної 

дійсності компенсуються розвиненою уявою, явищами антропоморфізму, 

генетізму, тотемізму, анімізму. Культ предків або еволюція роду від одного 

загального предка окреслює картину світу, якій притаманні певні знання, 

необхідні для виживання роду. Сакральне представляє собою органічно 

вписане в буденне життя роду ритуали та обряди, що функціонально 

згуртовують плем’я, надають йому захист. Індивід, не виокремлюючи себе від 

природи, впливає на неї закляттами, замовляннями, різноманітними за 

формою рухомими діями, наповненими сакрального смислу. Нерозривний 

зв'язок слова та дії зміцнює традицію міфу як способу збереження життєвого 

досвіду, який не протиставляє себе природі. 

Найбільш архаїчні риси африканських міфологічних казок пов’язані з 

соціально значимою спільністю роду у добування їжі, боротьбі проти ворогів, 

вихованні дітей, виживанні у періоди голоду та посухи. Казки містять 

моралізаторські настанови щодо дружби та хитрості, довіри та зради, 

справедливого розподілу здобичі, значущості колективізму та хибності 

індивідуалізму. Казки, беручи за основу природні властивості тварин, 

переносять їх на людські взаємовідносини. 

Мораль африканських міфологічних казок виводиться як наслідок 

певної дії-причини. Павук втрачає волосся через власне марнославство: щоби 

він не робив, він нікому не дає перевершити себе та хоче здаватися кращим, 

ніж він об’єктивно є. Павука часто знаходять в траві, куди його заганяє сором 

[231, с. 152-154]. Жадібне бажання павука Анансі дізнатися, де раніше 

подадуть їжу, призводить до того, що мотуззя, яким він перетягує себе, 

просячи синів тягнути, коли пиршество почнеться, стягують йому  черевце – 

павук з тих пір носить на собі клеймо власної жадібності [54, с. 155]. 

Казка племені ашанті «Чому мудрість зустрячається всюди і чому не у 

всіх вона є» наставляє: одна голова – добре, в дві – краще. Горщик із зібраною  

мудрістю розбивають, і мудрість розлітається. Той нерозумний, хто 

спізнюється і не отримує принаймні малої міри мудрості для себе [54, с. 167]. 
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Негостинність щодо втомленого і голодного подорожуючого засуджується 

сімейно-родовою спільнотою. Негостинність павука щодо черепахи має 

наслідком аналогічну реакцію черепахи щодо павука. За обід треба платити 

обідом,каже казка [54, с. 173], що в європейській інтерпретації звучить так: за 

позику віддяка або як гукнеш, так і відгукнеться. 

Битва павука Анансі із ворогами божества Ньями закінчується на 

користь павука, який володіє чарівним мечем, що підкорюється 

заклинальному слову «Убивай!». Однак, забуте слово-припинення закляття 

«Заспокойся!» призводить до вбивства мечем самого павука. Казка робить 

висновок, актуальний в будь-який час: сміливець ранить себе до крові, якщо 

вчасно не вимовлено слово «заспокойся»[54, с. 177]. Отже, і сміливості слід 

знати міру. Черепаха, яка допомагає божеству неба, просить подарувати їй 

міцний щит на спину, як заслону від заздрості одноплемінників [54, с. 180]. 

Суперечка між черепахою та ластівкою з приводу сплати данини 

закінчується тим, що суддя оголошує перемогу черепахи. Спір між швидким і 

повільним закінчується на користь останнього завдяки хитрості черепахи та 

через самовпевненість ластівки [54, с. 194]. Міфологічні казки, розповідаючи 

про хитрість, дають пораду – неможливо боротися з хитрим зайцем, краще з 

ним товаришувати[54, с. 200]. Хитрість набуває форму розуму, коли вона на 

боці беззахисного: немає нічого в світі вище за розум, коли треба діяти проти 

підступності та бажання вислужитися перед левом-царем [54, с. 207]. 

Казка про довірливу зебру та егоїстичного зайця [54, с. 211] закінчується 

настановою – можна мати багато друзів, але не кожному другу можна 

повністю довіряти: кількісний показник дружби як явища не завжди означає 

якість. Казка про підступний умисел привласнити результати  чужої праці 

антилопою кабулуку і леопардом [54, с. 216] наставляє: те, що привласнено 

нечесним шляхом, призводить до смерті. В іншій казці леопарда губить 

легковір’я та ненажерливість, антилопу нгулунгу – заздрість [54, с. 217]. 

Відхилення від норми – легковір’я як гіпофункція, а ненажерливість як 

гіперфункція міри – призводять до втрати життя. 
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Казка бушменів про зайченятка [11, с. 118] ставить дилему: розглядати 

зайця з точки зору харчової потреби (позиція дорослих) чи моральної потреби 

– мати друга (позиція дитини). Ми з м’ясом не граємо – воно живе– висновок 

дітей, які відмовляються ловити диких зайців. Розв’язання силогізму 

відбувається за рахунок розведення понять «їжа» та «друг»: друг не може бути 

їжею, а їжа – мати такі властивості друга, як  жвавість, рухливість, 

грайливість, вірність, зацікавленість в іншому. Казка вчить дітей співчувати 

живим істотам, бути милосердним до природи, відчувати відповідальність за 

того, кого людина привчає до себе. Настанова – ти відповідальний за того, 

кого приручив –  звучить у нових історичних реаліях у філософській казці 

А. Екзюпері «Маленький принц». 

Африканські казки [54, с. 418-421] містять дилеми у формі запитань. 

Загадки філософського характеру не мають однозначної відповіді та 

вимагають аналізу з позицій діалектичних категорій. 

Казка про чотирьох синів вождя – Того, що Передбачає, Того, що 

Пірнає, Того, що Поєднує, Того, що Оживляє – розповідає про участь юнаків у 

батьківському рятуванні. Питання казки, хто з синів вніс найбільший внесок, 

розглядаємо з позиції діалектичних категорій частини та цілого. В рятуванні 

батька працює взаємодія братів як система, що поєднує елементи допомоги 

кожного. Якщо хоча би один елемент вилучається, ціле не можна отримати – 

батько не був би живий без узнавання місця падіння, підняття з води, 

складання частин тіла та оживлення. Ланцюг дій можна розглядати як 

каузальні дії, в яких попередній наслідок стає причиною для наступної дії. 

Казка про двох подорожніх ставить питання щодо розподілення грошей 

у зв’язку з конкретною ситуацією. Вночі друзям надається притулок за єдиної 

умови – не хропіти. Один з них хропе, і щоби товариша не вбили, як 

порушника умови, його супутник всю ніч співає пісні, під які танцює плем’я. 

За веселощі вождь дарує подорожуючим гроші, які товариши не можуть 

розділити. Формальною причиною грошей є хропіння, тобто гроші отримані 

по суті за порушення умови. Однак, хропіння першого чоловіка – привід для 
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високоморального вчинку іншого, спів якого рятує товаришу життя. Причина 

– страх за життя друга і бажання врятувати його. Спів – вимушена 

необхідність заради виконання товариського обов’язку.Совість того, хто 

хропів, має підказати, що гроші слід віддати тому, хто співав, на розсуд якого і 

залишити справу про розподіл грошей. 

Питання справедливості ставиться в казці про знайдені очі, які сліпі 

люди знаходять на дорозі. Труднощі полягають в тому, що сліпих людей 

четверо, а очей – тільки сім. Кого залишить однооким, тобто кому обмежити 

світобачення – матері чоловіка або матері дружини – має під собою смисл 

сімейних стосунків у африканських родинах, де молоді мають триматися 

осторонь родичів: відповідно, жінка – свекра, а чоловік – тещі. Умовно 

кажучи, одного ока вистачить родичам, аби не збільшувати міру знань 

небажаного спостереження. Юному чоловікові варто мати два ока, адже він 

традиційно мисливець і годувальник африканської родини. Дружина також 

повинна володіти двома очима – вона мати і дружина. Можливо, одне око слід 

так і залишити незайманим на дорозі через ймовірну потребу в ньому іншої 

людини, якої не вистачає широти світобачення. 

Казка «Ріка» розглядає проблему найвідданішого кохання. Питання, як 

перейти ріку та зберегти життя коханій дівчині, переакцентуємо на питання, 

як пронести й зберегти  кохання крізь все життя. Перший юнак користується 

підручними засобами – шматком деревини – і долає з коханою ріку. Другий 

юнак перебирається на інший берег за допомогою гаманця, яким вичерпує 

воду. Третій – ножем розсікає гігантську масу води. Форма долання ріки 

життя різна – зміст також неоднаковий: три родини житимуть по-різному, 

хоча кохання присутнє в кожній із сімей. Кохання в одній родині 

базуватиметься на кмітливості чоловіка, в іншій – на багатстві, в третій – на 

фізичній чоловічій силі. Ідеальним буде варіант поєднання трьох складових 

кохання заради досягнення гармонійних довготривалих шлюбних стосунків. 

Питання про найобдарованішу людину в казці «Зернятко елєвзіни» 

переростає в проблему пріоритетності сенситивного або інтелектуального 
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пізнання. Відповідь очевидна – одне не існує без іншого. Чоловік з відмінним 

слухом чує втрату зернятка, людина з відмінним зором повертає втрачене 

зернятко з морського дна. Людина з математичними здібностями перераховує 

залишок і підтверджує втрату відсутнього зерна. Акт пізнавальної діяльності 

людини не зводиться ні до чуттєвого пізнання у формах відчуття, сприйняття, 

уявлення, ні до форм раціонального пізнання – суджень і понять. Почуття 

беруть участь у розумовій діяльності, розум спирається на роботу почуттів. 

Казка, вбираючи в себе елементи сучасності, пам’ятає своє минуле. 

Елемент архаїки в серйозно-сміховому жанрі (до якого ми відносимо казку), 

згідно М. Бахтіна, живе завдяки «карнавальному світовідчуттю», яке 

зароджується ще в надрах первісного устрою. Для карнавального  

світовідчуття характерні вигадка, нове ставлення до слова, показ дій, 

соціальна утопія, ексцентрика, синкретизм, обрядовість, парні образи, 

відвертість, контактність, поєднання сакрального з профанним.  

Амбівалентність «карнавалу» – в його всезнищенні та всеоновленні, увінчанні 

та розвінчанні, осміянні та тріумфуванні. Як і казка, карнавал – це світ 

навиворіт, «весела відносність всього» [6]. В карнавалі започатковуються 

пародійність, профанація священного, можливість існування мудрого дурня, 

звільненість від страху перед владою, фізична й соціальна розкутість. Римські 

сатурналії та середньовічні карнавали живлять  традицію казкової 

фантасмогорічності (наряду з іншими формами народного мистецтва), поки в 

XVII столітті не деградують під впливом  нових соціально-політичних і 

економічних реалій. 

Однак, «поступово рамки міфу … виявлялися все більш вузькими для 

людського духу, який прагнув освоїти природний і соціальний світи, 

засновуючись на реальних спостереженнях, логічному аналізі, узагальненості, 

раціональному доведенні» [14, с. 23].Політеїзм замінюється монотеїзмом, в 

якому Бог, непідвладний часу, втілює в собі нерухому вічність, а божественна 

воля керує історією [14, с. 35]. Міфологічна картина світу змінюється 

релігійною, в якій художньо-емоційне переживання світу перетворюються на 
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релігійну віру з догматичними заповідями, обов’язковими для виконання. 

Релігійне світосприйняття розділяє сакральне та профанне. В картині 

світу, де Бог знаходиться над природою, вища цінність – досягнути райського 

життя в потусторонньому світі. Внутрішню конфліктність релігійного 

світогляду спричиняє, з одного боку, земне, наповнене спокусами буття 

людини як тілесної, а отже, гріховної істоти та, з іншого боку, проголошення  

людини такою, що створена за образом і подобою Бога – ідеального  

трансцендентного явища. Відбувається боротьба між потребами плоті та 

ідеалами духу; сакральним визнається релігійна історія, а не історія роду чи 

природи. 

Авторитет віри заміщує собою авторитет традиційної гармонії людини з 

оточуючим світом. «Зневіра у земній владі породжувала потяг до небесного 

захисника і покровителя» [65, с. 396]. В релігійних казках людина обмежена у 

свіоїх діях волею деміурга, так же як в міфологічних – волею  родової 

традиції. І міфологічні, і релігійні казки намагаються відобразити онтологічні 

основи буття – небесний чи земний першопочаток,  трансцендентну силу, 

справедливість дій якої є такою, що не піддається сумніву. 

Релігійний світогляд в казках виявляється через традиційний розподіл  

світу на земний та небесний, уявлень про божу милість, молитвенний стан, 

гріх, рай та пекло. Оскільки релігійні казки втілюють соціальні відносини з 

точки зору незаможної людини (батрака, ремісника, пастуха, рибалки, 

землероба), світоглядно  казки  націлені на матеріальну й соціальну підтримку 

незахищених верств населення. Настанови релігійних казок – Господь не 

залишить бідних людей без захисту / Бог якось допоможе – висловлюють 

впевненість соціально обділених прошарків населення у присутності  

трансцендентної сили добра, покладання  на яку має наслідком розв’язання 

майнових і грошових проблем незаможних. 

В народній свідомості образи Бога та святих – антропоморфічні; це 

традиція, що йде з міфологічного світовідчуття. Осіння то дощова, то сонячна 

погода в день Пріснодіви уявляється як прання та просушування Богородицею 
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сорочок немовляти Христа. Дощ тлумачиться як плач Господа. Від Бога нічого 

неприховаєш– абсолютна воля Творця виявляє жаль до безневинно гнаних, 

працьовитих людей і встановлює справедливість щодо принижених, у яких не 

існує заступників на землі. 

Господь допомагає дівчині вирватися з розбійного притону – чистим 

душам не місце серед грішників. Казки наставляють бути вдячними Богу за 

врятування: хлопець, надприродним чином вирвавшись з вовчого шлунку, 

славить Бога за власне повернення до світу Божого. Благословення батьків – 

запорука успіху в мандрах юнацтва. Несправедливість земної влади до 

працьовитих, терплячих, чуйних та чесних робітіників – причина Божого 

втручання, яке приносить позитивні наслідки не лише людям, але й чарівним 

істотам. Не випадково, що працьовита дівчина – хресна мати міфологічного 

новонародженого домового. 

Янгол живе в будинку з надписом «Тут будь-хто живе вільно». Смисл 

написаного можна тлумачити так: шлях до Бога відкритий всім, хто 

дотримується Божих заповідей – душі, вільні від грішних думок і 

диявольських вчинків, можуть оселитися в будинку янгола. Риба-камбала 

німецької казки, золота рибка, старе дерево російських казок ініціює знищення 

зла або у формі фізичної смерті, або у формі соціального приниження. 

Природа не в силах порушити божий світопорядок, тому і відмовляється 

виконувати беззмістовне зухвале бажання людини стати Богом. 

За волею Бога бездітні старі знаходять дитину. Бог як Отець Небесний 

всиновлює сиріт. Дівчині, що живе в страху Божому, тобто за заповідями 

любові до ближнього та всепрощення, Бог відтворює руки, відрублені злим 

батьком. Божа справедливість як вища її форма відбувається за умови 

покірливості Божій волі та добровільної віри в Бога – залишена на призволяще 

обмовлена королева молиться Богу та отриує допомогу. Соціальний статус 

індивіда не береться Вищою силою до уваги: Господь допомагає людям з 

чистими  серцями.  Настанова матері, що помирає, своїй доньці – бути 

лагідною й покірливою волі Господа– не залишає чисту душу самотньою. 



76 

В народній свідомості Господь зі святими та апостолами гуляє небесним 

садом, в той час коли святий Петро охороняє врата в рай. Картину абсолютної  

Божої досконалості довершують атрибути надвлади: крісло Бога – з чистого 

золота із коштовним камінням, біля ніг Бога – золота лавиця. Спроба грішного 

кравця зайняти місце Бога роз’яснюється казкою як неприпустиме явище. 

Сутність Бога – в його милосердній любові, чого не вистачає людям, щоби 

бути справедливими. Релігійні казки наставляють – карати може тільки Бог, 

маючи на увазі довготерпіння Бога у поєднанні з можливим потуранням кари, 

а також вийняткове право Бога виносити вирок і визначати міру покарання. 

Релігійні казки показують, що стосунки між Богом і людьми не є 

безконфліктними. Незаможна людина у відчаї відмовляє Богу стати своїм 

кумом, вказуючи причиною несправедливий розподіл матеріальних благ: ти 

все віддаєш багатим, а бідняків голодувати змушуєш.Людина відмовляє і 

дияволу, який проситься бути хресним – ти обманюєш і спокушаєш людей. 

Претензії людини на адресу і Бога, і диявола обумовлено усвідомленням 

несправедливого суспільного устрою, в якому є чіткий соціально-майновий 

водорозділ, де матеріальні блага розподіляються неравномірно, де існують 

утиски прав і свобод. Селянин обирає кумою смерть, яка в народній свідомості 

обездолених асоціюється зі справедливістю – смерть уносить і багача, і 

бідняка.Песимістичне світовідчуття незаможного народу, обділеного 

матеріально, зневіра знайти справедливість в реальному бутті, пасивна 

соціальна позиція самого народу втілена в реалізації ідеї справедливості у  

потусторонньому світі. 

Природа диявола – зло гріха. Диявол знає природу людини, навіюючи та 

спокушаючи. Диявол знає причину  нефункціонування фонтану, безплідності 

золотої яблуні, страждань людини. Чи не сам диявол навіяв тобі ці витівки? – 

думки про осуд, заздрість, марнославство змушують людину вчиняти 

непродумано, штовхають на обман. Диявол спокушає красою, багатством, 

чужим щастям, провокує виникнення низьких почуттів і злочинів. 
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Диявол живе в пеклі, куди потрапляє людина, яка має суспільне 

завдання від громади. Диявол, який програє протистояння людині в казках, - 

сильний (суперник), однак все-таки не чарівник. В чорному пеклі, згідно з 

релігійними уявленнями, все покрито кіптявою. В чеських, словацьких, 

німецьких, російських, українських казках [71;57;18;63] людина сміливо 

взаємодіє з нерозумним дияволом, виграючи суперечку, забираючи хитрістю 

гроші. Людина сама може прийняти сутність диявола, якщо вступає з ним у 

змову та  продає йому душу. Однак, відмітимо, що причина таких дій – 

соціальна пригніченість людини, доведеність до відчаю та матеріальна 

зубожілість. 

Релігійні казки містять алюзію на похмурого міфологічного Харона, 

сина темряви та ночі, давньогрецького перевізника душ померлих. Жадібність 

короля карається його обертанням в поромника, єдине заняття якого – гнітюча  

безмірність перевізок людей з одного берега на інший. Злобно-спокуслива 

сутність в релігійних казках притаманна «низьким» міфічним формам – 

людожеру, велетню, відьмі та узагальненим людським формам – мельнику, 

мачусі, фрау Труде з німецької казки, містеру Мьякка з англійської казки, які 

карають, лякають, знищують добрих, але неслухняних, занадто допитливих 

дітей. Диявол намагається змінити хід речей: він підмінює зміст листа з 

добрими новинами на лист з поганими, підступно робить наклепи, протистоїть 

людському щастю. Сльози каяття, як і сльози цнотливої дівочості, молитва, 

наперсний хрест, накреслене крейдою коло, спокута гріхів – дієві засоби 

захисту проти диявольської сили, язичницькі і християнські за характером. 

Фрау Труде та містер Мьякка – суть диявольські образи, які в умовах 

католіцизму та протестантизму виконують дидактичну функцію. Занадто 

допитлтиві, вперті та неслухняні німецькі або англійські діти потрапляють до 

фрау Труде, яка перетворює їх на поліно й кидає в піч. Містер Мьякка 

відрубує жертві кінцівки. Жорстокість виховання-залякування за формулою 

«не слід так робити, інакше відбудеться страшна річ», можливо, виконує 

соціальну функцію загрози, що є антиприкладом на початковому етапі 
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Просвітництва, однак, згодом втрачає аспект залякування і перетворюється на 

казкову символічну умовність. 

Відьма, перетворюючись на будь-яку річ, здатна приймати і образ будь-

якої людини. В німецькій казці відьма спокушає дітей небаченою їстівною 

розкішшю, пропонуючи Гензелю і Гретель молока з оладками, яблук, горіхів, 

чисту гарну постільну білизну та білі ковдри. Зміна форми призводить до 

зміни змісту – діти вважають, що опинилися в раю. Мораль казки така: дітям 

не слід довіряти розкоші, особливо якщо вона пропонується незнайомою 

людиною. Улесливі та занадто добрі вчинки з боку сторонніх людей можуть 

мати під собою недобру суть. 

В теоцентризмі онтологічне джерело сущого – Бог, в пізнанні якого 

віруюча людина повинна знаходити сенс життя. Характерні риси 

теоцентризму – креаціонізм, провіденціалізм, позбавлення природи та індивіда 

самостійного буття. Природа перестає бути предметом пізнання. Однак, 

людська душа піддається вивченню, критиці, вдосконаленню, приведенню її 

до гармонійного упорядкування з божественною волею. Ідея гріхопадіння 

людини та прискіпливий аналіз людської душі призводить до появи феномену 

самосвідомості. 

Авторитет наймудрішого й найсправедливішого Судді та Захісника 

змінюється у XVIIстолітті на безсумнівний авторитет Розуму. Однак, 

свтіоглядно раціоналізм втрачає – ігнорування інших методів пізнання світу та  

пріоритет принципу розумної доцільності часто вступають у конфлікт з 

моральними постулатами та етичними нормами. Наука, грунтуючись на 

фактах і логічно доведених висновках,  розкриває закономірності процесів 

мікро- і макросвіту, великою мірою залишаючи поза увагою  переживання й 

надії персонального «Я», його емотивно-вольову сферу. 

Наукова фантастика, спираючись на досягнення математичних і 

природничих наук, численні відкриття у фізиці, хімії та астрономії, окреслює 

коло проблем, пов’язаних з існуванням людини у механістичному 

раціональному знеособленому світі. З одного боку, наукова фантастика, 
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безумовно, визнає значимість праці, яка є «кращою втіхою від усіляких 

потрясінь» [28, с. 165] та індивідуальних наукових досягнень – «людина 

[науки] живе й помирає не даремно» [64, с. 277], з іншого – гостро ставить 

питання про індивідуальну відповідальність та загальноприйняті етичні 

принципи милосердя, доброти та справедливості. 

В науковій картині світу людина виступає не як об’єктзусиль Бога, але 

як автономна особистість, здатна до перетворення природних та соціальних 

світів [14, с. 39].Наукоцентризм наукової фантастики містить уявлення про 

суспільно-політичні ідеали. Епоха наукових відкриттів і опанування природи 

людиною уявляє суспільство як таке, що засноване на наукових формах 

організації праці, із залученням, зокрема, суспільних роботів (К. А. Сен-

Симон). 

Наука як форма суспільної свідомості виявляє закономірності існування 

і функціонування фізичного, хімічного, біологічного, соціального світів. 

Соціальний філософ Карл Поппер (1902-1994) стверджує, що пізнання 

суб’єктом світу починається з висування здогадок – не існує кращого методу 

пізнання, як метод спроб і помилок. Прогрес науки здійснюється в значній 

мірі завдяки знайденню помилок [51]. 

Філософ розмежовує автентичний раціоналізм і псевдораціоналізм – в 

першому випадку суб’єкт, що пізнає, усвідомлює обмеженість розуму; в 

другому – Поппер доводить хибність інтелектуального інтуіціонизму, згідно 

якого достовірне знання продукують лише обрані (богоподібна меншість 

творчих людей, державних діячів, філософів). К. Поппер захищає 

самокритичний раціоналізм, який визнає ірраціоналізм. 

Догматизм, за справедливим спостереженням К. Поппера, як «техніка 

словесного шаманства» пригнічує уяву, натомість, раціоналізм заохочує 

використання уяви. За Поппером, в сучасному світі науки і техніки на перший 

план виступає гносеологічна проблема – не вибір між знанням та вірою, а 

вибір між двома формами віри – вірою в розум і містичне. 



80 

Виступаючи проти підриву віри в розум, філософ підкреслює небезпеку 

містичного, яке повертається до міфічного, якому, як порожній формі слів і 

мрій, властивий страх перед практикою. К. Поппер попереджає, що спроби 

створити рай на землі невідворотньо призводять до лжепророцтв «втраченої 

єдності племені», до дияволіади, що називається нетерпимість. Той, хто 

впевнений, що правити державою повинна любов, а не розум, зазначає 

мислитель, відкриває шлях тому, хто буде впевнений, що правити повинна 

ненависть. Принцип наукової об’єктивності, за Поппером, полягає в 

толерантності: я можу помилятися, ти, можливо, прав, і приклавши певні 

зусилля, ми можемо наблизитися до істини. Прийняття позиції Іншого та 

спільні «ми-дії» має наслідком досягнення об’єктивного знання [51]. 

Досягнення науки часто опиняються в руках владних структур, які 

вважають надприбуток вищою метою. У просторі загрозливої цивілізації 

людина стає невидимою, безпорадною й безглуздою [64, с. 112]. Банальність 

людини – трави Всесвіту – виражається в тому, що людина ставить собі в 

заслугу власну  банальність [31, с. 185]. Конфлікт між людським розумом і 

винайденим їммеханізмом може завершитися «…перемир’ям повного 

сімбіозу» [28, с. 175] або перемогою машин. Можливість самознищення 

людства власними винаходами, страх перед ворогами з безодні космічного 

простору, а також прагматичне сприйняття віри – Бог не страховий агент – 

призводить до песимістичного висновку – царство людини скінчилось. «Міста, 

держави, цивілізація, прогрес – все це в минулому» [64, с. 264], і сама планета 

Земля втрачає статус безпекової зони для людського існування. 

Наукова фантастика розглядає поняття контакту як проблему 

взаєморозуміння не стільки в межах комунікації землян із формами життя на 

інших планетах, скільки як взаємне спілкування саміх мешканців Землі на 

вкрай незадовільному рівні. Інші світи – наш власний образ: «…інша сторона 

показує нам нашу реальну сутність» [31, с. 83]. Контакт з іншою цивілізацією 

– прояв збільшеного в рази нашого власного «жахливого неподобства, 

фіглярства і ганьби» [31, с. 83]. Міфічне у науковій фантастиці проявляється у 
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відродженні померлих міфів, виявах містичної туги, про яку сучасна людина  

малодушно не говорить відкрито [31, с. 200].Припускаємо, що природа даної 

туги – сум за втраченою людською цілісністю. 

Наукова фантастика попереджає – винаходи можуть мати соціально 

небезпечні наслідки, особливо в поєднанні з особистісною 

безвідповідальністю науковця. Руйнівні наслідки з’являються там, де 

геніальний розум поєднується з відсутністю самодисципліни, де  

«…дивовижний розум … збуджений низькими бажаннями» [61, с. 600]. 

Страшним є все технічне, що відірване від «єдиної єдності» та віддане на волю 

іманентному закону власного розвитку. Абстрактно-теоретичний 

самозаконний світ техніки й науковий світогляд, занурений в себе, далеко 

відстоять від очевидності живої свідомості, яка переживає, від відповідально-

історичного акту особистості [5]. 

Досягнення квантової фізики в XX столітті свідчать про неможливість 

людства задовольнитися знаннями, які пропонує  класична механістична 

модель світу, декларуючи завершеність, зрозумілість та простоту світу. 

Вагомою продовжує бути проблема самопізнання, а також питання моральної 

відповідальності та морального вибору людини в умовах репресивних 

державних ідеологій. 

Соціальні антиутопії визнають XX століття епохою існування 

непогрішимого тоталітаризму, ідеологія якого відкидає поняття об’єктивної 

істини та нав’язує індивіду образ поведінки, що погрожує покінчити з ілюзією 

незалежності особистості [48, с. 244-245]. Націоналізм, релігійний фанатизм 

(«Релігія рідко помирає назавжди» [28, с. 414]) і феодальна вірність прапору – 

гіперфункціональні явища епохи «ампутації душі» [48, с. 233], які 

деформують норму, переростаючи в загрозу для суспільних відносин. 

Причина соціального хаосу – в спробах створити земний рай [48, с. 233]. 

Фентезі як прояв казкової форми містить численні приклади настанов, 

які охоплюють широкий спектр моральних і соціальних орієнтирів. Настанови 

– Не варто занадто перейматися речами, якими володієте / накопичувати 
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надто багато власності небезпечно / неймовірні пригоди не така вже і погана 

річ, але тільки до міри– артикулюють принцип «золотої середини». 

В умовах глобалізованого світу індивід втрачає здатність вдумливого 

неквапливого зосередження на змісті явищ, віддаючи перевагу мінливості 

форми: по світу ходиш – а світу не бачиш.Співвідношення людини як 

одиничного та світу як цілого проявляється через заклик до адекватної 

самооцінки: не забувайте, що світ – величезний, а ви персона – не настільки 

вже велика[60, с. 253].Матеріальний достаток – не гарантія  життєрадісного 

світовідчуття. Фентезі закликає до цінностей затишного побуту, яке приносить 

задоволення індивіду і спільноті: «якби наш брат побільше цінував смачну 

їжу, застілля й пісні та менше – золото, то в світі було би набагато 

веселіше»[60, с. 240]. 

Повертаючись світоглядно  до розуміння єдності природи та людини, 

фентезі підкреслює «…всі – і ви в містах, і ми в джунглях – зроблені з однієї  

речовини, з того самого матеріалу – і дерево над нами, і камінь під нами…» 

[62, с. 80].Міфічний образ дракона переростає власну сутність, стаючи явищем 

соціального характеру, під яким можна віднайти, наприклад, образ держави: 

живучи пліч-о-пліч з драконом, неразумно з ним не рахуватися /  у будь-якого 

дракона є слабке місце / нерозумно сміятися над живим драконом[60, с. 179-

187]. 

Настанови фентезі – говорити ми вміємо – було б з ким / називай як 

хочеш – суть від цього не змінюється – піднімають філософське питання 

відповідності форми та змісту в умовах комунікативної дії. Перевага форми 

слова над змістом (наприклад, як пародія на судовое засідання) демонструє 

вихолощеність змісту, коли відповідь на питання не може бути дана без 

попередньо розроблених умовспілкування або беззмістовного буквалізму. 

Фентезі трактує проблему наявності та відсутності розуму в 

діалектичний спосіб: і самий дурний вітер приносить добру звістку / краще 

залишитися без вечері, ніж самому перетворитися на вечерю / єдина розумна 

річ – йти вперед / багато розуму не треба, щоби повторювати слова інших, 
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складніше мати власні думки / одна з найсерьозніших втрат у битві – втрата 

голови.Перелічені настанови трактують розум як цінність,  що обумовлюється  

практично-дієвим ситуативним і ціннісним характером ментальної діяльності. 

Фентезі містить філософські сентенції – темна і світла сторони є в 

усякій речі та будь-якій справі / все хороше коли-небудь закінчується, погане – 

теж.Міфічний зміст фентезі реалізується в достатньо прагматичному та 

іронічному судженні: «Хороший чаклун завжди доречний. Звичайно, якщо він 

– на твоїй стороні» [69, с. 31]. Реалії ринкових відносин відбиваються у 

пророцтві-алюзії на тему ісламської мудрості: якщо трактир не йде до 

клієнта, бути трактиру зруйнованим[69, с. 385]. 

Фольклорна казка, яка містить широкий спектр настанов, виступає в 

якості об’єкту наукового дослідження. Пропонуємо класифікувати настанови 

фольклорних казок, що вбирають в себе і міфологічні, і релігійні казки, згідно 

понять «суб’єкт», «об’єкт» і «предмет». Соціальним суб’єктом  настанов 

виступає суспільство або окремий індивід (як частина конкретно-історично 

обумовленого соціального буття), які наділені свідомістю та волею. 

Об’єктом настанов виступають природа, суспільство, людина та  

взаємовідносини – природи та людини (перетворююча або пізнавальна 

діяльність суб’єкта), суспільства та людини (пізнавальна, перетворююча, 

комунікативна діяльність) або людські стосунки (сімейні, суспільні, 

міждержавні). Об’єктом виступає загалом проблемна ситуація, вирішення якої 

відповідає потребам, інтересам і цінностям певного соціального суб’єкта [49,  

с. 269]. 

Предметом настанов є конкретні речі та явища, до яких у процесі 

перетворюючої, пізнавальної та комунікативної діяльності у суб’єкта 

виробляється ціннісно-орієнтаційне ставлення – праця, ледарство, жадібність, 

добро, зло, слово, удача, щастя, хоробрість, дружба, правда, влада, час. 

Суб’єкт у соціальній діяльності як формі соціального руху, «прояві 

вищого рівня організації матерії» [14, с. 92], направлений на осягнення, 

вивчення та закріплення у індивідуально-суспільній свідомості певних 
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настанов як узагальненого досвіду людської практики, яка акумулює не тільки 

знання, але й емоційне-оціночне ставлення суб’єкту, що підкреслюється у 

соціальній значимості об’єктивно існуючих суперечностей, закономірностей, 

тенденцій соціального розвитку. 

Розглянемо працю як предмет вивчення настанов: не будеш працювати – 

з голоду помреш / не годиться без труда отримувати все, що ні забажаєш. В 

першій настанові в поняття «труд» вкладається значимість індивідуальної 

матеріальної праці. Друга настанова розглядає труд як абстрактну працю, як 

загальноприйняті матеріальні, духовні, ментальні зусилля заради досягнення 

мети. Ледарство неодмінно призводить до матеріального та духовного 

зубожіння. Відповідальний й старанний труд закономірно винагороджується 

покращенням матеріального стану – з’являється нова хата, худоба, 

коштовності, здійснюються мрії – одуження, весілля. 

У свідомості селянина, з позицій якого й даються фольклорні казки, 

сільська праця – запорука добробуту: миліше землю пахати та зерно в 

борозну кидати. Звичний стан речей як реально існуюче багатовікове буття 

відповідає потребам та інтересам селянина. Царське  півцарства як 

альтернатива патріархальному існуванню селянина – спокуса й виклик 

традиційному укладу речей. Можливість, яка часто не стає дійсністю, 

позбавила би селянина сенсу життя, який втілений у фізичній праці та 

безпосередньо пов’язаних з нею результатах власного труда. 

Суспільні відносини як об’єкт пізнання містяться у дослідженні сім’ї як 

соціального інституту. «Сім’я – це сутнісне поле, що об’єднує індивидів, і в 

такій якості виступає корінням моралі та державного порядку» [14, с.54]. 

Настанова – батьки з матусею дорожче золота, срібла та перлин – 

узагальнює суспільний досвід щодо беззаперечної цінності батьківства й 

материнства як фундаментальної духовної опори для наступного  покоління. 

Цінування старшого покоління має й зворотній зв'язок – казкова  сила 

материнської любові-підтримки проявляється і з потойбічного світу у формах   

птаха, березки, ляльки, які підказують, наставляють, охороняють, 
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підтримують молоде покоління. Батьківська любов – більш вимоглива, однак, 

більш сприяє саморозвитку юного покоління: непокора батьківській волі має 

наслідком поневіряння, пошук і страждання, що в кінцевому підсумку  

призводить до знайдення юнацтвом власної ідентичності. 

Пізнання суспільства у взаємовідносинах із суб’єктом, який є захісником 

народу, тобто частиною народу, виразником народних потреб, висловлено в 

настанові не можна зловити того, кого ховає народ. Індивід – не безлика 

одиниця соціуму, він представляє народні сподівання та втілює надії. Народні 

прагнення як ціле інтегруються у своїй частині, тоді особистість стає часткою 

цілого, і тоді народ сприймає таку людину як власного захисника, і людина 

зливається з народом, стаючи ним. 

Усвідомлення неоднорідності суспільства втілене в настанові і в 

сосновому бору не усяке дерево прямо росте, і у стаді буває народиться 

корова з кривими рогами. Відхилення від норми – теж норма на певному етапі 

розвитку. Подібною «криворогою коровою» або «кривим деревом» є 

різноманітні казкові образи дурня. Казка справедливо не сприймає 

індивідуальні відхилення як порушення соціального балансу, адже подібні 

відхилення в тій чи іншій мірі насичують соціальний організм, вносять 

різноманіття, збагачують соціум різними проявами суспільно-ментальної 

поведінки. Загалом, парадоксальні та нестандартні дії акторів виявляють 

протиріччя природного та соціального буття, і казкові актори у власний спосіб 

намагаються їх розв’язати. 

Влада як предмет розгляду настанов аналізується у площині суспільних 

віносин як об’єкту вивчення. Настанова короля синові – володарюй без скарг, 

будь справедливим і правдивим – не є узагальненим висновком самої влади 

щодо методів власного правління. Така настанова, визрівши в надрах народної 

свідомості, є проявом суто народного розуміння ідеальної сутності влади у 

ставленні до народу. Абстрактно-ідеальний образ бажаної влади – суспільна 

мрія, настанова, яку народна свідомість дає власним правителям. Подібна 

зразкова модель співіснування монарха з народом є досяжною в казковій уяві. 
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Однак, казка, яка певним чином відображає соціальну реальність, не виступає 

проти об’єктивної істини – досягнення справедливого образу влади є 

проблематичним; суперечливий характер влади накладає певні особливості на 

характер відносин між владою та підлеглими. 

Казка, з одного боку, висміює безініціативність, недалекоглядність, 

безпорадність влади, з іншого – осуджує прояви владної жорстокості та 

свавілля. Сутність будь-якої влади  проявляється у підтримці власних 

інтересів і самозбереженні – цар до тої пори добрий, поки йому поперек не 

кажуть / милість господська – що погода квітнева / царське слово – в 

царській волі. Владний волюнтаристський догматизм, не здатнийперетворити 

суспільний устрій на більш прийнятне для підлеглих соціальне буття, вирішує 

державні потреби через призму власних інтересів. Влада як інструмент тиску 

на будь-яку відмінну від владної думку та придушення проявів інакості 

(інакомислення, інакодії, інакопрагнення) проявляється у збереженні 

усталених і вигідних владі суспільних відносин. Спостереження – нас княжа 

милість не радує – краще би волю подарував – визначає приоритет волі в 

народній свідомості як, насамперед,  економічної незалежності та свободи 

пересування та дії. 

Відміна кріпацтва – сутнісна річ для поневоленого селянства на певному 

історичному етапі. Боротьба за економічні права (володіння землею, 

відсутність оброку, панщини, податку на землю або засоби виробництва, 

можливість розпорядження результатами праці) та економічну самостійність 

вказує на пріоритет усвідомлених економічних потреб суспільства над 

примарною милістю господаря, природа якої є ірраціональною. Однак, 

підкреслимо, що народна  свідомість на побутовому рівні в той чи інший 

спосіб прагне опинитися на місці влади заради, насамперед, матеріального 

покращення власного становища. Отже, в суспільній свідомості влада 

асоціюється, з одного боку, з несправедливістю, а з іншого – з надмірним 

багатством, набутим у несправедливий спосіб. 

Феномен багатства пов’язаний в суспільній свідомості з вирішенням 
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питання щодо справедливого ставлення суб’єкту до матеріальних статків – 

користуйся багатством собі на користь, людям – на радість. Багатство – 

результат праці не лише окремого індивіда, а й труда інших людей, так чи 

інакше причетних до набутого багатства. Індивідуальне багатство як частка 

повинна органічно вливатися в ціле, будучи продукованою цілим. Відірване 

від цілого індивідуальне багатство, яке не розподіляється між інщими 

учасниками соціуму, – приречене  до занепаду та знищення. Радість людини-

суб’єкту від радості людини-об’єкту обумовлена соціально значимою 

потребою людини як суспільної істоти у зв’язках з іншими, залежності від 

інших та оцінювання себе через оцінки інших. 

Суспільна свдіомість розуміє, що золото – завжди  золото, навіть якщо 

воно в пилу валяється. Золото – платоспроможний засіб, міра обміну та 

знаряддя збагачення. Бруд і пил – середовище,  в якому тимчасово перебуває 

коштовний метал, суттєво не впливає на зміст золота. Однак, семантика 

золота, на наш погляд, приховує в собі дещо більше – душевна сердечність, 

лагідна підтримка, вправні руки, як золото, не піддаються корозії часу, впливу 

пилу і бруду. Брудна Попелюшка, потворне Гадке Каченя, огидний Лускунчик 

– приклади форми, що тимчасово знаходяться під впливом «пилу», тобто 

несприятливих соціальних обставин. Любляче серце знаходить «золото» в 

іншому, об’єктивно відкриваючи під зовнішнім брудом (потворністю, часто 

штучно й свідомо створеною) великодушність, стійкість духу й відданість. 

Зіткнення матеріального та ідеального реалізується в настанові 

хоробрість на ярмарці не продається. Процес купівлі-продажу приходить в 

протиріччя з духовними якостями людини, які не піддаються підрахунку та 

можуть бути внесені у «золотий» фонд психологічних надбань людства. 

Хоробрість, як будь-який товар на ярмарці, можна продемонструвати, однак, 

за умов певних обставин. Будучи духовною властивістю людини, хоробрість 

не піддається примірці. Хоробрість зароджується через наявність героїчного 

начала в людині, бажання захистити слабшого, завдяки патріотичним 

почуттям, усвідомленню власної (частіше духовної, ніж фізичної) переваги. 
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На жаль, сучасність демонструє, що потреба в сміливому лицарстві поступово 

зникає в суспільній свідомості, чому поясненням є низка об’єктивних причин, 

серед яких фемінізація, вихід на перший план вітальних потреб, втрата 

духовних орієнтирів, криміналізація суспільства. 

Настанова-попередження – не ночуй в домі поруч з багатим – означає 

суспільну недовіру до матеріально заможних з боку народної свідомості,  

демонструє досвід суспільних стосунків багатих і бідних. Застереження щодо 

небезпеки таємного прихованого злочину з боку заможного індивіду 

грунтується на численних випадках необ’єктивних звинувачень в злочині 

людини, яка апріорі не здатна захистити себе в правовому полі через брак  

можливостей. Настанова піднімає низку соціально-етичних проблем, які 

логічно випливають з самої настанови – продажність влади та суддівської 

системи, яка захищає владу, нехтування моральними постулатами людьми, які 

володіють великими грошовими статками. 

З багатством як соціальною проблемою, яка породжена несправедливим  

розподіленням матеріальних благ, пов’язане питання жадібності. Хоча слід 

зазначити, що жадібність в казках не має чітко окресленого соціального 

забарвлення, адже жадібність може існувати як надмірна залежність від 

володіння грошима або майном як багатого актора, так і бідного, який прагне 

стати багатим. Жадібність слід розглядати в той чи іншій мірі як притаманну 

людині загальну властивість, що перевищує міру, перетворююючись в 

патологію. Настанова – кому і так добре живеться, тому ще більшого 

хочеться – ілюструє порушення міри як співвідношення кількості та якості. 

Казка виявляє межі, які перевищують міру людських, природних або 

трансцендентних уявлень про розумність міри багатства. 

Гіпербагатство карається знищенням як надмірне, непотрібне соціальне, 

економічне, етичне явище, що відчужує суб’єкта від інших суб’єктів та 

об’єктів соціуму. Жадібність традиційно засуджується усіма культурами – 

ненаситна жадібність, і око жадібного ненаситне / поки бачать очі, все їм 

здається мало. Суспільна небезпека жадібності – у переоцінці матеріального 



89 

та недооцінці духовного, нехтуванні мораллю та в ілюзії вседозволеності, 

вибірковості, обраності. Жадібність може призвести до ігнорування потреб 

інших, незаконних дій, жорстокості. Надмірна кількість руйнує якість – і 

казкове золото стає міддю, бажання надпанування обертається розбитим 

коритом. 

Спостереження щодо бідності як крайньої міри незаможності має 

емоційно-співчутливий характер. Суб’єкт, який піддає пізнанню суспільство, 

порівнюючи бідність та багатство, зазначає: у бідного стільки хліба, скільки 

муха на крильцях принесе. Подібна кількість хлібу як вітальної потреби є 

нижчою за межу фізичного існування. Зрозуміло, що літота обумовлена 

природою художнього тексту, однак, суть бідності виявляється з очевидністю 

– людина, яка не має найголовнішого джерела харчування, не може фізично 

існувати. 

Поняття удачі, як можливої актуалізації онтологічного, що потенційно  

існує, втілюється в настанові пощастить – стану багатшим, не пощастить – 

бідніше стати не можна. Світоглядно незаможний селянин, який шукає 

кращу долю, усвідомлює набуття багатства як гру, випадковість, примхливість 

буття. Казка доводить, що лише за втручання ірраціональних сил незаможна 

людина здатна покращити матеріальне становище. Випадок – це онтологічна 

надія, з втратою якої заздалегідь примирюються, однак, на яку розраховують. 

Соціальний суб’єкт пізнає природу людини, виявлюячи притаманні 

людській природі недоліки. Природа лінощів полягає у постійному 

відкладанні реалізації, у ненабутті потенційого статусу актуального, у 

нездійсненні  інтенційного через нестачу волі, самоорганізації, 

вмотивованості. Сьогодні нема коли, а завтра немає бажання – нескінченна у 

часовому вимірі відстрочка задуманого ілюструє значну ваду людського духу, 

незалежно від соціального статусу індивіду. Можливості не реалізуються, 

отже, не стають дійсністю. Лінощі, однак, можуть бути оманливою 

поверхневою формою, пов’язаною з проблемами духовного зростання, 

накопиченням сил, осмисленням ситуації, маневром, що відволікає 
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супротивника. 

Настанова – ворог живуч як кішка – по-перше, містить в собі алюзію на  

архаїчний забобон (за повір’ям, кішка живе сім життів через вміле 

адаптування до зовнішних обставин) і, по-друге, асоціацію на стійку 

тривалість зла у протистоянні добру. Вміння пристосуватися та змінювати 

форму властиве злу. Суспільна свідомість однозначно висловлюється на 

підтримку добра шляхом активного сміливого постійного протистояння злу в 

усіх різноманітних проявах. Добро перемагається, якщо страждання, 

поневіряння та розлука актора призводять до втрати «Я»-позиції, отже, коли 

настає втрата онтологічної довіри, екзистенціальний вакуум, зневіра у власні 

можливості, відчай. 

Пізнання людини як об’єкту суспільних відносин проявляється у 

настановах, які стосуються форми і змісту людини – не судіть людину, вперше 

її побачивши / нерозумний той, хто за одягом зустрічає. Отже, зовнішність і 

одяг людини як формальні ознаки не є якісними характеристиками людини. 

Ані розкішне вбрання, ані важливий зовнішній вигляд не є показником доброї 

суті індивіда («Всі злочини на землі звершуються з серйозним виразом 

обличчя» – каже барон Мюнхгаузен з кіноказки / «Ви робите висновок за 

костюмом? Ніколи не робіть цього… Ви можете помилитися, і притому 

досить суттєво» - говорить Коров’єв з роману М. О. Булгакова [9]). 

Король свідомо переодягається в лахміття, аби дізнатися, як живуть його 

піддані. Диявол вбирається в одяг чиновника та скуповує людські душі. 

Суспільна свідомість визнає, що одяг є показником соціального статусу, 

однак, не є мірою людського в людині. Дурну людину не завжди спочатку 

розпізнаєш – форма поведінки, одяг, манери можуть бути цілком прийнятними 

в конкретному суспільному середовищі. Однак, час вирішального вчинку 

оголює чистий зміст або сутність людини. Зовнішній антураж, осягнення 

порочності якого може розтягнутися в часі, слід демаскувати як неприродний. 

Внутрішня сутність людини розкривається у тривалих спільних 

мандрах, виснажливих випробуваннях, терпінні, добрій волі, вірності слову, 
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вмінні жертвувати власним спокоєм, статками, здоров’ям заради інших. 

Крихітний зріст Хлопчика-з-Пальчика не перешкоджає йому перемогти 

суперника. Старий маленький Ох вчить юнака ремеслу. Парадоксально, однак, 

людина набуває фізичних вад саме для глибшого осягнення ситуації, що 

склалася. Відсутність рук, волосся, зору не стають в кінцевому підсумку на 

заваді відновлення справедливості та любові. 

Настанова – як серце ваше вирішить, так і доля ваша складеться – 

ілюструє приоритет ірраціонального у прогнозуванні майбутнього. 

Покладання на інтуїтивні, а не на раціональні знання є, згідно казці, умовою 

для актуалізації майбутніх подій. Реалізація щасливої долі залежить від волі 

серця, яке має власну логіку почуттів, відчуттів і передчуттів. Щастя  

родинних зв’язків реалізується за умов фізичного й духовного контактування, 

а також згуртованості: родина в зборі – значить, щастя в домі / якщо будете 

один без одного щось робити, загубите ваше щастя. Роз’єднані думки та дії, 

можливість втручання інших поглядів неухильно несвідомо або свідомо  

призводять до руйнування налагодженого буття. 

Зло, яке втілене в рисах індивідуального характеру, ілюструється такими 

настановами: у кого зуби гострі – за тим дурний розголос іде / забереться зла 

змія в дім – всіх перекусає. Ненависне слово, злий намір, підлий вчинок мають 

негативні наслідки у вигляді сімейного конфлікту чи суспільного розбрату. 

Репутація уїдливої сварливості та прискіпливого незадоволення асоціативно 

уподібнюється зміїній отруті або холоду каміння. Зло навіть одиничної 

людської натури деформує колективний спокій, розбалансовує суспільну 

рівновагу. 

Настанова – обман колами ходить, біду за собою водить – показує 

обман як персоніфіковану причину суспільно-соціальних і персональних 

потрясінь, яка логічно пов'язана з бідою. Зло невідворотньо породжує зло – 

обман як свідома дія акумулює подальшу руйнацію, і біда виступає як логічна 

деформація побутових і суспільних відносин. Казка відкидає можливість 

обману виступати онтологічною умовою гармонії. Однак, настанови - 



92 

можливо, в біді станеш розумнішим / можливо, біда навчить – демонструють  

біду як чинник, який з необхідністю останнього засобу впливу вчить людину 

самостійності, відповідальності, сприяє розкриттю потенційних можливостей, 

самоорганізації. 

Відносність біди як нещастя обумовлене конкретикою обставин,  

індивідуальним ставленням до проблеми та суспільним резонансом подій. 

Розвиваючись, початковий стан лиха заперечується іншим, і виникає новий 

стан проблеми: це не біда – біда попереду. Можливість більшої за масштабами 

біди дозволяє раціонально оцінити становище, знайти засоби вирішення 

теперішньої проблеми та бути психологічно готовим до ймовірного 

погіршення ситуації. 

Природу людини осягає настанова що в руках – не любо, що далеко – по 

тому душа нудиться. Нехтування дійсністю через ймовірні можливості 

означає фантазування мрії, яка не цінує досягнень поточного буття. Прагнення 

досягти далеких  островів вічної юності або річки з молочними берегами 

притаманно природі людини через неспокійне незадоволення й буремність 

людської душі, яка бореться, шукає, страждає, тобто здатна будувати певні 

контури ідеального буття та зв’язувати їх з просторовою віддаленістю. 

Настанова нагадує про потребу переосмислення звичних речей знайомої 

дійсності та вміння жити тут і тепер, прагматично цінуюючи реальне буття. 

Результат пізнання людини у напруженій ситуації висловлений в 

настанові хто в біді допоміг, тим зневажати не годиться. Друг – це реальна 

можливість прояву дружби як загального, причому ця можливість уже існує в 

умовах дійсності, значить, може бути реалізована. Оборотний зв'язок – 

ставлення до прояву дружби – повинен бути адекватним із точки зору 

практичного буття, і з точки зору етики. В казках усіх народів зрада дружбі 

засуджується як прояв нещирості й морального каліцтва – нікого так не 

зневажають, хто дружбі зрадив. 

Вихваляння як прояв невпевненості у власних силах реалізується у 

настанові вихваляються лише слабкі. Самовихваляння спотворює картину 
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об’єктивних причинно-наслідкових зв’язків, у якій наслідок не може йти 

попереду власної причини. Однак, суб’єктивне бажання зовнішньої  

самовпевненості, що межує з внутрішньою ущербністю, намагається 

підштовхнути майбутнє у форми реалізації можливого. Суспільна свідомість 

наставляє не вихвалятися не тільки тому, що це породжує заздрість або 

зневагу оточуючих, але й тому, що самовихваляння – це самообман і 

порушення логіки буття. Раніше часу не радій – застерігає настанова. 

Прискорення подій як передчасна ще неактуалізована дія, для якої ще не існує 

об’єктивних підстав, може стикнутися з ймовірними перешкодами як 

суб’єктивного, так і об’єктивного характеру. 

Передчасне видання секрету означає переляк удачі. Персоніфіковані 

секрет і удача виступають причиною та наслідком. Удача, яка відвертається, 

чекає, підстерігає, приходить, покидає людину, існує в прямій залежності від 

невипущеного архаїчного слова-табу. Даний забобон – доволі стійкій у 

суспільній свідомості. Духовна енергія забороненого слова, вирвавшись на 

простір буття, сприяє відкритості сакрального знання, що призводить до його 

переходу в область профанного, тобто доступного, такого, що піддається 

критиці, обговоренню, осудженню, висміюванню, пересмикуванню. 

Настанова – не ходити стежкою, а завжди обирати велику дорогу – 

може інтерпретуватися як образ чіткого усвідомлення власної долі, напрямку 

дій в конкретних обставинах або чесності як риси, гідної звання людини. 

Втративши первинний денотативний компонент, настанову можна тлумачити 

за конотативним значенням: стежина, наряду з глухим кутом, колією, 

проходом асоціюється з чагарником і хащами, тобто заплутаною ситуацією, 

невизначеністю, сумнівами, розгубленістю. Суспільна свдіомість пропонує 

велику дорогу як шлях широких можливостей, підтримки, визначеності і 

ясного бачення перспектив. 

Індивіду слід усвідомити власне місце в соціумі як професійну, 

соціальну та суспільну нішу, зайняв яку, він принесе найбільше користі 

суспільству і собі. Не в свої сані не сідай – попереджає казка, надихаючи  
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індивіда на пізнання самого себе – власних нахилів, інтересів, здібностей, 

прагнень. «Чужі сані», втративши первинний денотат, набувають 

конотативного значення чужеродного єталону, копіювання якого призводить 

до догматизму мислення, шаблонності дій, стражданню індивіда та 

суспільного середовища. «Не свої сані» супроводжуються суспільним 

глузуванням і осудом. 

Настанова – зроби людям добро, а вони відплатять тобі злом – 

об’єктивує можливу трансформацію добра у зло у людських відносинах. 

Важливими є умови такої трансформації. По-перше, суттєвим є те, що суб’єкт 

і об’єкт відносин вкладають в поняття «добро» і «зло»; по-друге, можливо, 

певні очікування суб’єкта не виправдовуються через відсутність у нього 

об’єктивних знань щодо потреб, намірів та інтересів об’єкта допомоги. 

Досліджуючи природу людини, казкова настанова підсумовує – проти 

природи не підеш, визнаючи суперечливу нестабільність природи людини, що 

піддається спокусам, лестощам, лінощам, здатна алогічно мислити і діяти, 

заздрити, бути жадібною й надмірно допитливою. Казка визнає важкість 

боротьби з негативними проявами людської натури, пропонуючи протистояти 

їм шляхом суспільної праці, громадського осуду або ірраціональних методів 

впливу. 

Суспільство осягає ціннісну значимість комунікативної діяльності своїх  

учасників. Таке загубив, що і за гроші не купиш – каже настанова, маючи на 

увазі загублене слово, від якого залежить не просто міжособистісна 

комунікація, а виживання (сільської) спільноти. Визнання примату слова над 

грошима тлумачимо так: слово створює певний ідеальний простір реальності, 

який значно впливає на матеріальне буття. Зауваження – прізвище люди не 

даремно дають – виявляє діалектичний зв'язок сутності та явища. Вага  

лаконічного слова сильніша через свою суспільно забарвлену оцінку: Іван-

Побиван б’є ворогів, Несміяна – емоційно відчужена, Вернигора володіє 

надмірними фізичними здібностями, Іван-дурень, згідно суспільно-побутовій  

свідомості, є асоціальним, не дотримаючись встановлених норм і правил 
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колективного життя. 

Порушене слово другий раз сили не має – вірність слову означає вірність 

дружбі, отже, стає впливовою морально-етичною характеристикою індивіда у 

взаємовідносинах з іншими. Руйнування слова-обіцянки – деформація довіри 

між комунікантами, що призводить до руйнування стосунків. У настановах – 

не личить цареві зраджувати своєму слову / селянське слово – не царське: що 

селянин сказав, те й виконав – суспільна свідомість, з одного боку, 

ідеалістично пов’язує посаду, тобто форму суспільного буття, із змістом, 

тобто моральною досконалістю індивіда. З іншого боку, народна свідомість 

визнає антагонізм між непередбачуваністю владного слова та додержанням 

слова представниками народу. У другому випадку між комунікантами існує  

очевидна відповідальність, яка відсутня у відношеннях влада-народ. 

Слово формує дійсність. Настанова радше повернеш стрілу, ніж сказане 

слово  ілюструє причину мовних конфліктів, які мають тенденцію переростати 

у суспільні непорозуміння з локальними та глобальними наслідками. Те саме 

слово, да інакше сказати – об’єктивує значимість не лише слова як умови  

комунікації, але й значимість інтонації, яка переконує, розкриває зміст, надає 

емоційну забарвленість та оціночне напруження вимовленому. Форма 

розкриває зміст, який виявляється через форму, що здатна залякати, 

принизити, образити, надихнути, здивувати, розчарувати. 

Необхідність, з одного боку, вибірково ставитися до сказаного та, з 

іншого боку, вміти не відповісти злом на зло втілені у настановах: на всяке 

слово вуха не розвішуй / мовчи, коли сварливі слова кажуть. Судження не 

завжди детермінуються логікою раціонального. Сказане – не завжди істина і 

правда, воно може бути обумовлене як низькими почуттями, так і ментальним 

або психічним розладом носія-комуніканта, а також нездатністю критично і 

об’єктивно мислити або певним настроєм. Казка пропагує мовчання, як 

вербальне відсторонення, з двох причин: мовчання перешкоджає розростанню 

зла та зберігає психічне здоров’я. 

Настанова – якщо кмітливий – сам здогадаєшся; якщо нездогадливий – 
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люди розтлумачать – містить в собі визнання важливості суспільної 

комунікації. Наявність розуму як здатності мислити має наслідком самостійне 

осягнення таємниці буття. Досвід суспільної свідомості – важливіший за 

індивідуальний у випадку нездатності людини усвідомити каузальні та інші 

зв’язки об’єктивно існуючої дійсності через брак персонального досвіду або 

догматизм мислення індивіда. 

Стисло розглянемо казки періоду Радянського союзу. На наш погляд, 

говорити про термін «радянські казки» є недоречним. Однак, осмислити 

сюжетну направленість казок та смисл настанов має сенс, тому що казкам, які 

писались для дітей в той період, часто властиві глибинні сатиричні та 

викривальні атрибути. 

Перевиховання архаїчного джинна Хоттабича (Л. Лагін) в дусі 

радянських уявлень про більшу вагомість суспільства в порівнянні з 

особистістю  досягає критичної маси неприйняття фальшивих радянських 

постулатів в «Образливих казках», в яких Л. Лагін, користуючись 

традиційним методом казок про тварин, розкриває суспільні радянські вади 

1950-х років XX століття. Відмітимо гостру соціальну направленість казок, в 

яких викривається бюрократична тяганина, страх прийняття персонального 

рішення, хибна практика призначень і висувань на відповідальні посади 

некомпетентних осіб, висміюється теорія Дарвіна в соціалістичних умовах, 

коли праця ледаря перетворює людину на мавпу. Казки демонструють 

крадіжки державної власності, непродуктивну працю обивателя, 

безгосподарність, кар’єризм, надмірну обережність, яка призводить до 

суспільних потрясінь, надмірну старанність, відсутність ініціативи, явище 

перестраховки [30]. 

Радянський казкар О. Волков демонструє, з одного боку, технологію 

підкорення народу людиною, яка присвоює звання божества, з іншого – 

описує народ, який піддається такій маніпуляції. Будучи написаною в 1967-

1969 роках, казка «Вогняний бог Марранів» є актуальною і зараз, адже змушує 

замислитися над витоками тоталітарного державного устрою, частиною якої 
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була й Україна. Здичавілі в матеріальному і культурному сенсі Маррани, 

світогляд яких – міфологічний, з відсутністю критичного мислення та 

обмеженим колом зору, піддаються масовій брехливій пропаганді, стаючи 

небезпечним знаряддям у войвничих владних планах Урфіна Джюса. 

Столяр стає божеством, користуючись неуцтвом і відвертою 

довірливістю племені. Урфін стає диктатором завдяки релігійній вірі Марранів 

у месію, використовуючи технології ефекту неочікуваного дива, збирання 

інформації про супротивника, який стає жертвою підкорення та надмірного 

самовихваляння з боку прихильників і зрадників. Казка показує, як деградує 

талановита особистість, якщо вона прагне одноосібної влади та нехтує 

традиціями й звичаями народу заради власного збагачення. Казка також 

акцентує увагу на неможливості досягти шляхетної мети нечесними засобами. 

Казка приходить до висновку – суть будь-якої влади полягає в експлуатації 

народу. Натуральний обмін продуктами Марранів, так же як і безпечне життя  

з приходом «бога» перетворюється в соціальну напругу: 

з’являютьсяробітники, доглядачі, а згодом і примхлива аристократія. 

Казка описує прикмети радянської доби – будівництво каналу, наклепи, 

бурхливі оплески, дезертирство з армії, поодинокі заклики до радикальних дій, 

безчесні способи ведення війни, імперські амбіції та маніпулятивну ідею 

священної помсти. Традиційно злу в казках протиставляється добро з 

настановою – краще смерть, ніж ганьба у служінні тотальному безчестю. 

Смілива (на той час) авторська думка – диктатор не небожитель, а звичайна 

людина – дозволяє проводити ідею щодо необхідності колективного рішучого 

опору ворогові. Казка містить ідеал правителя – людини, яка працює на 

власних громадян [13]. 

М. Носов у дитячий казці «Незнайка на Місяці» критично описує  

початкову стадію стихійного капіталізму, яка в 1960-і роки в СРСР 

сприймається як футурологія. Акції, прагнення наживи, монополізм, 

безробіття, вплив ЗМІ, економічна конкуренція, корупція, притулки для 

безхатченків – далекі реалії для країни, яка проголошує комунізм досяжною в 
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недалекому майбутньому метою. Острів Дурнів у казці – алюзія на 

суспільство хибних цінностей, члени якого витрачають гроші і час на 

беззмістовне життя, націлене на задоволення лише тваринницьких потреб, що 

призводить до здичавіння та отупіння. Настанова казки – ідеологічно 

витримана: нечесних людей, так же як і марнотратників часу в якості  

соціально небезпечних слід ізолювати. Ступень ізоляції громадян у 

тоталітарних  режимах набуло катастрофічних масштабів – дисиденти, в’язні 

совісті, люди «чужої» національності, іншої громадянської позиції ставали 

жертвами державної політики диктатури [44]. 

Казка, приймаючи форму сатиричної авторської казки, фентезі або 

наукової фантастики, залишається вірною суттєвому казковому атрибуту – 

чарівному, яке нерозривно пов’язане з концептом «диво», з тим, що не пізнано 

раціонально, що невідкрито як частина знання. Традиційна чарівна паличка 

перетворюється на інноваційний лазерний промінь, який набуває руйнівного 

загрозливого характеру. Шапка-невидимка набуває форм напою або обруча. 

Килим-літак перетворюється в сучасній казці на механічного мула, який 

заряджається сонячним світлом. Сучасна архаїка Баби-Яги набуває рис «злої» 

матері, яка, будучи злою за формою, несе добро за суттю. 

Концепт «диво» в казці сучасності, залишаючи за собою місце 

розташування традиційної формули «за тридев’ять земель, в тридев’ятому 

царстві» або «на краю світу», приймає інноваційні форми. Чарівне – не тільки 

у винаходах, чарівне – у безпосередньому вільному від умов погляді на світ, 

диво – це дитина, небайдужа до природи та інших, диво – гармонійне 

існування буття. 

Отже, світогляд, що утворюється світовідчуттям, світосприйняттям, 

світорозумінням та картиною світу, втілений в казках різних історичних 

періодів, можна прослідити за настановами, представленими в міфологічних, 

релігійних казках, науковій фантастиці та фентезі. Предметно-наочне 

світовідчуття замкненої родової спільноти засноване на авторитеті традиції, де 

тотемістично-ритуальне виступає в якості сакрального. Міфологічна казка 
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підкреслює значимість гармонії індивіда з природним світом. Прояви 

людської жадібності, нерозумності, негостинності, заздрості, самовпевненості, 

підступності, а також співчуття, мудрість, терпіння піддаються осмисленню  

уже в умовах розкладання первісного строю і надбання приватної власності. 

Авторитет Бога як вищого Судді, розподіл світу на земний (гріховний) і 

небесний (райський), необхідність виконувати Божі заповіді та уникати 

диявольських спокус – світоглядні риси релігійної казки. Воля людини 

обмежена волею Творця. Жадібність, заздрість, пихатість навіяні дияволом, з 

яким можна боротися, адже він не ототожнюється з чарівником. Настанови 

релігійної казки містять заклики до очищення людської душі та віри в 

трансцендентну мудрість, а також закликають проявляти зусилля саму  

людину на шляху до наближення до божественної сутності. 

Світоглядна позиція наукової фантастики усвідомлює, що, з одного 

боку, в суспільстві існує потреба в праці, винаходах та науковому прогресі, з 

іншого боку – наукова фантастика розуміє значимість індивідуальної 

відповідальності науковця. Критично-аналітичний розум не відмовляється від 

міфічного, релігійного та віртуального. Наукова фантастика прагне визнати 

межу можливого у науково-технічному просуванні людства, прогнозує як 

оптимістичні, так і песимістичні варіанти контакту з позаземними 

цивілізаціями та окреслює такі питання, як перевагу раціонального, визнання 

людини суб’єктом історичного процесу, нехтування потреб природи, втрату 

моральних орієнтирів і ціннісних табу. 

Фентезі як прояв віртуальної казки надає пріоритет людському 

самопізнанню, морально-етичним канонам, змістовності комунікації. 

Настанови фентезі акцентують увагу на неприпустимості існування 

хаотичного соціального та індивідуального буття, піддають критиці інститути 

влади, судової системи, закликають до відновлення втраченої гармонії між 

людиною та природою, підкреслюючи, що досягнений матеріальний рівень 

людства не є гарантією оптимістичного світовідчуття. 

Діалектичний підхід дозволив проаналізувати настанови фольклорної 
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казки за категоріями зміст-форма, необхідність-випадковість, причина-

наслідок, сутність-явище, кількість-якість-міра. Суб’єктом настанов виступає 

історично обумовлене суспільство, як носій суспільної свідомості; об’єкт 

настанов – природа, суспільство, людина. Предметом настанов виступають 

речі та явища, обумовлені перетворюючою, пізнавальною, ціннісно-

орієнтаційною та комунікаційною діяльністю людей: праця, природа людини, 

суспільні відносини в родині, товаристві, державі, гносеологія добра і зла, 

онтологія удачі та випадку. 

 

2.2. Морфологія казки та аналіз сюжетів як відбиття соціального 

простору 

З точки зору системного аналізу казка представляє собою ідеальну  

відкриту концептуальну модель як результат відображення дійсності у 

свідомості людини. Казці як системі притаманні властивості цілісності, 

емерджентності, сталості, адаптованості, динамізму та 

багатофункціональності. Внутрішній динамізм казки характеризується 

послідовністю змін у сюжетних поворотах, зовнішній динамізм проявляється у 

зміні казкових форм у історичному часі. Адаптованість казки має 

безпосереднє відношення до зворотнього звя’зку із соціальним середовищем, 

яке великою мірою визначає нову якість або новий стан казкової системи. 

Казка як система виявляє свої властивості у процесі взаємодії з 

оточуючим соціальним середовищем. На макрорівні казка аналізується у 

зв’язку, наприклад, з партійною ідеологією або масовою культурою як 

зовнішньою сферою впливу. Казку не можна створити на замовлення 

партійних органів – взяті напрокат найбільш ходові атрибути казкового 

арсеналу залишають автору задачу механістичну – більш-менш складно 

розставити слова. Подібна псевдоказка набуває форми скомороства, нещирості 

та двозначності [15, с. 9], адже втрата свободи ворожа всім формам літератури 

[48, с. 282]. 
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Якщо смисл ідеології розуміти як цілісну систему, яка встановлює 

ієрархію цінностей, або тлумачити ширше – як систему ідей [8, с. 127], та 

казку слід віднести до елементу ідеології, адже ідеї та цінності, традиції та 

норми, стереотипи та звичаї, притаманні казці, виконують стабілізуючу, 

ідентифікуючу та ціннісно-орієнтовну функції. Казка сприяє соціалізації  

дитини, індивідуально-суспільній орієнтації індивіда, соціальному комфорту, 

закріплює норми поведінки, встановлює моральні-етичні зразки, захищає  

ціннісні ідеали та ідеї. Серед останніх суттєву роль відіграють ідеї братерства, 

людської та національної гідності,  соціальної рівності, патріотизму, 

колективного захисту, гуманізму, цінності праці, вірності, надії та віри. 

На мікрорівні казка розглядається з точки зору виокремлення елементів, 

їхньої взаємодії та структурності. Структура казки – це стала множинність 

впорядкованих відносин, які виражають закономірності функціонування казки 

як системи. Виокремлені нами елементи казкової системи – слово, архетипи, 

чарівне, смисли, цінності, настанови, простір і час – розглянемо більш 

детально. 

«Розум висвітлює і породжує слова, … зодягнені плоттю. Вони 

означають більше того, що висловлюють» [37, с. 414-415]. Слова мають 

номінальне і коннотативне навантаження. Останнє значення реалізується 

через художні тропи. Трикратні повтори, зменшено-ласкава лексика, 

прецедентні імена, уповільнений темпоритм роблять казку глибоко 

своєрідним явищем мовного осмислення дійсності.Метафоричний образ як 

первинне людське мимовольне враження [70] закріплений у слові. Казковий 

образ забутої сили, що провітрюється на ганку або образ листа, який пахне 

погрозами – свідчення міці людської уяви, потужності  асоціативних зв’язків, 

які знаходять вербальне втілення у тканині казки. 

Поетика казки народжується з метафори, яка розкриває внутрішні 

парадокси мови, що, в свою чергу, дозволяє реціпієнту «бути присутнім при 

генезисі протиріччя» [19, с. 102]. Метафора порівнюється з критичною точкою 

тексту, в якій виникає конфлікт між розумінням, заснованим на побутовому  
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досвіді пересічної людини та розумінням, пов’язаним з особливою моделлю 

казкового світу [21, с. 481].Поетична метафорична мова здатна виявити 

глибинні структури реальності [21, с. 427].Самоцінність метафори полягає у її 

спроможності зближувати функціонально різні речі через виокремлення 

однакової сутнісної ознаки. 

Слова-табу міфологічних казок набувають евфемістичного забарвлення 

в релігійних казках, де труна називається церковним ложем, смерть – 

неминучим вироком, Бог – Оком, що Все Бачить або Верховним суддею, 

диявол – чорним приятелем, викрадачем душ. Епітети небувалий, дивний, 

чарівний, старий розкривають казкове бажання осмислювати природу речей 

при зіткненні з невідомим – осягнення чарівного в певних обставинах має 

більше буття для людини, ніж реальні речі [53, с. 22]. 

Закляття – впорядковані ритмом спрямовані на певний результат слова – 

беруть початок з міфологічного світогляду первісних родово-сімейних общин, 

коли слабка людина намагається налагодити стосунки з природою, яка 

відчуває власну силу над людиною [7, с. 36-37].Аморфні язичницькі закляття, 

у формі спіритичної магії залишаючись у народній свідомості, фрагментарно 

представлені в церковних молитвах. Казкове слово-закляття виступає дієвою 

подією людської реальності. 

Закляття артикулюють індивідуальне або суспільне бажання, надають 

йому просторової свободи та можливості розчинитися у межах Абсолютного 

Духу. Ми виокремлюємо сім типів заклять: прощення, ініціація, лікування, 

попередження, перетворення, прохання, пророцтво. В закляттях слово і справа 

стають нероздільними й тотожними [7, с. 47].Ритм, який  гіпнотизує, досягає 

ефекту навіювання й самонавіювання. Естетично-поетична функція заклять 

нерозривно пов’язана з практичною – організоване слово, сказане з вірою,  

полегшує біль, відводить зло, гарантує підтримку трансцендентних сил. Слово 

як еманація духу здатне бути чарівною міццю, яка трансформує речі та явища. 

Казкове слово бере участь у створенні загадок як глибокого мудрування 

«відносно основ сущого» [68, с. 157].Загадка – мовна конструкція мінімуму 
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буття [19, с. 81], для розв’язання якої потрібне нестандартне мислення,  

здатність пов’язувати ціле з конкретними його проявами та у дрібницях 

бачити ознаки цілого. Спроможність розв’язувати загадки не є наслідком 

гендерних, вікових і, тим більше, соціально-статусних чинників. 

Що бігає без ніг? Хто народжується без ніг, вирощує дві, потім ще 

чотири? – загадки перевіряють індивідуальні ментальні здібності, які високо 

цінуються у всіх національних і регіональних інваріаціях казкової творчості. 

Відповідь за аналогією – Чому пацюки та птахи щебечуть? Тому щосвині та 

собаки гавкають – призводить  до ментальної перемоги. Здатність казкового 

корейського хлопця провести логічний аналіз запитання та усвідомити штучну 

єдність його компонентів має державні наслідки: Японія відмовляється від 

нападу на Корею [29]. 

Семантично слово «казка» походить від слова «казати», тобто 

«показати, оголосити, дати побачити і почути». Мова каже, адже вона – сказ, 

тобто показ [67, с. 264-265]. Казкове слово виконує багато функцій: воно 

показує, описує, виявляє, проявляє, оголошує, натякає, виказує, пропонує, 

радить, кличе, запитує, радіє, сумнівається, хвилюється. Слово сказ включає в 

себе сему каз, яка в слов’янських мовах є однією з найбагатших за кількістю 

словоформ. 

Українські слова із семою каз такі: казати, приказка, казкар, сказитися, 

казна-що. Представимо російські слова із семою каз: сказывать, указывать, 

исказить, приказать, недосказать, пересказать, предсказать, выказать, 

высказать, заказать, исказить, подсказать, россказни, указатель, сказитель. В 

германських мовах, зокрема англійській, дієслово tell(казати) та іменник 

tale(розповідь) є такими, що мають спільне коріння. 

Розповідати – значить, запускати насамперед енергію дієслова як слова 

дії – є в тій же мірі частиною природної історії як енергія руху та гри 

[12, с. 32]. Казкова дійсність створюється грою слів, яка «не дає нічого, крім 

перемоги для тих, хто знає, як грати…» [19, с. 85].Казка – гра в тій мірі, що 

існує «за межами звичайної течії життя» [68, с. 155]. Гра казки – у відсутності 
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задубілих догматичних речей, в існуванні напруженої реальності, яка потребує 

знання правил гри – насамперед, віри та уміння дивуватися. Демократизм 

казки проявляється у характерній (зокрема, для слов’янських казок) приказці: 

«Не любо – не слухай» або приказці, яка зустрічається у західноєвропейських 

казках «Я перекажу вам цю історіютак, як моя душа забажає». 

Дієслово організує мовлення і виступає умовою останнього. Казка 

тримається на дієслові як «на змішаному бутті…, на стику того, що сказане і 

того, що висловлюється, саме там, де німі знаки починають перетворюватися 

на мову» [66, с. 127]. Дієслово – рушійна сила та організатор дії, від дієслів 

найбільш залежить рух казкового сюжету. «Деякі слова дуже вередливі. Ні за 

що не піддаються. Особливо дієслова. Гонору в них забагато. Прикметники – 

простіші. З ними роби, що хочеш. Але дієслова собі на умі», стверджує 

фентезі [27, с. 155]. Сюжет рухається, тому що його рухають дієслова, які 

надають казці смисл об’єктивної напруженості й дінаміки буття. 

Дієслова бути, мати,знати, робити – найважливіші смислоутворюючі 

складові казкового буття – інтерпретуються нами як екзистенційний, 

матеріальний, теоретичний та практичний рівні буття. При абсолютній 

рівноцінності даних складових, зазначимо: робити – значить, актуалізувати 

інтенцію казкових речей. Умовою практичного буття стають казкові речі [33]: 

гарбуз-карета, сльози-діаманти, грім-квітка виступають умовами для 

майбутньої щасливої події – весілля. 

Рівень графічної реальності казкового тексту не тотожний рівню 

смислової дійсності казки. Свобода усної розповіді відмінна від несвободи 

зафіксованого письмового слова-знака. Здатність казки висловлюватися живо 

й глибоко можна назвати не стільки процесом якісного мовлення оповідача-

суб’єкта, скільки процесом якісного мислення суб’єкта [37, с. 414]. Зв'язок 

мовлення з мисленням – беззаперечний: казкове мовлення, що породжує 

асоціативне мислення, збуджує уяву, вибудовує моделі співіснування та 

ставить проблеми онтологічного, гносеологічного, аксіологічного та мовного 

пізнання, починається із осмислення цих проблем у практичній діяльності 
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суб’єкта. 

Письмовий знак позбуває висловлення нелінійності, великою мірою 

позбувається живої сутності слова-образу, слова-дії, представленого 

майстерністю оповідача. Між живою плоттю буквально події та «холодною 

шкірою поняття пробігає смисл», який в такому вигляді потрапляє до книги 

[20, с. 149]. Живе й повне слово не тільки означає предмет як певну наявність 

(і в усному і в писемному мовленні), але й власною інтонацією (в усному 

мовленні) висловлює і ціннісне ставлення оповідача до предмету, цим самим 

слово набуває властивості руху та стає моментом живої подієвості (М. 

Бахтін).Слово – енергія казкового руху, рушійна сила розвитку сюжету. 

Казка створює не один прошарок смислів завдяки конотативним 

значенням слів і асоціативним образам, які генеруються. Казка як 

концептуальне явище суспільного світогляду обумовлюється національною 

культурою та репрезентується в мові. Пізнання світу через філософію та 

мистецтво є важливішим за науковий досвід: мистецтво суть реалія, що турбує 

економіку світу та етичні постулати [19, с. 85]. Завдяки здатності слова 

продукувати смисл, байки про тварин стають повчанням, наукова фантастика 

містить філософські застереження, віртуальне фентезі акцентує увагу на 

питаннях смислу буття. Пізнати смисл слова  означає до певної міри пізнати 

смисл буття – уявляючи мову, ми уявляємо форму життя [12, с. 25]. Слово 

структурує смислове середовище казки, і саме змінююється під його впливом. 

Смисл як елемент казкової системи виявляється, зокрема, у формі 

настанов, які зберігають і транслюють морально-етичний досвід людства. З 

іншого боку, слова здатні приховувати смисл, відправляти реціпієнта до 

першооснов буття. Таким чином, справедливим є судження: мова – це міст, 

який зв’язує спектр видимого та трансцендентного буття [4, с. 5-6].Смисл, 

який продукується вербально чи невербально, може мати індивідуальне або 

суспільне значення. 

Смисли казок, зважаючи на закодований у казкових символах і образах, 

знаках і натяках сенс буття, відкриваються в індивідуальний спосіб. Смисл 
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щастя, наприклад, є ціннісно-обумовленим. В казці про Буратіно щастя для 

тата Карло полягає у праці на благо суспільства, для лисиці Аліси та кота 

Базіліо – в антисоціальному паразитуванні. П’єро вбачає щастя в любові, 

Мальвіна – у пізнанні. Карабас Барабас мріє про неосяжну владу, Дуремар – 

про матеріальне збагачення. Щастя юного Буратіно – у можливості 

трансформувати внутрішній світ заради руху до себе [10]. 

Смисл юності може полягати у дистанційності незавершеної форми, в 

той час коли смисл старості знаходиться в послідовності здійсненого та 

логічній завершеності [76, с. 54]. Сенс смерті – переосмислення цінності  

життя (в науковій фантастиці), отримання емпірічного досвіду за межами 

реальності (фольклорні казки), перебудова власного світосприйняття 

(релігійні казки). 

Індивідуальні казкові пошуки смислу реалізуються, коли у людини є 

моральна зрілість або внутрішнє прагнення його здобути, а також якщо існує 

соціальний запит суспільства на лідерські якості захисника, організатора, 

ватажка. Смисл відчайдушного захисту Вітчизни – один з найпотужніших у 

казках, який не залежить ні від форми ворога (марсіани або дракон), ні від 

форми самого захисника (хлопець-з-пальчик або астронавт). Здійснення 

життєвого смислу – директивна необхідність в умовах неповерненості та 

швидкоплинності людського буття. 

Хоча казковий час – оборотний, соціально значимі смисли досягаються 

людиною ще при його земному існуванні: одруження, народження потомства, 

отримання спадщини, побудова оселі, підвищення соціального статусу. Актор 

змінює обличчя та статус, виснажливо мандрує та страждає з метою знайдення 

смислу, який виправдовує його напружену боротьбу й рішуче прагнення 

реалізувати поставлену задачу. Релігійна, філософська казка, наукова 

фантастика та фентезі стверджують – на шляху людської волі, що слугує 

добру, неодмінно стає помічниця-доля або щасливий випадок в образі 

людини, певної речі або конкретного явища. 
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Смисл довготривалих випробувань і пошуків – у ініціації юності: 

«…зміст казки жахливо серьозний: він – у переході через символічну смерть і 

відродження, від незнання та незрілості до духовного змужніння» [74, с. 187]. 

У складному процесі дорослішання виокремлюють три етапи: сегрегації, 

транзиції та інкорпорації [38, с. 64-66].На першій стадії актор свідомо або 

примусово вимикається  із звичних умов життя. Ворожість соціального 

середовища у символіці лісу, печери, гори, розбійників, людожерів 

обертається налагодженням контактів завдяки настановам мудреців, а також  

ментальним і душевним якостям самого актора. 

Кмітливість, милосердя, працелюбство, терпіння, чесність допомагають 

актору на другій стадії, де відбувається випробування владою, грошима, 

силою, страхом, обмеженням свободи, каліцтвом. Успіх залежить більшою 

мірою від самого актора – конструкція власного життєвого проекту 

обумовлюється рішеннями та вчинками людини. Символи трансцендентного 

позитивного втручання – навіть диявола у релігійних казках – сприяють 

трансформації Можливості в Очевидність. 

На стадії інкорпорації – завершенні ініціації – відбувається воскресіння 

мертвих, зняття закляття, одуження, відтворення родинних зв’язків, набуття 

професійних навичок. Інкорпорація в соціум потребує більш відповідального 

існування. Казкові актори з незавершеною ініціацією повертаються додому як 

у стартову точку відліку процесу дорослішання. Інфантилізм – свідома 

невключеність в соціум. Тільки соціальне еволюціонування дозволяє 

особистості розпізнати  метаморфози власного «я» задля реалізації сценарію 

повноцінного буття та перетворення інтенціонального в актуальне. 

Смисли символіки в казках – вкрай різноманітні. За М. Лотманом, в 

символі як у механізмі пам’яті культури завжди є щось архаїчне [35, с. 192]. 

Наприклад, вогонь – символ очищення, першооснови та небезпеки, а також 

чарівного перевтілення. Заржавілий ніж або кров з хустки – знак смертельної 

небезпеки, яка нависла над воїном. Обручка містить смисли впізнавання свого, 

а також способу стати невидимим та інструменту чарівних перетворень. 



108 

Світове дерево – каркас або модель світу – символ нерозривності 

трьохвимірного світу: підземного, земного та небесного. Казковими 

посередниками між світом земним і небесним  виступають драбина, гора, 

бобовий кущ, стовп, міст (у фольклорних казках), церква (в релігійних казках), 

космічний корабель (в науковій фантастиці). Посередники між земним і 

підземним світом – колодязь, пагорб, нора, канава, печера, дупло. 

Водне джерело ассоціюється з невичерпною мудрістю, життям, 

молодістю. Колодязь, рівчак, замкова щілина, поріг, дзеркало, ополонка 

виступають образами переходу в потойбічний світ. Жива та мертва вода – 

універсальні символи повернення до життя і смерті. Символіка перехрестя 

означає вузлову проблематику насущного буття, без вирішення якого рухатися 

далі неможливо. Духовні труднощі людського існування втілені у фізично 

неприємних і важких тягарях-символах: змії, жорнові, мерці. Символи 

виконують репрезентативну функцію, метафорично представляють  об’єкт або 

явище, яке не обов’язково присутне в момент висловлення [36, с. 372]. 

Чим більше комбінувань допускає казка як об’єкт дослідження, тим 

важче такі комбінування осягнути [46, с. 76]. Зміна світовідчуття призводить 

до зміни смислообразів. Добра чарівна паличка народних казок набуває 

зловісної форми світлового проміня інженера Гаріна. Шапка-невидимка 

фольклорних казок трансформується у кільце Хоббіта, а у науковій фантастиці 

– у суспільно небезпечний винахід людини-невидимки з роману Г. Уеллса. 

Смисл зустрічі з неосяжним у народній казці –  спроба його розуміння та 

підкорення. В науковій фантастиці зустріч з наділеним розумом Океаном з 

роману «Солярис» – це зустріч з таким явищем, осягнення якого перевищує 

рівень людського розуму. Проблеми осмислення взаємодії людства і Всесвіту 

охоплюють такі питання, як осягнення міри необхідності мешканців Землі 

власного втручання в існування інших світів, болісне повернення до 

пріоритету етичних вимірів і пробудження совісті. 

Щоби стати співтворцем казки, слід дати відбутися чарівному у 

несвідомих і підсвідомих каналах психіки, треба довіритися казковому 
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компасу, зануритись у неоднозначність осягнення казкових смислів, звільнити 

силу фантазії. Чарівність казки – продуктивна, тому що ірреальні речі та 

містичні явища сприймаються такими, що існують в реальності уяви. 

Ми розуміємо «чарівність» як явище, яке не є очевидним, таке, що не 

вписане у закони природи і науки, шо не існує в об’єктивній реальності  

певного часу і простору, таке, розуміння якого обмежене людськими 

пізнавальними можливостями, однак, таке, чия дійсність може відбутися  за 

певних умов – уяви, фантазії, віри, зміненому стану свідомості, науковому 

відкриттю. 

Чарівність як елемент казкової системи обумовлюється Первинним 

світом свідомості, який несе в собі радість смаку істинної правди, внутрішньої 

правильності реального (Толкін). Чарівне ґрунтується на фантазії як вищій 

формі Абсолютного духу. Уява – сама по собі ментальна дія, яка приймає 

уявне за те, що має реальність здійснитися [19, с. 71]. Висновок наукової 

фантастики XXстоліття – уява не бажає розмножуватися в неволі[48, с. 285] – 

можна застосувати до всіх проявів казки як форми міфічного: казкова уява не 

може розвиватися в умовах тиску або несвободи. 

Складність усвідомлення чарівного полягає в нетотожності методів 

раціонального мислення вільній необмеженій рухливості фантазії та уяви. 

Неосяжний світ уяви дає свободу створювати багатосмислові образи, 

конструювати макро- і мікросвіти, моделювати неймовірні футуристичні 

спільноти та прогнозувати наслідки утопічного і антиутопічного порядку. 

«…Почуття та уява більш дієві засоби формування емоцій і поглядів, ніж 

факти та теоретичні доводи…» [22, с. 41]. Чарівне напитує тканину казки 

непослідовністю, суперечливістю, іноді абсурдністю розвитку казкових подій і 

рішень акторів з точки зору здорового глузду. Однак, казкові чарівні речі та 

явища – і мрії, і передбачення, і наукові ідеї, що народжуються, 

виправдовують себе, проявляючись у практичному втіленні. 

Чарівність казки – в перевтіленнях (царівна-лебідь, царівна-жаба, 

чарівне народження з горошини або деревини), в образах диковинної землі, 
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образах небувалої краси (ні в казці сказати, ні пером описати), у силі, яка 

переставляє гори та випиває моря, у чарівних помічниках, у здатності долати 

простір і час. Чарівність казки знаходиться у площині знамень, інтуїтивних 

передчуттів, випадкових зустрічей, снів і пророцтв. Дивовижні зміни індивіду  

видаються можливими, тому що «емпіричне життя особистості збіглося … з 

однією стороною ідеального стану особистості, а саме з її всюди присутністю і 

безкінечним різноманіттям» її проявів [34, с. 562]. Численні казкові 

перевтілення пов’язані, на нашу думку, з намаганням особистості наблизитися 

до ідеального стану власного існування. 

Концептуальний атрибут старий в казках має кореляцію і з сутністю 

речей, і з часом. Фізичний час робить зовнішньо занедбаними та 

непривабливими цвинтар, ворота, церкву, мачуху. Час існування Ірландії, як  

Землі загалом, вимірюється історіями людських поколінь. Старі плітки 

уособлюють природу людини: чутки – невід’ємна риса людської натури. 

Старі легенди та казки існують стільки, скільки існує логос. Старі свободи – 

відібрані чи забуті – зберігаються в національній пам’яті. Старими є часи, які 

ототожнюються із «золотим» віком такого соціального устрою, який 

гармонійно поєднує матеріальне й духовне існування: божі люди були багаті 

на милосердя, а земля була багата сріблом, золотом, медом і пшеницею. 

Казкове буття парадоксальне тим, що в межах його часового й 

просторового елементів можливому, реальному і неможливому надається 

однаковий шанс [19, с. 235-236]. Казка втратила би власну сутність, якби 

елементам простору і часу надавався би конкретний смисл. Отже, 

невизначеність казкових елементів часу і простору – характерні риси казкової 

системи. Не існує достовірних знань щодо краю небес або краю землі. Ніхто не 

володіє інформацією про напрямок, описаний як світ за очі. Немає 

переконливих свідчень щодо існування простору, який знаходиться ні високо, 

ні низько, ні далеко, ні близько. Казка не дає відповіді на питання щодо 

тривалості часу, проведеного Синдбадом у Хасана: провів стільки часу, 

скільки потрібно було (потрібно Хасану, Синдбаду чи уяві конкретного 
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читача?). 

Невизначеність часу і простору як елементів казкової системи пронизує 

тканину казки: історія відбулась насправді, а, може, і ні; розмови ідуть 

навкруги та навколо; трапляється те, що і повинно було трапитися. Казковий 

простір метафорично знаходиться на горищі комори, де речі та явища різних 

історичних епох зламані та переплутані (Толкін). Міфологічна свідомість 

ототожнює територію первісної общини в декілька квадратних кілометрів з 

усім світом, і за межами його простору – кінець світу, інший світ [50, с. 79]. 

Простір релігійних казок охоплює небесний світ і земний диявольський світ 

гріха. Простір наукової фантастики – не обмежений Землею, він включає в 

себе  навколоземні та позаземні цивілізації. 

Погоджуючись з дефініцією казки як соціального інструменту, який 

дозволяє «в послідовності спрощених моделей відтворювати особливості 

соціальної структури» [72, с. 43], зазначимо: казка містить такі компоненти 

соціального буття, як податки, класовий та майновий розподіл, страти, 

повстання, виправні будинки, в’язниці, середньовічне полювання на відьом. 

Соціальний простір, описаний в метафорично-символічний спосіб, 

передбачає засвоєння та розвиток шляхів взаємодії членів суспільства. 

Соціальний простір реалізується на тлі фізичного простору, який несе 

відбиток космогонічного виміру. Казкові події розгортаються у всесвіті на 

макроскопічному, земному (серединному) та мікроскопічному рівнях: на краю 

світу, на небі, на дереві, в квітці, в оселі відьми, в пагорбі, на дні моря, в 

палаці короля, в кролячій норі, на дні колодязя. 

Наземний, підземний, підводний, надземний світи і космічний простір, 

так же як і простір посюсторонній та потусторонній стрімко змінюють один 

одного, і людина сміливо освоює ці просторові рівні. Простір сприймається як 

таємниця, яка чинить опір і приховує власні загадки, але, водночас, 

підкорюється лише такій людській  волі, яка є милосердною, дружною та 

надійною щодо невідомого простору подій, мандрів, речей. 



112 

Казка спонукає людину, що розгадує таємниці буття, бути сміливою у 

прийнятті неоднозначного конфліктного світу. З одного боку, природна і 

соціальна реальність породжує події. З іншого – казковий індивід вносить 

зміни у соціальний простір. Раціональне пізнання світу – обмежене 

людськими можливостями, тому казка пропонує винайти гармонію людини з 

природним, соціальним середовищем і собою, використовуючи в тому числі і 

ірраціональні методи. Уява максимально зближує просторові і часові межі: 

зірки наклеюються на небо (фентезі), хлопець XXI століття сражається із 

привидами епохи середньовіччя (фентезі), Ісус Христос, Антихрист, Сократ і 

сучасний хакер зустрічаються в кіберпросторі (філософська казка), на інших 

планетах відтворюється побут Землі та відбуваються зустрічі з померлими 

родичами (наукова фантастика). 

Казкові події відбуваються в старі часи, колись, давним-давно, коли 

людство розуміло мову тварин і птахів і було здатне долати простір і час не 

завдяки науковим винаходам і новітнім технологіям, а завдяки розвиненості 

органів почуттів та інтуїції. Казкові перетворення відбуваються миттєво, в 

мить ока. Прядіння відьми асоціюється із стрімкою появою блискавки. 

Довготривалість казкових дій вимірюється не роками (хоча такий вимір 

присутній в казці), а переважно стоптаними черевиками, зношеним одягом, 

посивілим волоссям, подоланими перешкодами, здісненими бажаннями. 

Казкова система не опікується відповідністю місця і часу реальним 

показникам. Вузлові точки, в яких зустрічаються протиріччя буття – 

дванадцята година ночі та дванадцята година дня. Саме в цей час буття 

буквально розколюється на символічне «до» і «після»: час світла та темряви, 

добра і зла міняються місцями. Опівночі феї проявляють власну сутність 

добрих янголів-охоронців, троллі викрадають скарби, зерно перетворюється 

на золото, нечиста сила віддається пороку. О полудні знаходять багатство, 

руйнується закляття, наступає зцілення. Якщо нічна ключова година може 

виявитися і лихою, і доброю, то денна – несе в собі гармонію буття. Казковий 

час переконує читача в тому, що час рухається до «численних варіантів 
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майбутнього» [19, с. 235]. 

Казковий час і простір при всій передбачуваності сюжетів змушує 

казкову реальність хвилюватися. Соціальна необхідність, соціальний 

обов’язок, вірування, звички та традиції  ритмізують казковий соціальний час, 

який наповнюється напруженим смисловим буттям. Соціальний час – продукт 

соціальної інтеракції, певна темпоральна схема, яка рівною мірою є 

зрозумілою всім членам колективу, якщо у них є намір сінхронізувати та 

координувати людські дії [58, с. 118]. Астрономічний час примітивних народів 

вираховується практичною дією: варка рису означає півгодини, смаження 

сарани – мить. На відміну від астрономічного часу, соціальний час 

характеризується пульсацією суспільних процесів, відправною точкою яких 

виступає значима подія. В науковій фантастиці такою подією, наприклад, 

можна вважати науковий винахід або відвідування сталкерами Зон 

прибульців. У фольклорних казках загалом соціальний час детермінується 

індивідуально-суспільним запитом або конфліктом. 

Казковий час оперує категоріями молодість – старість, початок – 

кінець, завдання – результат, мрія – реальність. Час персоніфікується – в 

ірландській казці Час Голоду FearGorta, фантомний привид, просить 

подаяння. Даний казковий образ, скоріше за все, пов'язаний з періодами 

голоду в Ірландії 1740-1741 років і 1845-1849 років. Часом володіє Сатана: в 

релігійних казках він виконує функцію оцінювання якості людських душ. В 

міфологічному світогляді ідея часу формується під впливом природних 

процесів. Релігійний світогляд спирається на такі точки відліку, як створення 

світу, прихід на землю Мессії, Страшний суд. Наукова фантастика і фентезі 

розглядають час як четверту координату виміру. 

Казковий час – нелінійний та зворотній – набуває характер циклічної 

форми. Тривалість казкового часу, непорівняна з фізичним часом, 

характеризується насиченістю індивідуально та соціально значимих подій – 

військових, трудових, державних, психологічних. Тривалість часу 

розкривається у танці, більше схожому на тортури, нескінченому ув’язненні, 
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виснажливих роздумах, багаторічних блуканнях, битвах тривалістю в три дні і 

три ночі, нестерпно довгому очікуванні. Казково-фінальна радість весілля 

відкриває двері новій часовій перспективі. Екзистенціональні стани тривоги, 

страху, нудьги і суму, навіть нетривалі, психологічно виснажують людину, 

породжують сумніви, переживання, викликають фізичний біль. 

Не лише людина живе в часі – час існує в людині. Психологічний час, 

яким цікавляться такі філософські напрямки, як феноменологія, філософія 

життя та екзистенціалізм, індивідуально сприймається й рефлективно 

відображається. Психологічний час – це соціальний час у тій мірі, в якій зміст 

людської психіки є опанованим в практичній діяльності соціальним досвідом 

[17]. Психологічний час переживається у зв’язку з історічним і генеалогічним 

часом – в ситуаціях героїки подвигу та часу предків (яскравий приклад - 

уельські народні казки, наукова фантастика). 

З одного боку, психологічний час обумовлений соціальним часом, з 

іншого – це час, який набуває конкретної форми завдяки функціонуванню 

психологічного механізму, пов’язаного з пізнавальними, емоційно-вольовими 

процесами та стійкими індивідуально-психологічними властивостями 

особистості [17]. Якщо досвід людини, ентузіазм безстрашного вчинку, 

ризикована дія слугують спільноті або направлені на самопізнання й 

самовдосконалення, психологічний час набуває ціннісного забарвлення. 

Дискомфорт душевного стану відбувається в нічний час, який сприяє 

переосмисленню людського існування. Індивід відчуває смертний час, 

передбачає час перемоги. Час летить, коли людина щаслива, і тягнеться, 

коли душа стурбована. Час терпить, настає, наздоганяє, на час покладають 

функцію остаточного суддівства – час покаже. Час релігійних казок 

вимірюється долею, обумовленою Богом. Час людини, наповнений активним 

змістом подій, продовжує існувати в соціальній значимості вчинків для 

теперешніх і майбутніх поколінь. 

Універсальна мрія людства про фізичну довготривалу привабливість 

втілена у чарівному еліксіру молодості – омиванні у джерельній воді, молоці,  
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окропі. В ірреальному світі час уповільнюється в сотні разів порівняно з 

подібним часовим відрізком у реальному бутті. Острів Молодих в ірландських 

казках або молочно-кисельні береги в російських казках уособлюють і 

концепт вічної молодості, і поняття соціально-економічної стабільності. 

Уявлення про час світоглядно різняться у народів. Релігійні 

християнські казки (католіцизм, протестантизм) диктує дієвий, продуманий, 

прагматичний підхід шодо користування часом, який не можна витрачати без 

користі, і затрата якого повинна виливатися у цілеспрямовані наслідки. Не 

варто витрачати час на балачки – наставляє шотландська казка. Релігійні 

казки східного християнства (православ’я) характеризуються звичкою 

відкладати справи на потім, невідповідністю слова і справи, порушенням 

обіцяного, покладанням на випадок. Якось буде, куди поспішати – резюмує 

російська казка. 

Раціональне ставлення до часу пов’язують з релігійно-трудовою етикою 

протестантизму, в якій праця є обов’язковою складовою справи як релігійного, 

по суті, служіння. Час потребує відповідального до себе ставлення – він 

використовується для індивідуального прогресу. Культура з домінантою 

неповаги до часу налагоджує (замість дій справи) міжособистісні зв’язки, 

беззмістовно комунікує та підміняє справу переживаннями, роздумами, 

вичікуванням. 

Сприймання часу в культурах Латинської Америки, Ближнього Сходу, 

Середиземномор’я кардинально протиставлене розумінню часу в культурі 

США: неспішний плин часу відмінний від стрімкого ритму культури 

заробляння і споживання. В слов’янській культурі час порівнюється з 

рідиною: він тече. В протестантській культурі (казки Великої Британії) час 

вимагає конкретики дій замість виснажливих роздумів, сумнівів і коливань 

східнохристиянської культури. 

Згідно віруванням африканських народів, минуле впливає на теперішнє 

– надприродним способом мертві захищають живих або попереджають їх про 

небезпеку, ритуальними жертвами сучасні мешканці Африки просять поради у 
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предків. У кенійців, наприклад, є два поняття часу: саса і замані. Перше 

поєднує простір з теперешнім і найближчим майбутнім, обмеженим трьома 

місяцами, друге означає минуле, яке поглинає сасу. З подовженням людської 

саси – мікрочасу – повага до індивіда збільшується. Однак, замані – макрочас 

або дух предків – представляє більшу цінність, ніж і теперішнє, і майбутнє 

[73]. 

Одним з елементів казкової системи є архетипи, які актуалізуються в 

духовній сфері через символіку, уявні образи, сни, що містять прихований 

смисл і потребують певної інтерпретації. К. Юнг називає архетипи 

праформами мислення колективного несвідомого, які «закладають основи як 

специфічно національної, так і загальнолюдської символіки… . Архетипи як 

апріорні умови інтуїції, … колективний осад історичного минулого… 

закарбовані в етногенетичній пам’яті…» [3, с. 64]. 

Архетипи колективного несвідомого – своєрідні когнітивні моделі, до 

яких віднесемо образ матері, мачухи, захисника та старого помічника. На 

перший погляд, мати здається жорстокою – в певний час вона виганяє дітей у 

великий світ життя. Мати усвідомлює час дитячого дорослішання як перехід 

на нову якість буття. Благословення матері – благословення жіночої інтуїції, 

яка «складається з блискавичного внутрішнього зору, внутрішнього слуху, 

внутрішнього чуття і … знання» [2, с. 73]. 

Хоча образ матері в казках – доволі абстрактний, в якому емоційна його 

сторона  нечітко виражена, мати – здебільшого прагматична та представляє 

собою  архетип  свідомо-логічного (у західноєвропейських казках). За певних 

обставин душа людини з точки зору психічних реакцій перетворюється то на 

мати, що наставляє, то на агресивну мачуху, що перешкоджає, то на кмітливу 

молодшу доньку, то на заздрісну старшу сестру, то на розважливу стару жінку 

(чоловіка). 

Стара жінка або чоловік – архетип мудрості, інтуїтивного прозріння, 

який допомагає у безвихідних ситуаціях. Стара – символ озаріння, проблеск 

підсвідомих реакцій людини. Стара – «символ коріння, що годує всю систему 
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інстинктів. … Та, що Знає стоїть між раціональним світом і світом міфу … Її 

обитель – у старовинній дикій Самості…» [75, с. 30-31]. Маленька всюдисуща 

стара, що збирає хмиз – архетип всюдиприсутної мудрості поколінь, що 

асоціюється з досвідом-інсайтом. Стара з’являється нізвідки та миттєво 

зникає. Старість – ключ до розуміння внутрішнього, глибинного, прихованого. 

Чарівність старої в тому, що вона висловлює істину без доказів: безхитрісній 

істині багатьох поколінь потрібна лише віра. 

Мачуха, старша сестра, пташниця – універсальні образи заздрості, 

таємної злоби, руйнівної сили, що ховається під маскувальною формою 

добропристойності. Мачуха – «анти-мать, егоїстична істота, що ненавидить 

дітей, жіночий образ відьми» [1, с. 162-163]. Деструктивна ненависть 

карається за руйнацію живого, юного і красивого: в чарівний спосіб зле начало 

або самознищується, або перетворюється на потворну тварину, або 

вбивається, наприклад, млиновим жорном. 

Здається, мачуха вчить пасербицю добру – наприклад, тримати слово, 

заробляти самій на хліб. Однак, дії мачухи націлені на руйнацію долі 

пасербиці. І все-таки, в підсумку протистояння мачухи і пасербиці страждання 

останньої виявляються тим ключем, який відкриває дорогу до щасливого 

заміжжя. В архетиповому смислі мачуха вчиняє спротив сміливим замислам, 

наївним мріям і народженим фантазіям. Сила розчарованого розуму, зневіри 

та цинізму прагне вбити незміцнілий струмінь юного життя. 

Молодша сестра або пасербиця – з одного боку, архетип пасивного  

страждання, з іншої – втілена релігійна думка щодо обов’язкової винагороди, 

яка настає як боже заступництво за тих, кого несправедливо ображають. Гарна 

зовнішність відповідає внутрішньому змісту – пасербиця поступлива, 

самостійна, метка, здатна збудувати як власне щастя, так і щастя своїх сестер, 

а також виявляє здатність до християнського прощення власним кривдникам.  

Лебідь, русалка, арфа – міфологічні символи загубленої жіночої душі, 

релігійне поєднання земного та небесного світів. 
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Архетип захисника втілює суспільно значимі смисли мужності, стійкості 

та сміливості, які утворюють зміст архетипу. Фізична форма захисника (в 

антропометричному значенні) – незрівнянно менша за розмір завойовника. 

Джек-Переможець Велетнів з англомовних казок – «маленька людина, яка 

бореться проти гіганта» [48, с. 316]. Традицію фльклорних казок підтримує і 

фентезі. Хоббіт вступає в протиборство з драконом. Полліанна,  проповідуючи 

відшукування радості в будь-якій ситуації, б’ється з нудьгою й безвихіддю 

дорослих і, фактично, пропонує спиратися на власноруч знайдений сенс 

життя. 

Починаючи з народних казкових образів Івана-дурня, козаків-

характерників і закінчуючи образами сучасних дітей-сиріт або дітей, 

позбавлених батьківського піклування, можна сказати, що традиція та новація 

співіснують. Архетип захісника наділений всемогутністю у протистоянні 

проти привидів, прибульців, шаманів, перевертнів і чаклунів, маючи при 

цьому здатність керувати словами, часом і бажаннями. Зло (в якості  

природного лиха,  трансцендентного втручання, релігійного гріха, 

недосконалості людської природи чи соціальних відносин) значно перевищує 

сили звичайної людини, тому захисник інтенційно і потенційно має володіти 

знаннями та здійснювати дії, які блокують зло. 

До архетипів віднесемо і народні прикмети та гадання, які 

представляють собою «не ніщо, а щось» [37, с. 446].Забобони до-

християнської доби мають під собою підгрунтя міфологічного 

світосприйняття, в якому забороняється порушувати онтологічну розстановку 

сил, втручатися в природний баланс. Людина прогнозує майбутнє, виходячи із 

принципу всепричетності всього всьому. 

Багатовимірна матриця смислів [1, с. 6] актуалізується  в архетипах 

колективного несвідомого, символіці образів, настановах і цінностях. Духовні 

цінності набувають казкової персоніфікації – реціпієнт «тілесно відчуває 

холод егоїстичного відчуження, тепло причетності та альтруїзму» [39, с. 102].  

Духовні цінності створюють моральне обличчя людини, навчають її 
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перемагати, довіряти та любити [32]. 

Для казкової картини світу ціннісним є і матеріальне, і духовне буття. 

Вихідний принцип ціннісної проблематики реалізується у співвідношенні 

належного і дійсного [65, с. 395]. Вирішення соціальних задач і суспільна 

невідчуженість суб’єкта, равно як і самовдосконалість рівноцінні отриманню 

спадщини та вдалому одруженню. Справедливе покарання індивідуальної або 

суспільної загрози так же суттєво, як і винагорода силі, що протистоїть 

небезпечному виклику. 

Цінністю є вчасно отримані знання, здобута професія, бажання і вміння 

слугувати громаді. Цінності не стільки задовольняють людські потреби, 

скільки духовно відтворюють людину [23, с. 102]. Ціннісними є такі риси 

характеру, як патріотизм, працелюбство, терпіння, кмітливість, вміння 

зберігати таємницю, вірність, чесність, милосердя, щедрість, гостинність, 

життєрадісність. Однак, усіляка загальнозначима цінність стає дійсно 

значимою тільки в індивідуальному контексті [5]. Виявлення милосердя до 

ворога в одній ситуації – неприпустиме в іншій, перевищення міри терпіння 

може  обернутися тяжкими наслідками, перевищення розумної міри 

матеріального збагачення не йде на користь. 

Демократичні правові цінності втілені у народних казках 

західноєвропейських народів через розуміння свободи особистості, 

недоторканості приватної власності, кримінального покарання злочину. Навіть 

вигадані істоти в казках народів Британських островів вимагають від людей 

збереження власних прав щодо непорушення цілісності їх території та майна. 

Від абсолютизації владу в казках утримують згуртовані дії, хоробрість духу, 

влучність народного слова, суспільне приниження або свідоме 

самоприниження короля чи царя. 

Духовні цінності є регулятором морального клімату суспільства. Будучи 

соціально-історично й культурно обумовленими, духовні цінності не є 

тотожними: колективний труд та досвід похилого віку представляє більшу 

цінність в казках Сходу, в той час коли в західноєвропейських казках цінність 
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індивідуальної праці та персональних здобутків не пов’язується з віком і є 

більш актуальними за колективні дії. Казки Сходу та східнослов’янські казки 

засуджують індивідуалізм у розподіленні матеріальних благ, казки 

західноєвропейських країн вітають досягнення матеріального достатку 

індивідом. Щастя людини як безумовна цінність в тій чи іншій мірі 

обумовлюється суспільним щастям. 

Суспільний устрій фантазійної Урфії – тиранічна держава з 

декларованими свободами та існуванням двопартійної системи. До 

антицінностей казка відносить, з одного боку, державну тиранію, з іншого – 

зрадливу байдужість містян [45, с. 20-21]. Антицінності індивідуального рівня 

– нігілізм, цинізм, двоєдушність – можуть перерости особистісний рівень і 

небезпечно піднятися до рівня державної політики. 

Настанови як моральні накази, які узагальнюються суспільною 

свідомістю і транслюються з покоління в покоління, функціонально 

перешкоджають моральному занепаду соціуму, містять кодекс 

загальноприйнятної поведінкової норми, виховують й повчають молодше 

покоління. Настанови задовольняють потребу захисту духовного буття 

індивіду в граничних ситуаціях вибору, сприяють світоглядному 

орієнтуванню людини в етичному плані. Настанови можуть бути названі 

керівництвом для практичного застосування, заповітом попередніх поколінь, 

кумулятивним емпіричним досвідом, нормами, навчаннями, порадами, 

уроками, напуттям, духовною рацією. 

Настанови відрізняються тематично-соціальною спрямованістю та 

різними підходами до тлумачення категорій буття. Диво в міфологічних 

казках пов’язане з відсутністю дісгармонії природи та людини. В народних 

казках диво асоціюється з трансформацією речей та явищ, а також з вільним 

пересуванням людини у просторово-часових межах. 

Диво у науковій фантастиці розглядається у здатності людства вижити 

після тисячоліть військово-промислових потрясінь [59, с. 226]. Фентезі 

розглядає диво з психолоігчних позицій – диво відбувається, коли захололе 
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серце стає м’яким і люблячим [52, c. 208]. Казка в більш-менш схематичний 

спосіб демонструє людину, яка шукає саму себе. З часів Сократа в кожен 

момент свого існування людина випробовує і перевіряє образ свого «Я» 

[65, с. 395].Потенційні можливості індивіду здійснюються завдяки 

цілеспрямованим діям особистості, власній волі та світоглядним позиціям 

індивіду. «Ми не шукаєм нікого, крім людини. … Ми хочемо знайти свій 

власний…образ», - свідчить наукова фантастика [31, с. 83]. 

Категорія жити в народній казці означає весь спектр буття,  жити у 

фентезі не значить просто дихати, жити означає робити все, що є життям, 

отже, бути неординарною особистістю [52, с. 55, 135, 148]. З доволі 

абстрактної людини міфологічної, релігійної та фольклорної казки людина 

наукової фантастики та фентезі прагне повернутися до власних витоків, 

розібратися в сутності людської природи, неначе заново відкрити себе. «Дивна 

істота – людина. Схоже, ми любимо похвалу як таку. Як діти – морозиво. 

Комплекс неповноцінності – от це що» [59, с. 203]. Диво людини – в ній самій 

та у її спроможності рефлексувати. 

Висновки казки як форми міфу XXстоліття такі. Система людства, з 

одного боку, стаціонарна, з іншого – ненадійна. Продовжують бути 

актуальними потреби у наукових знаннях, а також проблема безглуздого 

фанатизму людства щодо використання досягнень науки. Людську психологію 

не слід ототожнювати з іншопланетним розумом. Казка сучасної епохи гостро 

усвідомлює: порушення принципу причинності є річчю набагато страшнішою, 

ніж іншопланетні Зони, прибульці, привиди чи повсталі з могил. Порушення 

прицнципу причинності відбувається в індивідуально-суспільній свідомості 

під впливом зовнішніх факторів – появі та розвитку військово-промислових 

комплексів, ядерної зброї, терористичних загроз, безробіття, екологічних 

катаклізмів. Людина водночас і всесильна, і беззахисна – як старий Хоттабич, 

магічну силу якого здатний зупинити звичайний дощ [30]. 

Функції казки як системи включають в себе виховну, розвиваючу, 

трансляційну, психотерапевтичну, компенсаторну, ціннісно-орієнтуючу, 



122 

смислоутворюючу, естетичну та пізнавальну функції. Трансляційна функція 

казки полягає в тому, що казка як засіб спілкування (усного чи письмового) 

поколінь, зберігає спадкоємність традиції, здійснює трансляцію соціального 

досвіду через казкові смислообрази, втілені у метафоричному слові настанов, 

узагальнених спостережень, етичних суджень. 

Сприймаючи казку, ми долучаємось до історичного і національного 

через символічні реалії минулого, теперешнього та майбутнього. Пізнавальна 

функція актуалізується через опис життя предків або ймовірних позаземних 

цивілізацій, побутових речей, ремесел, образів народних захисників і 

чужеземних завойовників. Казка надає приклади соціальних конфліктів й 

згуртованих дій, відносин індивіда з колективом, державою чи 

трансцендентною силою, традиційних свят і релігійних вірувань, стереотипів, 

норм соціальної та побутової поведінки. 

Розвиваюча функція казки реалізується через розвиток у реціпієнта 

фантазії, уяви, просторового, словесно-логічного, образно-асоціативного, 

інтуїтивного, практичного, критичного, творчого мислення. Казка розвиває 

почуття гумору, почуття слова; казка вчить патріотизму, співчуттю, 

милосердю, підводить до вибору власної світоглядної позиції. Казка духовно 

зміцнює, навчаючи брати відповідальність на себе, долати страх, здійснювати 

вчинок-дію, бути активним і відповідальним членом соціуму. 

Виховна функція полягає в наданні казкою естетичних і етичних ідеалів, 

вироблених суспільною свідомістю, у потужному потенціалі казки щодо 

виховання юного покоління. В казці знаходять втілення цінності та настанови 

як правила поведінки в різних за формою соціальних групах – сім’ї, роді, 

сусідській спільноті, товаристві, етносі, народі, державі. Різноманітні 

міжособистісні відносини, які регулюються характером соціальних відносин, 

прагнуть до ідеалу справедливості. 

Експліцитні настанови як згустки духовної практики людства та 

імпліцитні смисли, які по суті є конкретно-індивідуальними, кожен реціпієнт 

інтерпретує згідно психологічним особливостям сприйняття та історичній 
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добі, в якій живе. Казка вчить гігієнічним навикам, вмінню передбачати, бути 

спостережливим, цінувати час, бути вірним товаришем, поважати літніх 

людей та працю, бачити людину як частину природи, а в самій природі 

вбачати джерело знань. 

Естетична функція казки формує естетичні потреби, смаки та цінності та 

водночас відповідає їм у певному історичному часі. Казка надає приклади 

героїчних дії не тільки соціально необхідного, але й естетичного забарвлення, 

а також пробуджує у читачів бажання творити й жити за законом краси, в який 

неодмінно входять поняття справедливості та доброти. 

Психотерапевтична та компенсаторна функції казки є 

взаємопов’язаними. Казка запобігає непродуманим поспішним рішенням, 

прагнучи знайти вихід з будь-якої за складністю ситуації. Казка пропонує 

варіації майбутнього, збагачує оптимістичним світоглядним досвідом, 

вкорінює непохитну думку щодо неодмінного панування добра, вчить 

боротися, вірити, терпіти, любити, захищати власне «Я» від раціонального або 

ірраціонального втручання, сподіватися на власні сили, однак, в разі потреби, 

вдаватися до допомоги. Казка втішає в ситуаціях невпевненості та тривоги, 

навіює позитивне самосприйняття, вчить толерантності, довірі, а також 

вмінню ставити себе на місце іншого. 

Ціннісноорієнтуюча та смислоутворююча функції казки – близькі за 

змістом, однак, не тотожні. В казці закладена глибока пульсація мудрості, яка 

втілюється в настановах, що вкладені в уста язичницьких, релігійних, науково-

фантастичних та віртуальних образів. Диявол як образ релігійного світогляду 

приймає форму диявольських винаходів у науковій фантастиці. Гра в радість 

зневіреної людини XXстоліття започатковується прикладом богодуховної 

Біблії. 

Філософські смисли пронизують і фольклорну і літературно-авторську 

казку, релігійну казку, наукову фантастику і фентезі: речі, які не знаєш, 

видаються більш привабливими, аніж ті, що знаєш добре / коли люди 

сміються, вони забувають про страх /  як мені потрапити в будинок? – а чи 
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варто туди потрапляти, ось в чому питання / ніяка теорія не передає 

реальності / темна та світла сторона є в усілякій речі та справі / сила не 

завжди означає добро.Необхідність свідомого гноселогічного обмеження, 

зв'язок практики з теорією, природа людини, діалектична взаємообумовленість 

і практична відносність добра і зла – неповний перелік філософських питань, 

які розглядаються в казковому дискурсі. Казка стверджує пріоритет духовних 

цінностей, однак не заперечує і матеріальні, які є базою для суспільного буття 

людини. 

Системний підхід допомагає осмислити не лише казку як форму міфу, 

але й казкові сюжети як форми відбиття соціального простору. Сюжети, які 

традиційно розглядаються з позицій літературознавства (В. Я. Пропп), в даній 

роботі аналізуються як система. На наш погляд, морфологія сюжетів казки 

може бути представлена такими елементами, як актор-суб’єкт, об’єкт,інтерес,  

потреба, намір, дія, протидія, вчинок. 

Сюжет – цілісна, упорядкована система, якій властиві адаптивність, 

усталеність, динамічність. Елементи сюжетної системи  утворюють три 

підсистеми: суб’єкт-об’єктних відносин, дії-протидії-вчинку та відносин  

інтересу-потреби-наміру. Функціонально-структурна організація сюжету як 

системи реалізується у діалектичному взаємозв’язку своїх елементів, 

властивостей і функцій. 

Мікрофункції як функції, що властиві елементам, такі. Оскільки джерело 

розвитку соціального буття – активно діючий, наділений свідомістю індивід, 

соціальна група або суспільство [14, с. 87-88], то суб’єкт ототожнюється з 

дієво-виконавчою функцією. Під суб’єктом ми розуміємо «я», що мислить, 

виносить судження, пізнає, має волю та відчуває [8, с. 323]. Актор націлений 

на дослідження об’єкту, отже, реалізується сюжетна функція пізнання. 

Рушійна сила сюжету – енергетична міць інтересів і потреб актора, 

наслідком яких є намір щось здійснити; отже, дія не може бути реалізована без 

мотивуючої функції інтересів і потреб, а останні, в свою чергу не можна 

здійснити без активної дії відповідального вчинку. Виростаючи з вітальних 
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потреб індивіда у сні, їжі, житлі та одязі, потреби набувають соціального, 

політичного, економічного, духовного сенсу, виконуючи функцію 

дороговказу. Протидія виконує сюжетну функцію стримування дії, 

виступаючи її антиподом, однак, і обов’язковою перешкоджаючою умовою 

досягнення актором власної мети. 

Соціальне буття зумовлене потребами людей, «чий розвиток випереджає 

розвиток можливостей їх задоволення» [14, с. 87]. Сюжетний соціальний 

конфлікт казки грунтується на протиріччі бажання-потреби або інтересу-

потреби суб’єкту з неможливістю досягнення поставленої задачі. Розв’язання 

даного конфлікту реалізується завдяки елементу чарівності у поєднанні з 

дієвим вчинком, що спрямований на перебудову соціальної дійсності. 

Відповідальний вчинок враховує значимість об’єктивно існуючої істини, 

індивідуальний смисл, ініціативне прагнення, емоційне переживання моменту, 

що включає в себе морально-вольовий аспект і емоційний стан суб’єкту в 

конкретних обставинах [5]. Актор як центр виконання осмисленого вчинку 

відчуває спротив протидії, яка є діалектичною протилежністю дії. Опір 

природного або соціального середовища реалізується через певну особистість 

раціонального походження, ірраціональний фантастичний образ, релігійні, 

ідеологічні та моральні перепони, суспільні звичаї, норми, традиції, що 

приймають характер імперативів. 

Людська діяльність виступає як невід’ємний атрибут, спосіб існування 

соціальної матерії та проявляється у наявності суб’єктивно діючого індивіду, 

наділеного волею та свідомістю, що діє у цілеспрямований спосіб [14, с. 91]. 

На відміну від інтуїтивної поведінки, діяльність – цілеспрямована усвідомлена 

дія. Діяльність супроводжується ознаками   перетворенням, перебудови, 

комунікації, ціннісних оцінок, емоційинх реакцій. Здійснення комунікації 

передбачає наявність джерела інформації, самої інформації, медіуму та 

реціпієнта. 

Комунікативна дія означає символічну інтеракцію у мовній чи будь-який 

іншій спосіб, який передбачає знання правил комунікативної поведінки та 
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усвідомлення імпліцитних смислів, закладених в комунікації. Соціальні 

конфлікти розгортаються на фоні втрати смислу слова – некорретного або 

буквального розуміння слів, німоти актора, навмисно чи несвідомо 

спаплюженої інформації. Комунікація (сімейна, міжтовариська, міждержавна, 

міжпланетна) здійснюється безпроблемно, якщо правила комунікації 

виконуються обома сторонами, а інформаціяє відповідає потребам, інтересам і 

сподіванням суб’єктів. 

Макрофункції сюжету як системи такі – організаційна, моделююча, 

інтеграційна функції. Сюжет казки виступає схематичною моделлю 

соціального простору та соціальних відносин певної історичної доби. Сюжет – 

потужний засіб осмислення життя, який роздроблює недискретний потік подій 

на певні дискретні одиниці та організує їх у впорядковані ланцюжки 

[35, с. 242]. За конкретною художньою послідовністю зовнішніх і внутрішніх 

дій сюжет організує, вибудовує, оформлює та розгортає активну лінію 

акторської участі  як соціальної інтеракції з об’єктом дослідження. 

В сюжетний простір інтегрується широкий спектр сукупних 

раціональних вчинків та ірраціональної поведінки, соціально-природних і 

суб’єктивних факторів, які вміщують в себе і сприяння діям актора, і 

конфліктні ситуації, і боротьбу актора з протилежною стороною, і втручання 

різновекторних сил, і мотиви та відповідальні рішення самого актора, і  

емотивну-вольову сферу його вчинків. Сюжет конструює соціальну реальність 

з притаманною останній картиною світу – міфологічною, релігійною, 

науковою, віртуально-фантастичною. 

Сюжет інтегрує мету і засіб, інтенційне та потенційне, можливе та 

дійсне, омріяне та реалізоване. Мотиви боротьби, пошуку, подолання, 

перетворення відбуваються на фоні потреб захисту, безпеки, матеріального  

забезпечення, моральної підтримки, духовного самовдосконалення. 

Комунікативна дія забезпечує процес реалізації потреб. Неспроможність або 

небажання здійснювати комунікативну дію-контакт, ухиляння від реалізації 

пізнавального інтересу, немобільність щодо перетворення природно-
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соціального середовища призводить до соціального небуття суб’єкту. 

Комунікація у вигляді пліток призводить до руйнування міжособистісної 

довіри та соціального хаосу. Вміння будувати діалог має наслідком благо у 

формі соціально злагодженого існування. Випробування вимагає від актора 

протистояти страху, який в суспільстві набуває значення соціального. 

Соціалізований страх – така форма страху, в якому невідворотньо присутній 

Інший [25].Дія суб’єкта виконує прагматичну функцію, в якій актор реалізує 

власні задуми, мрії та прагнення. 

Казка в своїх історичних проявах трансформується, однак, матеріальний 

субстрат у вигляді сюжету залишається, наповнюючись новим змістом. 

Морфологічна структура сюжету казки справедлива для міфологічної, 

релігійної, філософської, фольклорної казки, наукової фантастики та фентезі. 

Обмежені міфологічно-релігійною свідомістю інтереси та потреби людини, на 

весь голос заявляють про себе у раціональному світі наукової фантастики та 

екзистенційних пошуках фентезі. Сюжети філософських казок (Є. Л. Шварц) 

піднімають проблеми взаємовідносин влади та народу, розглядають роль 

особистості в історії, акцентують увагу на значимості та нівелювання 

особистості, ілюструють протистояння суб’єкта індивідуальному 

знеособлюванню. 

За тематикою сюжети можна розподілити на соціоцентричні, 

природоцентричні, теоцентричні та моралізаторські. Однак, слід зазначити, 

що, по-перше, дана класифікація доволі умовна, а, по-друге, вищезгадані 

сюжети, не існуючи в чистому вигляді, мають багато точок дотику та 

взаємозбагачують один одного. 

Соціоцентричні сюжети розглядають питання соціального 

обов’язку,соціальної справедливості, гідності, утисків та приниження. 

Соціоцентричні сюжети зачіпають відношення влади та народу, особистості та 

влади, ілюструють грошові та майнові питання, соціальну ієрархію та 

стратифікацію, соціальне просування, відстоювання соціальних інтересів, а 

також функціонування політичної та судової системи. Сюжети, пов’язані з 
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виконанням соціального обов’язку, включають в себе материнський, 

сестринський, братерський, військовий, трудовий, владний обов’язки. 

Природоцентричні сюжети пов’язані з образами природних стихій, 

тварин-тотемів, а також з образами тварин, рослин і птахів, які виконують 

функцію чарівного помічника суб’єкта – щука, золота рибка, коник-горбунок. 

Сюжетні перетворення людини в тварину та зворотні перетворення тварини в 

людину, здатність людини розуміти мову тварин і птахів, а також образи 

напівлюдей-напівтитанів (Вернидуб, Вернигора) генетично пов’язані з 

успадкованим від міфологічної світоглядної картини світу елементу чарівного 

та світовідчуття гармонійної нерозділеності світу природи та світу людей. 

Злагоджена взаємодія людини з природою, допомога природним силам 

призводить до позитивних соціальних наслідків. І навпаки – конфлікт з 

природою, протистояння їй, руйнація природи має наслідком соціальне 

відчуження суб’єкта та його психологічне або фізичне знищення. 

Теоцентричні сюжети пов’язані з протилежним посюсторонньому  

потойбічним світом і його мешканцями. В таких сюжетах діють духовно-

релігійними настанови-заповіді,  мотиви підкорення індивідуальної волі 

людини Божественній волі, боротьби добра і зла як конфлікту між суспільнио-

теологічними регуляторами колективного й індивідуального буття та 

особистісними прагненями і бажаннями суб’єкта. 

Образи Бога, диявола, гріхів-спокус, янголів, сонму святих і 

праведників, національно забарвлених, засоби протистояння й протидії 

загрозам відчуження від церкви як соціальної інституції, а також шляхи 

падіння в очах Господа, а отже, і теоцентричної держави мають відношення, з 

одного боку, до природних чарівних образів, а, з іншого – до соціальної 

складової сюжету. Наприклад, феї як чарівні образи природи наставляють 

грішних людей на праведний спосіб життя. Мельник і коваль, в свою чергу, 

виконують соціально негативну функцію перешкоджання суспільному благу 

через зв'язок з нечистою силою. 
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Моралізаторські сюжети прагнуть вдосконалити  природу людини та 

впорядкувати моральні стосунки. Негативні риси людської натури, що 

перевищують міру норми – жадібність, заздрість, лінощі, самовихваляння, 

надмірна балакучість і цікавість – повинні піддаватися самокорекції або 

корегуванню з боку суспільства. Соціалізація індивіда відбувається через 

суспільні дії ритуалу, обряду, традиції, завдяки засвоєнню суспільного 

досвіду, який вербалізується у настановах, які передають змістовно духовну 

спадщину людства – засвоєні попередніми поколіннями соціально-культурні 

знання. 

Людина здійснює самоідентифікацію з родовим тотемом, соціальною 

групою (колективом, тимчасовим товариством, народом, нацією), а також з 

певною релігією та образом власного «Я». Щоби досягти висот самопізнання, 

людина долає зовнішні та внутрішні перешкоди: несправедливий суспільний 

осуд, страх зустрічі з Іншим, самотність, ув’язнення, втрату матеріального 

добробуту та духовної опори, хвороби, каліцтва, поневіряння у просторі й 

часі. Моралізаторські сюжети стосуються не лише етичної сфери соціального 

буття, але й природної (екологічної) та соціальної сфери. 

Перехід об’єктивно існуючих різноманітних проявів надії, любові, віри 

та мотивів моральних дій в площину морального просвітництва та повчання 

призводять до того, що сучасне людство знає визначення добра і зла, любові 

та ненависті, однак не здатне на вчинок [24, с. 204]. Погоджуючись з тезою 

щодо неспроможності людини XXIстоліттяна вчинок, додамо, що, на наш 

погляд, міркування щодо знань моральних норм і практичного їх застосування 

дещо обмежене. 

Вважаємо, що насадження моралізаторства з боку релігійних ідеологій 

та світських структур – не є благом тоді, коли їм притаманний розрив між 

теорією та практикою. Все ж таки, моралізаторсько-дидактичний компонент 

казки висловлений ненав’язливо, і казка залишає за реціпієнтом прийняття 

остаточних висновків. В казці сильніше проявляється не мораль як така, а 

підведення до неї, бажання слідкувати зразкам, тому є важливим і сам сюжет, і 
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вчинки актора, які призводять до певних наслідків. Емоційно-оціночне 

сприйняття  сюжету з боку адресата – набагато важливіша річ, і саме через те, 

що в казці не висловлена прямо моралізаторська риса, кожен шукає і 

знаходить в казці власні смисли, формує для себе власні моральні координати 

й ставить праксеологічні завдання. 

Зв'язок казки з соціальною реальністю проявляється в ознаках 

соціального простору (соціальна ієрархія, ліфти, статуси, комунікація, 

соціальні взаємозв’язки, соціальні групи, суспільні та владні відносини), у 

діяльності та вчинках казкового суб’єкта, у настановах як раціонально-

логічних  судженнях щодо трудової, пізнавальної, комунікативної та ціннісно-

орієнтованої діяльності суб’єкта по відношенню до об’єкта пізнання. 

За казкою стоїть традиція соціального буття, культурна традиція 

осмислення світу художньо-метафоричними засобами глибинного смислового 

наповнення. Казкова особистість з притаманним їй схематизмом, все-таки, не 

є механістичним конструктом або лінгвістичною умовою, як в штучно 

створеній свідомо алогічній словесній творчості постмодернізма. В своїй 

основі казка, використовуючи ірраціонально-чуттєві способи пізнання й 

осмислення об’єктивно існуючого світу, вкорінена у соціальне – вона  

піднімає, розглядає та у власний спосіб розв’язує проблеми існування, 

виживання, ідентифікації, адаптування, розвитку суб’єкту та його взаємодії з 

іншими суб’єктами соціуму. 

«Лінгвістичний поворот», народжений надмірною увагою до 

комп’ютерної мови та мови кібернетики, а також відходом від реалій 

політичного життя, з його тезою щодо мови, яка представляє весь світ 

людини, є проявом редукованого поверхового філософського погляду дає 

підстави говорити про «смерть суб’єкту», не визнавати опозицій та каузальних 

зв’язків і  заперечувати важливість матеріального світу. 

Суб’єкт постмодернізма – індивід, змодельований реаліями капіталізму 

у прагматичних цілях, парадоксальним чином звеличений та, водночас, 

капіталізмом розчавлений. Індивід – не є мислячим суб’єктом піщнання, адже 
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мова – первинна по відношенню до суб’єкту, і говорить саме вона, а не 

суб’єкт. Ілюзорність власного «Я», довільний зв'язок між словами та 

об’єктивною реальністю, обмеженість індивідуально-мовним світом 

призводить до деформації або, загалом, знищення смислу. Постмодернізм 

підриває гуманістичні переконання Просвітництва, щодо здатності мови 

формувати смисли та здатності свідомості формувати особистість [26]. 

Просвітництво, яке відмовляє міфічному у праві на дослідження і в надрах 

якого зароджується фентезі, заперечується Постмодернізмом, який критикує 

раціоналістичний підхід і проявляє інтерес до проблем інтерпретації текста. 

Отже, морфологія казки і казкові сюжети  проаналізовані з точки зору 

системного підходу. З такої позиції нами виокремлюються такі структурні 

елементи казкової системи як слово, архетипи, чарівність, смисли, цінності, 

настанови, простір та час, які знаходяться у діалектичній взаємодії. Казка 

реалізує функції виховання, розвитку, смислоутворення, ціннісної орінтації, 

трансляції, психотерапії, а також здійснює компенсаторну, естетичну та 

пізнавальну функції. В морфологічному аналізі елементами казкового сюжету 

є актор-суб’єкт, об’єкт, інтерес, потреба, намір, дія, протидія та вчинок. 

Мікрофункції сюжетних елементів казки – дослідницька, виконавча, 

прагматична, перешкоджаюча, рушійно-ритмізуюча – діалектично поєднані з 

макрофункціями казкового сюжету – організуючою, моделюючою та 

інтегруючою. 

Вбачаємо за доцільне в подальшому дослідженні сюжету казки 

акцентувати увагу на специфіці розвитку сюжетів у міфологічній, релігійній, 

філософській казці, науковій фантастиці та фентезі з точки зору системного 

підходу, а також розглянути можливості аналізу сюжетів з точки зору інших 

філософських позицій, наприклад, семіотичного або психоаналітичного 

підходів. 
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ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 

 

Етапи розвитку казки як специфічної настанови пов’язані з цілісними 

типами світоглядних картин світу, серед яких виокремлюємо міфологічний 

світогляд, на основі якого розвивається міфологічна казка, релігійний 

світогляд – з відповідно релігійною казкою. Філософський світогляд зумовлює 

появу філософських казок, науковий світогляд – появу наукової фантастики. В 

рамках модерну і постмодерну з’являється еклектичне світоглядне утворення 

– фентезі. 

Міфологічний світогляд – синкретичний, конкретно-чуттєвий, 

символічно-асоціативний. Міфологічна несуперечлива картина світу  

ототожнюється з реальністю, колективно-родова свідомість характеризується 

надзвичайним рівнем чуттєво-емоційного світовідчуття та ірраціонального 

ідеалістичного світосприйняття. Релігійний світогляд, як і міфологічний, – 

ілюзорно-догматичний, однак, він роздвоює гармонійний до того світ на 

земний (профанний) і небесний (сакральний). Релігійний світогляд, який 

будується на принципі віри, замінює політеїзм монотеїзмом і вперше 

розглядає світ людської душі. Ідеалістичне світорозуміння набуває 

напруженого морально-етичного характеру, пізнання обмежується пізнанням 

Бога як надприродної реальності, а також пізнанням людини як володаря 

безсмертної Богом дарованої душі та водночас гріховного створіння. 

Філософський світогляд, з якого і починається теоретично-критичне  

пояснення світу, виокремлює людину з природного світу, надає базові ідеї та 

поняття, вивчає механізм самого пізнання. Світорозуміння філософії – 

матеріалістичне або ідеалістичне – ґрунтується на інтелектуальній основі. 

Діалектичне розуміння світу як зв’язної різноманітної за формами прояву 

сукупності буття є світ матерії, атрибутами якої є простір, час і рух. Світ як 

ціле розуміється як умоглядний невичерпний безмежний світ, сукупність всіх 

речей та явищ. Раціонально обумовлений науковий світогляд відображає і 
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узагальнює наукові знання, однак, є одностороннім в тому сенсі, що йому не 

притаманне заглиблення в пошук смисложиттєвих питань. 

Казка – це форма міфологічної свідомості, форма метафорично-

раціонального осмислення світу. З урахуванням трьохрівневої структури 

світогляду, дефініцію казки можна визначити як міру співвідношення між 

світовідчуттям, світосприйняттям та світорозумінням. В міфологічній казці 

світоглядно переважає некритичне оптимістично-емоційне світовідчуття та 

безпосередно-чуттєве світосприйняття, яке є логічно нерозвиненим. В 

релігійній казці ідеалістичне міфологічне світосприйняття поповнюється 

смислами морально-етичного характеру –  наочне пізнання гармонійного 

локального світу природи заміщується пізнанням духовного світу людини та 

Бога як надприродної істоти. Філософська розмірковуюча казка оперує 

категоріями, і філософська і наукова казки демонструють переваги 

інтелектуально-раціонального світосприйняття. Наукова казка узагальнюює 

досвід наукових знань. Образно-символічне світосприйняття міфологічно-

релігійних казок поповнюється у філософських казках і науковій фантастиці 

категоріально-науковими поняттями. 

Зазначимо, що казка втратила би свою сутність, якщо позбулась би 

чарівності, символізму та архетиповості. Категорія дива як сутнісної риси 

казки проявляється в усіх соціально-історичних видах казки, лише змінюючи 

власні форми прояву. Віра – політеїстична колективна-родова, монотеїстично-

божественна, наукова чи екзистенційна – сутнісний елемент казки, без якої 

казка не існує. З точки зору праксеології казки розподіляються на більш 

споглядальні (міфологічні та релігіозні казки) або більш практично-дієві казки 

(наукова фантастика). 

Амбівалентне поняття ідеології пов’язане з казкою таким чином. Казка – 

частина ідеології, якщо розуміти останню як сукупність теоретичних ідей 

практичного характеру. Спроби створити ідеологічні казки (про Хлопчиша-

Кібальчиша) є актуальними для часу власного створення, однак, позбуті 

коренів казкової традиції та з пливом історичного часу, ідеологічні (класово-
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партійні) казки втрачають смисл. Казці функціонально не притаманний смисл 

восхваляння й звеличання, однак, сатиричні казки (наприклад, радянської 

епохи) не втрачають власної актуальності й в наш час. Щодо іронічно-

сатиричних казок, антиутопій, смисл яких не завжди експліцитний, можна 

стверджувати, що вони виконують функцію розхитування партійної або 

державної ідеологічної системи. 

Елементами казки є слово, архетипи, чарівне, смисли, настанови, 

цінності, простір і час. Серед функцій казки – виховна, розвиваюча, 

трансляційна, психотерапевтична, компенсаторна, ціннісноорієнтуюча, 

смислоутворююча, естетична, пізнавальна. Цілісна система сюжету включає в 

себе суб’єкта, об’єкта,інтерес, потребу, намір, дію, протидію та вчинок. Серед 

макрофункцій сюжету виокремимо організаційну, моделюючу, інтеграційну. 

Сюжет як матеріальний субстрат казки піддається трансформації, 

наповнюючись новим змістом у різні історичні періоди. Сюжети умовно 

підрозділяються нами на соціоцентричні, природоцентричні, теоцентричні та 

моралізаторські. Основні результати даного дослідження викладено у низці 

авторських публікацій [41-43]. 
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РОЗДІЛ 3 

СОЦІОКУЛЬТУРНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ СВІТОГЛЯДНИХ НАСТАНОВ 

КАЗКИ 

3.1. Цивілізаційна специфіка казкової творчості та її вплив на 

світоглядну картину людини 

Казкова творчість є невід’ємною частиною світової культури. В 

регіональній казковій традиції як компоненті цивілізаційного процесу 

знаходять своє відображення традиційні концептуально-філософські поняття 

буття та етнокультурні символи, художні образи й мовні метафори, які 

видають національно забарвлене світобачення певного народу, що історично 

складається на певній території, зберігаючи власну мову, соціально-

культурний устрій, етнонаціональні традиції. Під цивілізацією в даному 

дослідженні ми будемо розуміти сукупність матеріальних і духовних надбань 

людства в його історичному розвитку. 

Казкова творчість розглядається нами як етногеографічний простір 

конкретного народу в межах колись однієї держави (регіональна творчість 

Ірландії та Англії, з одного боку, та казкова творчість України та Росії). 

Зауважимо, що Ірландія, вчинивши в свій час значний опір Англії як країні-

завойовниці, існує в сучасній історії як складова Великої Британії, в той час 

коли Україна, здобувши незалежність від СРСР (політичним ядром якого була 

Росія), драматично крокує до зміцнення власного правового демократичного 

незалежного державотворення. 

Казка вибудовується художньо-метафорічним шляхом із застосуванням 

світоглядних установок і представляє  собою образно-понятійний або 

концептуально-метафоричний портрет бажаної дійсності на основі 

безпосередньо даного образу світу в його кількісному і якісному різномаїтті. 

Суб’єкт, який характеризується історично-соціальною та мовно-культурною 

національною специфікою, розглядає світ як об’єкт пізнання і перетворення. 

Оскільки загальне і конкретне – діалектично взаємозв’язані речі, 
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цивілізаційно-національні світоглядні настанови стають компонентами 

індивідуальної свідомості, яка, в свою чергу, поповнює суспільне 

світобачення. 

В центрі казки – людина та її пошуки смисла життя в умовах 

соціального буття. Мовна казкова картина світу відрізняється від наукової 

образно-метафоричним потенціалом, набуваючи характерних рис художнього 

сприйняття дійсності завдяки використанню у власних текстах алегоричних 

символів і художніх тропів. Філософський аспект казкової картини світу 

закріплений в настановах, а також діяльнісно-оціночному та морально-

етичному вимірах, в традиційності та унікальності регіонального  

світорозуміння. 

На прикладі ірландської та англійської казкової творчості проаналізуємо 

специфічну відмінність і тотожність світоглядних позицій народів, які 

населяють Британські острови. Крос-культурне дослідження почнемо з 

ірландської казкової творчості. 

Ірландська регіональна казкова творчість, як валлійська та шотландська,   

є спадкоємцем міфології кельтської доби. Однак, за свідченнями Дж. Якобса, 

основою казок, зібраних ірландським Гріммом Патриком Кеннеді, було  

англомовне селянство графства Вексфорд, предки яких розмовляли 

гаельською мовою, а старовинні оповідання про печери, озера, придворне 

життя, битви, облоги, подорожі, скотарство, таємні шлюби передавалися з 

покоління в покоління завдяки ірландському традиційному мистецтву усної 

оповіді (storytelling) [67]. 

Джозеф Якобс вважає, що на матеріалі кельтських казкових оповідей 

можна аналізувати проблему дифузії, яка, в свою чергу, ставить альтернативне 

питання щодо первинності й локалізації казок чи генералізації й застосування 

міфологічного героїчного епосу для подальшого його розповсюдження в 

архетипових образах казки. За умовиводом Дж. Якобса, географічно кельти 

жили у найвіддаленішій точці Європи, і запозичені казки, залишаючись в 
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межах кельтської культури, замикали собою ланцюг подальшого 

розповсюдження. 

Однак, найближчі народи некельтського походження, серед яких Англія, 

користувалися можливістю вбирати у власну культуру духовне надбання 

кельтів. Наприклад, казка «Гелерт» є адаптацією англійського поетичного 

твору, накладеного на грунт уельської (кельтської) казкової традиції. За Дж. 

Якобсом, з усіх англійських казок у збірнику фольклориста більше третини 

мають англо-ірландське коріння, майже половина казок – уельського 

походження, декілька казок – не відносяться до англійських взагалі, хоча вони 

адаптувалися до англійських культурних умов [67]. 

На наш погляд, чинниками запозичень у сфері духовного досвіду є 

тривалість і послідовність культурного взаємообміну, нерозривно пов’язаного 

з мовною еволюцією народів, які існують в межах історичної та географічної 

близькості. 

Переходимо до розгляду ірландської казкової традиції. 

Ірландські чарівні істоти – феї, відьми, ельфи, мерроу – співіснують зі 

світом людей, втілюючи в собі природні рефлексії суспільного світогляду. Дух 

голоду уособлений в образі людини-жебрака. Дух Оселі втілений в образах 

цапа, віслюка, орла чи бика. Крихітний Лепрекон-чоботар – узагальнений 

образ працелюбного ірландця, нерозривно пов’язаного з світом природи. 

Велетень – образ природного духу, що передає людям ковальський 

талант. Наближення морської бурі – це прихід морських дів. Відьма – 

прадавній дух, який володіє таємницею зцілення та знанням лікарських трав. 

Образ смерті в ірландській свідомості – високу істоту Банші з холодними 

очима та чорним волоссям – можно інтерпретувати як рефлексію на образ 

жіночого агресивного божества Морріган, яка з часом підпадає під 

монастирську цензуру [20, с. 114], набуваючи більш земного образу. 

Дуальність світів має емоційно-язичницьке забарвлення – динамічно- 

рухливий світ живих співчуває світу мертвих, в останньому перебувають 

слабкі та зігнуті люди. Християнське вчення про безсмертну душу набуває 
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поетичного тлумачення – грішна душа потрапляє в пекло, душа праведного 

небіжчика перетворюється на метелика. Як і в шотландських казках, 

розповсюдженим мотивом в ірландських казках є підміна немовля хворою 

істотою або півтора тисячолітнім старим. Страх батьків перед невідомою 

хворобою призводить до появи потворних зорово-слухових уявлень, 

порятунок від яких обертається містичними пошуками справжньої дитячої 

сутності в потойбічному світі, звершенням угод з мертвими на умовах 

ірреальних істот. 

Вустами добрих фей говорить милосердя в язичницько-християнській 

ірландській казковій картині світу – саме феї роблять труну для померлої 

нехрещеної дитини. В ідеї Бога – Всемогутнього, який Все Бачить – суттєвий 

наголос робиться на ідеї всеприсутності живої душі. Священник – медіатор 

між Богом і людьми – бажаний гість незаможних ірландських осель. Людські 

гріхи поетично-чуттєво порівнюються зі злим холодним повітрям. 

Врятуванням душ на Страшному Суді цікавляться не лише люди, але й феї. 

Християнський захист проти сил зла втілений в універсальних образах 

хреста, свяченої води, молитви, Біблії. Регіонально-специфічний язичницький  

спосіб захисту проти диявольських витівок – кремінь, ніж, засов, кип’ячена 

вода, рідкісний трилисник з чотирма пелюстками. Еклектична молитва 

ірландця включає в себе звертання до Бога, Діви Марії, апостолів Петра і 

Павла, святого Патрика – покровителя Ірландії та Бригітти – кельтсько-

язичницької богині плодючості, весни й достатку. 

Ірландська світоглядна картина світу формується під впливом двох 

провідних емоційних чинників – по-перше, трепетної поваги до оточуючої 

природи (ірландець історично є агрокультурним суб’єктом) та, по-друге,  

забобонного страхітливого почуттю подиву перед природою. Загадковість 

людського буття, усвідомлення нетривалого перебування людини на землі 

порівняно з одвічним існуванням природи викликає в ірландця віру в сили 

надприродного характеру, що втілені в образах фей, які здатні дати пораду 

людини, застерегти та напоумити її. Ірландці вважають фей мешканцями 
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інших сфер, гідними працівниками та оповідачами. В образі фей ірландці 

втілюють соціальну мрію про можливість перманентно-заможного життя, 

адже феям не знайомі ні смерть, ні бідність. 

Загально розповсюджене сумне світовідчуття ірландських казок 

викликане напруженою тривалою політичною та соціально-економічною 

залежністю країни від Англії. Сум природи – це соціальний смуток, втілений в 

казкових образах мрячного неба, брудної дороги, занедбаних церковних стін, 

вітру, що завиває і моря, що стогне. Дорога – символ непередбачуваної 

самотньої людської екзистенції в песимістичній картині соціального буття. 

Природоцентричні уявлення ірландців співіснують із шляхетним 

національним автостереотипом, згідно з яким ірландці самоідентифікуються 

як висока раса. Натомість, англійців-поневолювачів ірландці зневажливо 

називають саксонськими торгашами низького походження. 

Ірландська гідність проявляється у чесній праці. Остання нерозривно 

пов’язана з аграрним народним календарем, який, в свою чергу, узгоджується 

зі святами фей – переддень листопада, середина літа і початок травня – 

важливими  періодами для ірландського селянина. Зміна погоди сприймається 

ірландцем як зміна настрою фей – осіннє кружляння листя видається танцем 

потойбічних істот. Язичницько-міфологічний компонент світогляду втілений і 

в забобонах: вночі заборонено виливати воду за поріг, аби не нашкодити 

душам мертвих;  дурне око може зіпсувати молоко чи стати на заваді 

народження здорової худоби. 

Ірландське розуміння щастя – не лише в гармонійному злитті з 

природою, у спогляданні за природними явищами чи налаштуванні власної 

душевної струни на мелодію звуків природи, а й у щоденній наполегливій 

праці. Нещастя людей, на думку пересічного ірландця, спричинені 

невправністю самої людини й негативними індивідуальними рисами 

характеру. Практичне неуцтво та небажання змінювати власний характер 

призводить до серйозних наслідків – сімейного розладу, соціального занепаду, 

жебракування. Натомість, талант (коваля чи флейтиста), який ґрунтується на 
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праці, приносить громадську повагу і суспільне визнання. Світоглядно 

цінними є такі риси ірландського характеру як гостинність, музичність, 

шанування природи. Ірландські антицінності – марнотратство, 

самовихваляння, лінощі. 

Ірландці – чемний, розсудливий, терплячий, працьовитий, іронічний 

народ, позбавлений пихатості. Настанова – сказано – зроблено– свідчить про 

ірландців як людей слова, у яких збігаються слова і справи, не розходяться 

обіцяне з фактично зробленим. Філософське спостереження щодо постійного 

людського бажання мати те, що в даний момент відсутнє та людського 

нехтування тими предметами та явищами, які на разі є об’єктивно існуючими, 

свідчить про здатність ірландців проникати в сутність речей та усвідомлювати 

мінливу природу людини. 

Патріархальний «слід» у казках проявляється в асоціації морального 

прикладу з батьком, який здійснює справедливі та совісні вчинки. 

Ірландському розвиненому почуттю гідності властива неповага до 

нешляхетної людини, особливо якщо остання представляє несправедливу 

владу – ірландець відмовляється знімати капелюха перед збиральником 

податків. Священник і ельф – істоти одного порядку: їхнє шанування (ваша 

честь) викликане рівноцінно вагомими для ірландця світоглядними 

чинниками – природою та релігією. Поетичний природоцентризм, 

релігійність, яка близька до екстатичного шанування природних феноменів  на 

рівні містицизму та розвинена етнонаціональна самосвідомість – найбільш 

суттєві світоглядні риси ірландської нації. 

Народні ірландські казки містять настанови, які логічно завершують 

казковий нарратив: оселя без дитини, собаки чи кішки – оселя без любові та 

радості / вихваляти Бога – гідна річ, але мудрий не буде проклинати і диявола 

/ добра пісня може бути і небагатослівною / коли шукаєш собі дружину, очі 

можеш залишити вдома, але вуха прихопи із собою / не радій легким 

подарункам / трьох речей бійся – копит коня, рогів бика та посмішки 

англійця. Любов ірландців до природи, дітей, вміння розпізнавати суть речей 
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за зовнішньо привабливою формою, ставлення до англійців, яке обумовлено 

історією відносин народів, релігійний смисл мудрості лаконічно втілені у 

вербальних конструкціях ірландських казок. 

Продовжуючи тезу про культурну дифузію, Дж. Якобс зазначає, що 

серед казок, які традиційно вважаються англійськими, знаходяться такі 

оповідання, які можна знайти у англійських циган, в Шотландії, в 

європейських країнах, Америці, Австралії. Англійські чарівні казки 

традиційно мають форму нарративу та поезії. Т. Кейтлі зазначає, що сюжет 

англійської казки «Джек-вбивця велетнів» (JacktheGiantKiller) можна зустріти 

і в «Подорожі Тора в Утгард» у скандинавській Едді. Англійська казка «Дік 

Веллінгтон», яка розповсюджена в епоху правління Єлізавети, сюжетно 

тотожна датським легендам, італійській казці часів Амеріго Веспуччі, іншій 

італійській легенді, пов’язаної з походженням Венеції (1175). Подібній 

англійському казковий сюжет існував у Персії в 1300 році, за 60 років до 

появи англійського оповідання. За Страпаролою, англійська казка «Пітер-

дурень» сюжетно збігається з російською казкою про Ємелю, естонською 

подібною казкою та німецькою «Рибалка та його дружина» [67]. 

На відміну від ірландської, англійська регіональна казкова творчість, по-

перше, дає ментальну характеристику за опозицією «розумний / дурень» і, по-

друге, містить ґрунтовний образ велетня, що живе на небі або на горі, в той 

час коли ірландський велетень існує в печері на одному поверхневому рівні з 

людьми. Англійський велетень може тлумачитися як неприборкана природна 

стихія, первинний хаос, агресивна сила первісних людей, образ доісторичних 

звірів. В той час коли англійський велетень представляє беззаперечне зло для 

людини, ірландський велетень співпрацює з людиною та передає останній свїй 

власний практичний досвід, виступаючи як сила відносно дружня до 

людського світу. 

Англійська казка ставить людину вище природи – маленька дівчина 

Моллі Ваппі свідомо принижує велетня, називаючи його карликом. Можливо, 

сміливість народжується від відчаю; можливо, хоробрість настає із 
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дорослістю. Так чи інакше, саме англійські діти та підлітки успішно долають 

велетенські загадки буття. Вигадливий казковий Джек вважає багатство 

велетня викраденим у людей. Отже, золоті арфа, курка та чарівна дубинка 

несправедливо належать недовірливому та жорстокому велетневі й повинні 

бути повернені до земного людського буття. 

Ми вважаємо, що національна боротьба ірландців заради збереження 

власної незалежності була настільки довготривалою та важкою, що самий  

статус підкореного регіону наряду з високим рівнем самосвідомості є 

причинами відсутності потреби ментально протиставляти розум дурості, тим 

більше – висміювати останню. Натомість, англійці  доводять образ дурня до 

ексцентричного абсурду – можливо, англійці сміються над  собою, щоби 

випередити сміх проти себе з боку підкорених народів. В будь-якому випадку, 

самовисміювання – світоглядна риса, що може бути оцінена як позитивна, 

адже вона стримує гіперміру пихатості та надмірної самооцінки. 

Англійське бажання не бути занадто серйозними – чарівна паличка 

свідомого потрапляння в рятівну тінь безконфліктного суспільного існування 

– втілене в іронії та самоіронії. З одного боку, дурість – розповсюджене 

явище, яке потребує корегування. З іншого боку, дурість – неоднозначне 

явище, яке часто парадоксальним чином призводить до бажаних позитивних 

наслідків. Валяння дурня є психологічним захистом від пафосності [68]. 

Здатність посміятися над собою – одна з привабливих особливостей 

англійської ментальності, яка націлена на результат практичної дії. 

Англійська регіональна творчість, на відміну від ірландської, не містить 

явного емоціонально-чуттєвого світовідчуття. Лаконізм англійських діалогів 

не передбачає саморефлексії – комуніканти не шукають причину настрою, а 

з’ясовують суть проблеми. Англійські казкові діалоги обмежені принципом 

розумної необхідності. Логічно вибудований світ англійців має власне 

діалектичне протиріччя – раціоналізм дій співіснує з впертою безпорадністю 

та наївно-порожніми мріями. Англійці, дивуючись проявам дурості, шукають 

способи співіснувати з нею та пояснити її – тобто, скоріше, вважають чиюсь 
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дурість і ексцентричні вади такими явищами, що містять в собі щось 

повчальне [31, с. 128]. Дурість – предмет для дієвої роботи розуму – має 

градації, і міра нерозумності – необмежена. 

Розум, як ціннісний ментальний атрибут, не зведений в абсолют. 

Наявність розуму англійського народу полягає в об’єктивному визнанні 

дурості – непередбачений алогізм дій вважається притаманним природі 

людини. Непродуманість вчинків і не наслідування розумним традиціям – 

засуджуються. Дурістю вважається релігійне ханжество, надмірна цікавість, 

неуцтво, які караються втратою матеріальних статків. Колективізм – не 

притаманна англійському світогляду риса національного характеру – в якості 

бездумного копіювання дій, ігнорування поточного моменту та власних 

інтересів призводить до фізичної та соціальної смерті суб’єкта. 

Світоглядно цінними виявляються розсудливість, заощадливість, 

тверезий розрахунок індивідуальної поведінки. Серед англійських авто 

стереотипів виокремимо соціальну взаємодію, чемність, почуття гумору, 

класовість.  Соціальний статус до певного часу приховується і актуалізується 

у мовленнєвій поведінці, манерах, образі життя. Англійське щастя асоціюється 

з універсальними уявленнями про нього – довголіттям, одруженням, 

народженням потомства, придбанням приватної власності, природною 

смертю. 

Нещастя обумовлене фізичними і соціальними факторами – втратою 

здоров’я, насильницькою смертю, обмеженістю свободи. Раціоналізм 

англійського світогляду грунтується на очікуванні результатів від чесної 

праці, логічно вибудованій схемі дій та консерватизмі, який втілений в 

прихильності до оселі, униканні крайнощів, довготривалих роздумах, які 

базуються на суспільно прийнятних переконаннях. Будь-які дискримінаційні  

аналогії щодо ірландців або інших народів, які були підкорені Англією, 

відсутні в  англійських казках. 

Таким чином, світоглядно регіональна казкова творчість Ірландії 

пов'язана з природоцентричним спрямуванням аграрно-етнонаціональної 
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картини світу. Семантика ірреального світу пов’язана з конотацією сфери 

дивно-страхітливої чужорідності, жахливої незрозумілості та трепетної 

чарівності. Матерія язичницької свідомості – перевертні – не належить до 

світу християнства. В той же час, ірреальні образи взаємодіють з людьми. 

Підкреслимо, що повсякденне земне буття людей напряму не означає 

позитивної спрямованості людських вчинків. Точно так же, як нічне уявне 

буття фей та ельфів не завжди ототожнюється з негативними прагненнями 

ірреальних істот. 

Феї – світло-радісна сторона кельтсько-язичницької свідомості – 

виступають своєрідною моральною опорою світу людей, перевіряючи міцність 

сімейних уз, допомагаючи зневіреним, навчаючи майстерності. Метафізична 

сторона ірреальних істот втілена в неусвідомленні людиною їхньої появи та 

зникнення, а також в невизначеності зовнішності представників містичної 

складової суспільної свідомості. Будучи компонентом природно-духовної 

сфери, феї та ельфи уособлюють в собі моральні якості – чесність, 

вимогливість, вдячність, співчуття, які збігаються з настановами 

християнських заповідей. Покірність волі фей приносить людині достаток, 

продовження роду, ремісничий дар. Людська неслухняність як свавілля має 

наслідком хворобу та смерть індивіда. 

Темна сторона ірландського світосприйняття – демонічні сили в образі  

відьом і  велетнів. Зіткнувшись з гріховним світом людей, вони, ймовірно, 

втрачають свою початкову божественну сутність, залишаючи за собою магічні 

знання та надлюдські здібності. Жорстокі та жадібні демонічні сили 

протистоять людському світу – вони приховуюють багатства надр, 

перешкоджають втіленню мрій, погрожують фізичною розправою. Засіб 

боротьби з екзистенціональним страхом – іронія раціонального мислення: 

казки можуть  пояснити дивні метаморфози людського існування сном або 

нетверезим станом казкаря. 

Регіональні казки мають упорядковані системи цінностей. Серед 

універсальних відмітимо демократичні цінності - повагу до людської гідності, 
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патріотизм, національну самоідентичність. Національні ірландські та 

англійські світоглядні картини світу є тотожними у визнанні сміливості, 

працелюбства, бережливості (часу, грошей, слова), терплячості, ввічливості та 

чесності загальноприйнятними атрибутами гармонійного суспільного та 

індивідуального буття. Серед антицінностей відмітимо універсально 

неприйнятні брехливість, балакучість, легковажне ставлення до грошей та 

землі (у англійців – і до власності), пияцтво, вихваляння. У кельтських народів 

(в числі яких – ірландський) антисуспільним є вкрай егоїстичне негармонійне 

буття, що позбавлене музично-поетичного світосприйняття [17]. 

Містично-язичницьке світосприйняття потомків кельтської доби 

відрізняється від раціонально-прагматичного світосприйняття потомків 

римського володарювання. Працелюбність – вкорінена світоглядна риса 

англійців, в чиїх  казках працює навіть диявол. Англійський світогляд – більш 

соціально-спрямований і менш міфологічно-релігійно обумовлений. Кельтські 

образи котла (матеріальний достаток), дубинки (сили), каміння (влади), які в 

ірландських казках мають сакральний характер; в англійських казках  

набувають прагматично-профанних рис. Англійська регіональна творчість 

позбавлена поетичного обожнювання та закликів до цінування землі, які  

притаманні ірландським казкам. 

Англійці упорядковують соціальне буття за суспільно прийнятними 

стандартами поведінки та юридичними законами. Сумно-іронічне 

світовідчуття ірландців  відрізняється від самовикривальної іронії англійців. 

Остання виступає моральним святкуванням над всіма речами, які є 

противними природі людини [56, с. 66]. В той час коли раціоналістичне 

мислення англійців гармонує з елементами міфологічного світогляду, 

ідеалістичний світогляд ірландців співіснує з елементами раціоналістичного 

світобачення. Національна самобутність ірландської картини світу втілена, 

зокрема, в захисті власної незалежності дієвим опором загарбникам на рівні 

слова [62, с. 91]: настанова - захищайте землю, на якій ви живете– є 

усвідомленим проявом громадського національно-патріотичного обов’язку. 
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Західна цивілізація тяжіє до «триєдиної цілісності» [19, с. 173] за 

схемою поміркованості, виживання та юстиції. Подібна культура тернарного 

типу (Лотман) ставить за мету збереження цінностей попереднього 

історичного періоду, характеризується прагматизмом, практицизмом, 

нормативністю, компромісністю та еволюційністю, а не вибуховим етичним 

максималізмом, який притаманний, наприклад, російській культурі та в деякій 

мірі й українській. 

Широка етнонаціонально-регіональна зона слов’янської казкової 

творчості свідомо обмежується нами східнослов’янською групою, в якій нами 

розглядаються українська та російська казкова творчість. 

За Г. Булашевим, найдавнішими  ворогами Руської землі, від яких 

руський народ обороняє власні землі, фольклорна-поетична творчість вважає 

велетнів, «вовків рискучих», «змій лютих», «звірів могутніх», «звірів 

рогатих». Після прийняття християнства в Київській Русі (988 р.) вплив 

Візантії у вигляді творів релігійного мистецтва та церковно-повчальної 

літератури важко переоцінити. Слід визнати, що апокрифічні сказання є 

основою релігійних легенд, у яких «трапляється багато чудових ідей, сміливих 

і оригінальних мотивів, … зворушливих і поетичних картин, перейнятих … 

повчальними моральними настановами…» [30, с. 25]. Язичницькі вірування 

разом з християнсько-епічними переказами створює складний й еклектичний 

народний світогляд – двовірство, в якому людський розум є нікчемно малим у 

порівнянні з Вищим Розумом – Богом. 

Розглядаючи російські казки, виокремимо таку світоглядну рису, як 

страх перед Богом та уповання на Божу милість – авось Бог допоможе / поїмо, 

що бог послав / йдемо, куди Бог несе / покладемося на Божу волю / Бог захоче 

– смерть нашле / Бог простить. Божественна воля не залишає місця для 

дієвих індивідуальних вчинків – відповідальність за життєвий сценарій 

покладається на випадкову долю, від якої залежить переважно пасивний 

російський казковий актор. 
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В російських казках багато горя, реакція на яке полягає не в активному 

пошуку виходу, а, насамперед, в песимістичних емоційних реакціях. Питання 

майнової нерівності вирішуються у наївний казковий спосіб – бідні стають 

багатими завдяки випадковому потраплянню на службу до високопосадовців 

або завдяки допомозі трансцендентних сил. Святими (сакральними) справами 

російська казкова творчість вважає рятування жебрака та царської особи. В 

російському світогляді глибоко вкорінена думка про неможливість народного 

існування без царя-батюшки, владні повноваження якого наближаються до 

божественних, а, отже, надприродних. 

Згода батьків з паразитичним способом життя сина – це згода з власною 

неспроможністю виховання, з асоціальністю ними вихованого юнака, свідома 

згода на втручання царя в сімейні справи як морального судді. Російське  

світосприйняття бачить царську казну – необмеженою, царське благословення 

– вищим за батьківське. Порятунок від соціальної несправедливості  

пов’язаний з мотивами приниження та отримання подаяння [4, с. 10]. Казкове 

якесь царство, якась держава нагадує багатовіковий російський устрій з 

невизначеністю громадянських прав і свобід. Подібний устрій породжує 

світоглядну картину, в якій переважають народний розпач, сум, зневіра у 

власні сили та покладання на обман як вирішення суспільно суперечливих 

ситуацій. 

Батрак Шабарша – шахрай із шахраїв – збагачується не завдяки чесній 

праці, а шляхом обману пана і диявола, сутність яких в російській свідомості 

тотожна. Кіт-бургомістр – образ ненажерливої хабарницької влади, лякливо-

нахабної за суттю. Цар – пасивний функціонально розмитий персонаж, 

радником якого виступає дурень. Захисники царя – представники селянства, 

городян та армії. Ніканор-богатир – символ народу, якого Іван-царевич 

випускає на волю. Отже, в суспільній свідомості свобода народу не 

виборюється ним, а дарується владою в момент небезпеки для влади. 

Очікування свобод – світоглядна соціальна позиція казкового російського 

суб’єкта. 
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Потреба захисту монарха по-різному сприймається в російському 

суспільстві: білянки-дворянки, рижики-заможні мужики, вовнянки-панські 

кухарки відмовляються воювати за царя, і єдиною опорою держави стають 

грузді-незаможні селяни. Світоглядна ідея пріоритету влади втілена у 

запитанні про більшого брата між Іваном-Биковичем, який репрезентує 

природні сили, Іваном-сином кухарки – символом незаможного селянина та 

Іваном-царевичем – образом влади. Царська влада привласнює право 

розпоряджатися життям народу і навіть життям природи. 

Служба царю асоціюється з екстатично-релігійним об’єднанням народу 

навколо монарха, в якому не залишається місця для «уявлення про 

індивідуальну особисту сферу» або «індивідуалістичний персоналізм» 

[58, с. 485-486]. Недоступність царя для народу метафорично зображується 

символікою недосяжного для пересічних росіян сонячного високого терему. 

Російська державність – не світсько-політична ідея, це монархія з містично-

соборною «ми-філософією», яка протистоїть «я-філософії» 

західноєвропейського світогляду [58, с. 487-488]. 

Парадокс російського менталітету полягає в тому, що його 

характерними рисами є антиномічні ознаки – співчуття та жорстокість, лінощі 

та працелюбство, підступність та чесність. Почуття любові витискається 

почуттям жалю. Однак, старість не викликає співчуття, і соціального хижака 

не розчулює скрутне становище жертви. Казкові настанови пов’язані з 

християнським смиренням, милосердям до природи, недовірою до чужості. 

Російські казкові настанови застерігають від поспішності – ранок вечора 

розумніший, вихваляння – не спіймавши ясна сокола, рано піря общипувати, 

недоліків самотнього життя – і в самому раю важкожити самому.Варто 

зазначити, що поспішність можна інтерпретувати як відкладання рішення, 

пов’язаного зі сподіванням на допомогу з боку трансцендентних сил; 

вихваляння засуджується по відношенню до ворога; неприпустимість 

самотнього життя пов’язана з патріархальним багатосімейним укладом 

російського селянського побуту. 
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Російська казкова картина світу гносеологічно редукована – не усяке 

питання до добра веде / багато знатимеш, скоро постарієш.Недовіра до 

знань пов’язана з історичною довготривалою неписьменністю переважної 

більшості російського населення, неможливістю пересування за кордони 

імперії, обмеженістю знань знаннями виключно релігійного 

змісту.Невизначеність маршруту казкових мандрівників – від зими літа 

шукаємо – можна інтерпретувати визначенням долі трансцендентним 

джерелом буття, свідомим прихованням мети або неусвідомленням сенсу 

власного буття самім суб’єктом. 

Росіяне – не скептики, а догматики, яким важко дається поняття 

відносного, враховуючи  російську схильність до філософствування щодо 

Бога, смислу життя, добра і зла [4, с. 28-31]. Російські казки світоглядно 

вкорінені в світ Божественного, з позицій якого тлумачаться поняття віри, 

любові, надії, розуму, душі, правди, добра. Профанне, злите з сакральним, 

набуває ознаки земного добробуту. 

В російських казках простежується «безальтернативність російської 

історії» [19, с. 170] як циклічні, замкнені в собі стосунки народу з 

самодержцем. В Росії традиція сил застою є вкрай великою (Лотман). Як 

російська, так і в деякій мірі українська культура – бінарні культурні системи, 

які платять велику ціну за утопії, ідеї месіанства та обраності (російська 

культура), які виявляють власну хибність лише на наступному етапі 

[24, с. 258]. 

Добром і дивом водночас вважається сите і вільне життя, одруження на 

добрій дівчині, знатний зять. Під казковою настановою – жити та добра 

наживати – мається на увазі накопичення матеріально-грошового добробуту. 

Зло / лихо втілене в образі худої одноокої жінки, аналогічному образам злої 

дружини, мачухи, Бабі-Яги. Причинами соціального зла в російських казках є 

неналежні матеріальні умови існування, брак систематичного виховання, 

нестача культури. 
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З іншого боку, люди, які не бояться Бога та не соромляться брата, тобто 

люди з відсутньою моральною основою є причиною страждання міфічного зла 

– Баби-Яги. Баба-Яга – антипод божественного: містична істота проганяє 

незваних-непрошених хрещених юнаків і дівчат. В світ Баби-Яги, диявола та 

відьми потрапляють грішні душі. Диявол – суть багатій, джерела багатства 

якого народною свідомістю вважаються нечесними. Голови Чуда-Юда, з 

нашої точки зору, символізують  соціальні проблеми, які можливо знищити в 

напруженій довготривалій боротьбі, позбувшись їх під час двобою. 

Боротьба між добром і злом, як в будь-якій казковій традиції,  

вирішується на користь добра. Проблема добра і зла в російських казках 

переростає в проблему правди і кривди. Не існує правди (тобто соціальної 

справедливості) в суспільстві, в якому кривда визнається заможними 

найкращим способом існування. Цікаво, що Правда російських казок – 

чоловічого роду. Ми припускаємо, що Правда як релігійна істина спасіння 

пов’язується із царем. 

В російських казках прагнення стрімкого збагачення без проходження 

обов’язкових послідовних соціальних сходин  піддається покаранню.  Бажання 

бідняка перетворитися на пана, бургомістра, полковника, генерала, царя та 

абсурдна мрія зайняти місце Бога інтерпретується нами як світоглядна 

картина, в якій соціальне місце суворо детермінується народженням індивіда в 

певному суспільному прошарку. Соціально-стратифікаційна еволюція 

людини, що позбавлена рівних майнових, грошових і соціальних прав, є 

апріорі неможливою в реальній дійсності соціуму. 

Беззмістовна смерть є наслідком жадібності – людина в буквальному 

сенсі давиться грошима. Пихатість – чесним людям слова не кине, простим 

доступу немає– трактується як нехтування відносинами з людьми із соціально 

занедбаних прошарків суспільства. Російські казки виправдовують крадіжки, 

вказуючи на причину – відчайдушну бідність незаможного населення. Більш 

того, заможні спонукають бідних порушувати Божу заповідь, сприймаючи 

крадіжки як своєрідну гру,  яка згодом стає роботою, що оплачується та стає 
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приводом для гордості наймита. Росіяне – не соціалізований в західному сенсі 

народ: судження про крадіжки та майнові стосунки знаходяться в площині 

особистих відносин, а не соціального інституту юридичного договору 

[4, с. 51]. В російських казках відсутні правові відносини, і всі спірні майнові 

або грошові питання вирішуються комунікативно, використовуючи  елементи  

підкупу та  залякування, а також за допомогою улесливих обіцянок або 

завідомо неправдивих свідчень. 

Регіональний образ Івана-дурня – казковий символ традиційно 

розумного за суттю, однак недалекоглядного за інтерпретацією суспільного 

здорового глузду наймолодшого брата. Російський Іван-дурень – 

концентроване уособлення протиріч російської ментальності, в якій 

співіснують чудакуватість і мудрість, лінощі та завзятість. У вуста російського 

(і не лише) юродивого традиційно вкладається критика влади. Несхожість 

Івана-дурня з нормальними (з точки зору суспільно визначених поведінкових 

норм) братами можна інтерпретувати як парадоксальну незрозумілість 

російського менталітету для самосприйняття. Суперечливість російського 

характеру – деспотія та анархізм, нігілізм та месіанство, колективізм без 

обличчя та хуліганство – прояв географічно-історичного антагонізму східного 

та західного начал, боротьба діонісійської стихії з аскетичним православ’ям 

[4, с. 6-7]. Російська світоглядна картина світу залишає суперечливе враження, 

містячи в собі дику агресивність і довірливу щирість, виправдання деспотизму 

і перекладання рішення на інших, непояснену чудаковатість і раптову 

раціональність вчинків. 

За Г. Булашевим, у домонгольську добу в Південній Русі відбувається 

приріст територій молодої держави, з одного боку, та інтенсивний розвиток 

поетичної народної творчості, з іншого. Саме в домонгольський період Руська 

культура збагачується такими літописними рукописами християнського 

змісту, як «Сказання Агапія», «Ходіння Богородиці по муках», «Заповіти 

дванадцяти патріархів», «Сказання Афродітіана про дивину в Перській землі». 

В релігійних творах, як і в народій уяві русинів релігійні образи та сили 
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природи персоніфікуються. Як і в казках, так і в апокріфах гносеологічні 

питання набувають характер загадок, у яких присутня логіка ірраційного: яке 

на землі перше мистецтво? – швацтво: Адам і Єва зшили собі одяг з листя 

смоковного; живий мертвого бив, а а мертвий волав – дзвонар і дзвін; віл 

народив корову – Адам народив Єву («Бесіда трьох святителів») [30]. 

Переходячи до розгляду світоглядних позицій, які втілені в українських 

народних казках, зазначимо, що домінуючими рисами світоглядної картини 

українських казок є язичницько-релігійне світовідчуття, християнсько-

співчутливе ставлення до природи, боротьба за справедливість як суспільно-

соціальне рівноправ’я в рамках етичних категорій та прагнення незаможних 

членів суспільства до матеріального добробуту. За Булашевим, легенди та 

казки свідчать про такі українські риси характеру як доволі розвинене почуття 

особистості, постійні пошуки правди на землі, братерську любов до людей, 

добродушний за суттю гумор, висловлений у грубій формі. 

Головна опозиція – багатство / бідність – втілена у казках «Бідний 

чоловік і смерть», «Про злиднів», «Убогий та багатий». Набуття багатства 

асоціюються з грошима, худобою, землею, хатою, продуктами харчування. 

Уявна хата з сиру та масла або безкрайне поле пшениці завжди були і є 

життєбазісними елементами в свідомості українського господаря. Земля – 

сакральна структура української селянської картини світу: органічна 

залежність українців від грунту та природних умов втілена в символічних, 

тваринних і рослинних образах, традиційних віруваннях і язичницьких 

забобонах. Бити по землі палицею буквально означає  побити рідну матінку. 

Цар з пенька Ох навчає працелюбству. Природа - джерело надлюдської 

могутності міфічних людей-велетнів Вернигори, Вернидуба, Крутивуса. 

Анімалістичні образи Кози-Дерези, Вовка-Співака, Рака-Неборака, Лисички-

Сестрички діють в соціумі завдяки переносу людських рис на світ тварин – 

українець впізнає притаманні собі впертість, байдикування, практичність, 

виверткість. 
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Український казковий образ Кобилячої Голови – не поодинокий: він 

зустрічається, наприклад, і в англійських народних казках. Однак, 

унікальність українського образу полягає у спроможності голови вершити 

правосуддя, в той час коли в англійських казках образ голови існує виключно 

як символ загальнолюдської, а не правової мудрості. Соціально-ієрархічні 

відносини суспільства переносяться на природу: жайворонок – цар небесної 

сфери, миша – цариця підземного простору. 

Якщо в «Рігведі» міфічна будова світу складається з дев’яти 

вертикальних компонентів (міфічне і казкове сприйняття світу вкладається в 

образне поняття «світового дерева»), то в середньовічних схоластичних 

уявленнях кількість небесних сфер  зменшується до сьоми. Іоаникій 

Галятовський (1620-1688) – філософ, ректор Київо-Могилянської академії – 

налічує одинадцять небес [30, с. 218]. Небеса, назви яких в релігійному 

світогляді, ймовірно, повязані із прадавніми спостереженнями за небом у різні 

пори року та різний час доби, отримують назви скляного, кришталевого, 

мідного. В слов’янських казках, однак, подібні назви отримують земне 

тлумачення, перетворюючись на назви царств. 

Універсальні мотиви перетворення або появи незвичного сина пов’язані 

в українській казці з міфологічним світосприйняттям світу як взаємозв’язку 

сущого: людина обертається на сокола, хорта, окуня, коня, пшоно, перстень; 

син народжується з горошини або деревини. Елемент первісного світогляду, 

пов'язаний з уявленням про колообіг душ, знаходить втілення в образі чистого 

джерела, куди повертаються душі після закінчення життєвого циклу, щоби 

відродитися знову. 

Давня Русь отримує, напевно, з Візантії легенду про замкненого біса та 

вносить її в житія святих [30, с. 182-189]. Печаткою дияволу позначений 

український образ фантомного Песиголовця – примарного голосу природи, 

відлуння підсвідомості, символу сакрального знання, спроможного викликати 

до себе неусвідомлений страх. Образ Песиголовця – не є національним 

українським: в Греції песиголовці-людожери – це прадавні велетні. 
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Кінокефали-песиголовці, наряду з циклопами та пігмеями у греко-римських 

переказах – запозичені образи з єгипетської та індійської міфології [30]. 

Неоднозначне зло втілюється в образі Смерті – хресної матінки 

людства, яку пригощають, як персоніфікований образ, аби продовжити 

людське існування. Однак, укладена угода зі Смертю розривається індивідом – 

в земному житті є не тільки людська радість, але й болісні страждання, через 

що людина свідомо прагне припинити власний земний шлях, а отже 

припинити дію угоди зі смертю. Воля і хитрість людини традиційно беруть 

гору над ворожою природною силою. В традиціях давноруської міфології та 

народної казкової творчості – добро й справедливість як етичні категорії 

доброчинності беруть гору над чаклунами, відьмами, велетнями як нечистою 

силою, що уособлюють зло. 

На відміну від англійського велетня, український образ – не жорстокий 

людожер: як справжній етнонаціональний персонаж він ласує варениками, 

його знищують булавою – трансформованою чарівною паличкою, яка досягає 

великих розмірів. Як ірландський дракон, український змій – знавець і 

захисник земних надр. Однак на відміну від ірландського міфологічного 

образу, українська велетенська істота не відрізняється розумом і не має 

досвіду, яким могла би поділитися з людиною. Велетні, за народними 

українськими віруваннями, перешкоджають людині, насипаючи вали та високі 

кургани в українських степах. За В. Міллером,  розповіді про одноокого 

велетня-людожера у прадавні часи користувалися популярністю серед 

мореплавців і мешканців узбережжя Чорного моря. 

Сила зла уособлена в образі матері Змія – старезної жінки, володарки  

збіговиська чортів і упирів. Відьма українських казок, на кшталт відьми 

кельтської міфології, здатна перевтілюватися на зайця. Нечиста сила, згідно 

українським забобонам, з’являється у вигляді диявола у повітках для коней. 

Загальним слов’янським табу є не заборона свисту й світлу в повітках з метою  

не викликати роздратування диявола. Казковим табу, яке зустрічається і в 

слов’янських, і в європейських казках виступає млин – місцеперебування 
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диявола (українські, російські казки), перевертня чи потойбічних маленьких 

істот надзвичайної працелюбності (казки з кельтською міфологічною 

основою). Згідно українським казкам, забороняється приносити будь-які речі з 

млину в хату. Серед малоросів [30] розповсюджене повір’я про походження 

дияволу з крапель води на руках після їх миття. 

Казковий образ Долі збігається за своєю сутністю із сербським образом 

Сречі. В українських (і загалом східнослов’янських) казках Доля, маючи 

значення фатального, уособлена в різних формах: панич, незнайомець, старий. 

Дихотомія Долі представлена в образі активної та пасивної Долі. Зустріч з  

фізично привабливою Долею або Таланом невідворотньо робить людину 

заможною та щасливою. Зустріч з заспаною неохайною Долею означає 

розбіжність людини зі справою власного життя. В слов’янських казках 

знаходить власне втілення філософія спорідненості справи людській душі, яку 

сповідував Г. Сковорода. 

Соціальне зло – злидні – суто український елемент нерадісного 

світовідчуття, світоглядний образ надмірної  матеріальної бідності. 

Українським злидням відповідають сербський образ Насречі, німецькі 

Кобольди, російське Горе-злощастя, французький Бось. В образі незримих 

жебраків похилого віку (у ірландців – Дух Голода) злидні блукають, просячи 

милостиню, а в оселях з тривалою нуждою оселяються під піччю. Для злиднів 

природною реакцію на власне визволення є помста людям. Мотиви замикання, 

утоплення або підкидання злиднів у ворожу хату – властиві для оповідей і 

Заходу, і Сходу. Такі мотиви зустрічаються у єврейськиї талмудичних 

оповіданнях про бісів, в арабських та індійських казках. На образи 

слов’янських злиднів впливають, зокрема, релігійні твори «Повість про авву 

Логгіна, який захрестив біса в чаші з водою», «Повість про старця, який 

просив руки царської доньки», «Житіє святого мученика Конона 

Ісаврійського» [30, с. 189]. 

Соціально-моральний ідеал українця – казковий Іван-Побиван – 

незаможний, сміливий, хитрий, фізично витривалий чоловік, що поєднує в 
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собі здатність до християнського прощення ворогів із здатністю мужнього 

захисту Вітчизни. Однак, український багатир здебільшого «сиднем сидить» 

[30, с. 10], як і російський Ілля Муромець. Образ неймовірно фізично сильного 

Кирила Кожум’яки, який зустрічається і в українських, і в російських казках, 

відомий ще з давньоруського Початкового літопису, і згідно текстовим даним 

992 року  Кирило перемагає в двобої печенезького багатиря. Емоційність 

українців – перевага чуттєво-поетичного світовідчуття над раціональним 

світорозумінням – втілена у філософії серця, головними рисами якої є ліризм, 

толерантність і сентиментальність [8, с. 180]. В образі пана Коцького 

висвітлені українські автостереотипи – невігластво, боягузтво, нахабність. 

Громадському осуду піддаються в казках лінощі, балакучість, зрадливість, 

заздрість. 

Українській ментальності аграрно-хуторянського типу притаманні страх 

громадського осуду і ідея жертовності. Сором прилюдного висміювання 

змушує стримуватися жінку, поведінково рівну з чоловіком [50, с. 51]. 

Сором’язливі в переважній більшості жіночі образи є вірними супутниками 

життя для чоловіків. Індивідуалізм як вибудовування світу незалежного 

господарювання – національна риса українського характеру, хоча казки дають 

приклади успішних тимчасових згуртувань заради ритуальних дій або дій, 

направлених на забезпечення власної конкретно-ситуативної небезпеки. 

Ідея братерства і свободи є, насамперед, етичною проблемою. Смислу 

моральних настанов набувають казкові висловлення – добрий козак усе по волі 

ходить / як же так, свою кров та не визволяти?Ідея свободи розвивається 

разом з ідеєю козацького самовладування. Однак, слід зазначити, що свобода, 

яка позитивно сприймається всіма суспільними прошарками, набуває обрисів  

власних уявлень і мрій у майже кожного індивіда, що призводить до 

непорозумінь, неузгодженості та розбрату. 

Казкова творчість малює образ хазяйновитого, гостинного та 

працелюбного українця, схильного до приховування власної позиції та деякою 

мірою до анархізму. Українська ввічливість демонструється у фразах-
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привітаннях – чоловіче добрий / дай, Боже, здоров’я / соколу-голубчику.Ніде 

більше народна й побутова мова не є такою багатою на люб’язні та пестливі 

слова [50, с. 168], які, з нашої точки зору, можуть бути і вербальною фіксацією 

справжніх почуттів, і слугувати симулятивною формою люб’язного прояву, 

тобто бути формою, що приховує справжню недобру сутність речей. 

Українська казкова картина світу є традиційно прихильною до бідної 

людини – зубожіння сироти знаходить в народній свідомості сердечне 

співчуття. Надії бідного (традиційно для слов’янського світогляду) 

покладаються на Бога. Релігійний аспект завжди домінує у визначенні 

українського менталітету [8, с. 181]. Казкова творчість засуджує 

нехристиянську поведінку – крадіжку ікон або неприродне  прагнення 

індивіда жити більше, ніж дозволено Богом. Християнство набуває в українців 

форми цілісної метафоричної космогонії та кодексу мораліьних постулатів. 

Антагоністичне розмежування заможного й незаможного – у наявності 

артикульованого зв’язку бідної людини з трансцендентними силами та 

несприйнятті матеріально забезпеченого індивіда вищим Розумом: молитва 

зубожілого, на відміну від молитви заможного, отримує підтримку Бога, 

дивним чином сприяючи покращенню  матеріальних статків незаможного. 

Казкова творчість формулює світоглядну позицію, згідно з якою пригнічені 

знаходять захист не в об’єктивно існуючому світі, а в сфері божественного, де 

найвищою цінністю є смиренне покаянне серце. Беззмістовне зовнішнє у 

вигляді щедрого пожертвування і показного читання акафістів не досягає мети 

– народна свідомість відмовляє багатіям у прихильності до них з боку Бога. 

Таким чином, східнослов’янська фольклорна творчість, яка 

представлена російськими та українськими народними казками, відтворює 

певним чином тотожні світоглядні картини світу (образи, семантика, 

забобони), які, однак, відрізняються, національно забарвленими уявленнями 

щодо ідеї державності та влади. Російська світоглядна картина світу 

визначається ідеєю православної соборності. Ідея царської влади 

сприймається як абсолютний необмежений патерналізм. Відсутність 
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соціальних правових інституцій, безкласовість, віддаленість влади від народу 

призводять до матеріального зубожіння, суперечливого російського характеру 

та почуттів соціальної неспроможності та суспільного безсилля народу 

змінити власну долю. 

Українська казкова творчість, віддзеркалюючи соціально-етичні ідеї 

свободи, розуміє її як свободу відокремленого власника, незалежного 

господаря. Ідея Бога трактується як патерналізм для соціально пригнічених. 

Ідея державності – нечітко артикульована в українській свідомості в силу 

історично сформованої довготривалої соціально-політичної залежності країни 

від російського впливу. Поетичний чуттєво-емоційний світогляд українського 

народу вкорінений завдяки міфологічному оспівуванню природи, сакральності 

землі та християнським віруванням. Природа – не тільки об’єкт сакрального 

оспівування, як в Ірландії, але й суто практична потреба – земля повинна мати 

свого власника, щоби годувати останнього. 

Політико-економічні, соціальнокультурні, географічні  фактори 

обумовлюють наявність певних особливих рис ментально-психологічного 

портрету народів у регіональних казках. Однак, виокремлюються і загальні, 

пов’язані зі спільною або дифузною міфологічністю: прадавні релігійно-

язичницькі коріння, які виступають в казках у вигляді вірувань, забобонів, 

образів і табу. Ірраціоналізм як міфологічна основа казок не зникає і в 

сучасних суспільно-соціальних процесах, проявляючись, як зазначає 

М. Мамардашвілі, у нестачі захопленого ставлення до справи, волі до 

самовизначення, любові до життя, а також у нездатності формулювати 

суспільно значимі судження [26]. 

Розглянемо більш детально соціальний образ українців та сучасного 

транзитного українського суспільства після надбання  Україною державної 

суб’єктності  в 1991 році. Транзитне українське суспільство сьогодення при 

об’єктивно існуючих позитивних процесах характеризується політичною та 

економічною кризою, незрілістю новостворених антикорупційних інституцій, 

неефективною політикою управління, бюрократизмом, проявами 
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авторитаризму, безвідповідальністю законотворчої та виконавчої гілок влади 

та корумпованою суддівською системою. Національна ідея, яку слід 

осмислити, презентувати та неухильно систематично впроваджувати в 

практику, повинна бути сформульована на державному рівні як ідея 

об’єднання українського суспільства навколо колективної пам’яті не тільки 

втрат, але й здобутків. Національна ідентичність українців має відбуватися 

через усвідомлення приналежності до єдиної цивілізованої європейської 

спільноти з гідним рівнем життя, до громадянського суспільства з рівними 

правами його членів і знанням ними власних обов’язків, спільним відчуттям 

причетності до справжньої української історії, культурної спадщини та 

наукових надбань. 

Десятиліття радянського панування, відсутність юридичної 

незалежності, винищення інтелігенції, геноцид проти української мови і 

літератури, Голодомор, громадянська та Друга Світова війна, занепад 

українського села та знищення корінного господаря, синдром гетьманщини 

призводять до певних наслідків – відсутності єдності, відповідальності,  

байдужості, відокремленості, цинізму, втраті зацікавленості в результатах 

праці, браку самостійності, ініціативи та втечі від бажання ризикувати. 

Слід зазначити, що 25 років панування української влади в Україні не 

додала довірі до неї з боку населення – тотальна корупція у владі, економічній 

та соціально-правовій сфері, зрощування капіталу з владою, продажна 

суддівська система, нестача національної гідності на фоні зубожіння 

пересічних українців і шаленого збагачення олігархів призвели до 

закономірних наслідків – подальшого відриву влади від народу, втоми 

суспільства від владних обіцянок і маніпуляцій, падіння рівня життя народу та 

страху щодо майбутнього на тлі анексії Росією Криму та віськового конфлікту 

на сході України. 

Дослідники інституту соціології АН України (21.03.2017) приводять 

дані, що більше 50% українців вважають, що їхнє життя залежить не від них 

самих, а від зовнішніх причин. Аморальність вчинку заради виголи як 
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прийнятну оцінюють 70,8% респондентів. Парадоксальність українського 

менталітету полягає в тому, що українці засуджують політичну корупцію, 

однак, лояльно ставляться до побутової. Неідентифікація себе як 

відповідального суб’єкту, брак юридичних знань, до недавнього часу низький 

рівень громадянського контролю за владою, «мораль туриста», об’єктивне 

відчуття безкарності щодо держпосадовців породжують стан аномії. В 2016 

році 72, 4% українців не мали морально-ціннісних орієнтирів [41]. 

Постколоніальний комплекс меншовартості, який тривалий час штучно 

й свідомо прищеплювався імперсько-радянською Росією Україні, значний 

досвід автократії сприяє низькій самооцінці українців, духовному 

самокатуванню, невпевненості у власних силах. Страх перед відповідальністю 

та низький рівень згуртованості, самодисципліни та компетентності дають 

наслідки, що проявляються у самоусуненні здатних і професійних, 

макроуправлінському вакуумі (Є. Головаха), появі нової хвилі розчарування. 

Тільки 5% українців вважають себе такими, що здобули переваги від Майдана 

(О. Шульга, 19.02.2017) [41]. 

Однак, постмайданівська суспільна ситуація дає паростки надії – 

зародження громадянського суспільства, зростання національної 

самосвідомості, формальне визнання проєвропейського вектору розвитку 

України, захист і розвиток власних економічних, політичних та культурних 

інтересів, усвідомлення необхідності захисту культурної спадщини та 

розставання з радянськими та суто українськими негативними владними 

традиціями (прихованість, непрозорість, кастовість, клановість, 

недоторканість). 

За 25 років цінності, які розділяються українцями, зазнають змін, хоча в 

наш час (А. Ручка, 02.12.2016) [41] домінують вітальні цінності, наприклад, 

сім’я, здоров’я, діти та добробут. Цінності соціального комфорту  (соціальна 

рівність, сприятливий соціально-психологічний клімат в суспільстві) 

посідають другу сходинку в ієрархії цінностей. Порівняно з 1991 роком, 

суттєво зростає заиит на блок самореалізаційних цінностей (культурна 
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компетентність, освіта, суспільне визнання), а також на блок демократичних 

цінностей, що охоплює поняття державної незалежності, свободи слова, 

контролю за владою. Усвідомлення українців, що «… краще державне 

упорядкування для … народа це те, яке зберегло [державу] як ціле» [31, с. 483] 

проявляється у неспокійний для України час, насамперед, у високому 

морально-патріотичному дусі захисників, які воюють в зоні АТО та руху 

волонтерів. 

Однак, загроза економічної, політичної й духовної кризи залишається.   

Актуалізація європейської цінності самореалізації, як почуття осбистого 

самовираження (Є. Головаха, 05.12.2016), а не кар’єрного зростання, виявляє 

себе в еміграційних процесах – енергійні та талановиті особистості 

виїжджають за межі України [41]. Існує загроза безвладдя – в електоральних  

очікуваннях є брак єдності, а гірше влади в її сучасному вигляді може бути 

лише безвладдя (Є. Головаха). Із соціологічних опитувань, які свідчать про 

неототожнення певної частини українців себе з державою, дотримання певною 

частиною громадян принцпу ізоляціонізму, розмитість цінніснх орієнтирів, 

можна зробити висновок, що українцям сучасного транзитного суспільства 

слід вчитися проявляти більше цілепокладальної суб’єктності, що 

проявляється у відповідальності у виборі владних структур, активному 

патріотизмі, розумній мірї критики та перевазі самокритики, нерозбіжності 

слів зі справами. 

Україні, яка живе в умовах не лише збройного конфлікту, але й 

інформаційної війни, слід знаходити адекватні форми протистояння, в тому 

числі і морально-психологічні, щоби вистояти й перемогти. Важко не 

погодитися, що «держава перемагає власною цілісністю» [10, с. 18], під якою 

ми розуміємо насамперед духовну єдність, яка в сучасних умовах є, на жаль, 

бажаною, а не реальною річчю. Значимість слова, що здатне підняти бойовий 

дух і згуртованість нації, розуміли вже стародавні грецькі софісти. Листівки, 

брошури, памфлети, сатиричні видання, казки, притчи, ЗМІ, соціальні мережі 

мають працювати в інформаційній війні в якості словесної зброї. Наприклад, 
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образ  дурнуватого німця з XVI по XX століття закликав німецьку націю до 

боротьби з іноземним впливом, пояснював військово-економічну ситуацію, 

підтримува патріотичний дух народу. 

Образ простака Річарда в XVIII столітті в США та образ дядька Дюшена 

у Франції ототожнювався з народом, успадковуючи від останнього здоровий 

глузд, народну кмітливість і зовнішню брутальність [10, с. 140]. Ці образи 

піднімали рівень громадянської мужності та патріотизму в діючих арміях. 

Підкреслимо, що Ігнатій Лойола, засновник ордену єзуїтів, справедливо 

розумів, що «кращий спосіб виховати людину згідно певного ідеалу та 

зробити її назавжди вірним прибічником цього ідеалу полягає в тому, щоби 

заволодіти її уявою» [10, с. 69]. Боротьба за людську уяву, фактично, 

представляє собою  боротьбу за свідомість, якою можна маніпулювати, і, 

врешті-решт, керувати нею як в позитивному, так і в негативному сенсі. 

Сучасна українська казка відображає проблеми та надії незалежної 

України XXIстоліття.У реаліях надшвидкого за темпом, роз’єднаного і  

негармонійного життя людей, в якому робота стає життям, а телебачення 

шкодить уяві, чарівними стають звичні речі – вечірній чай, бабусина кишеня 

та розмова про «любов і щастя, дружбу і мрію, тишу і вічність» [2, с. 8].Люди 

заново відкривають для себе мистецтво доброї самоіронії та приходять до 

думки, що щасливий той, кого не бояться. Розуміння влади дається у 

традиційній для українців площині пріоритету родинних зв’язків:«…жодна 

влада ніколи в житті не замінить любові, а жоден наказ – теплої рідної 

усмішки» [2, с. 66]. Любов, ніжність і доброта виступають надцінностями, які 

в духовному вимірі мають керувати і владними, і побутовими вчинками в 

українському соціумі. 

Сучасна українська казка вважає щастям «жити в оточенні милих людей 

та гарних речей» [6, с. 5]. Отже, в Україні відчувається брак якісних людських 

ресурсів (з огляду на запрошених іноземних державних чиновників) та 

відсутність або низьку відповідальності за результат праці (стан доріг, 

наприклад), що є взаємопов’язаними явищами. Ідеальний стан речей в Україні 
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– життя в злагоді та спокої, «…і щоб ніхто нікого не їв» [6, с. 41-42].Далекі від 

ідеалу взаємостосунки українців і в побутовій, і в суспільній площині 

вимагають відходу від принципів надмірних речей – критичності, з одного 

боку, та вихваляння, з іншого. 

Суспільні сподівання українців пов’язані із зовнішніми чинниками – 

завершенням військових дій на сході України, поверненням анексованого 

Криму та внутрішніми факторами – подоланням корупції, відновленням 

соціальної справедливості, а також з рішенням праксеологічної задачі – 

організацією  якісної роботи законодавчих, виконавчих і правових інституцій. 

Фундаментом сучасної української казки є традиційні релігійні цінності 

народу, серед яких повага до старшого покоління є однією з пріоритетних, а 

спаплюження та обкрадання могил є найбільшим гріхом [12, с. 6]. Українська 

казка XXIстоліття – еклектична за сюжетною дією та вибором історичних 

епох. В умовах глобалізованого світу в українській суспільній  свідомості 

зіштовхуються далекі в часово-просторовому вимірі різні за національними і 

соціальними ознаками реальні державні й культурні діячі, національні актори 

та міфологічні образи: І. Франко, відьма Секлета, ідол-Перун, князь 

Володимир Великий, русалки, варяги, русичі, татаро-монгольська орда, 

Омелька, Одарка, Абу-Касим. 

В сучасній казці живе свободолюбивий дух українського народу – 

звучить патріотичне гасло «Смерть ворогам!». Казка ілюструє Україну як 

країну з багатою історією, на території якої знаходять античний кубок з 

коштовностями. Казка робить прозорі алюзії на сучасний корумпований суд, в 

якому суддя спить (спляче правосуддя) на кшталт миші Соні Л. Керролла та на 

відміну від останньої прокидається при слові «гроші» (продажне правосуддя). 

Сучасна казка сумує за втратою Україною атмосфери величі  Київської Русі. 

Ностальгія за епохою X-XI століть й туга за втраченою естетикою й смислами 

справжнього ілюструється дивом-маренням сходження музикантів з фрески 

Софії Київської [12, с. 43]. Сучасна тенденція опошлення й духовної 

деградації описана через боротьбу любові з коханням [12, с. 76].Сучасна 
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українська літературна казка не позбавлена романтизму і, як фольклорна 

казка, має архітипично-чарівний аспект – відьмі властиві характерні атрибути 

містичного, учасниками казкового дійства є зілля, чорні коти, павуки, 

земноводні та нічні птахи. 

Отже, проаналізувавши цивілізаційну казкову творчість за крос-

культурним принципом, можна зазначити, що світоглядні картини світу 

поневолених народів характеризуються природоцентризмом, який органічно 

переплітається з міфічно-релігійним світосприйняттям. Поетично-міфологічні 

уявлення втілені в образах ірландських фей і українських Песиголовця, 

Кобилячої Голови, злиднів, персоніфікованого образу Смерті. Світовідчуття 

ірландськог та українського народів – сумне через соціально-політичну 

невизначеність, економічну пригніченість і зубожіння народу. 

Мешканці Смарагдового острова (Ірландія) з кельтських часів 

надихаються естетикою природи, емоційно-чуттєво одушевляючи все суще та 

сприймаючи себе як невід’ємний елемент природи, яка викликає страх і подив. 

І українська, і ірландська казки обмежуються споглядально-іраціональним 

пізнанням світу, в якому на перше місце виходять візуально-слухові уявні 

образи. В ірландських і українських казках відсутні або розмиті уявлення 

щодо здобуття державної незалежності; такі уявлення набувають емоційно 

меланхолічної спрямованості туги, смутку, замріяності або тимчасового 

згуртування суб’єктів задля вирішення локальних цілей. 

Що стосується світоглядних картин Англії та Росії, можна 

стверджувати, що вони суттєво відрізняються між собою. Раціоналізм, 

прагматизм, виражена індивідуальність наряду з самоіронією як захистом 

проти надмірного розуму властиві англійській світоглядній картині світу. 

Щодо російського світогляду, він обумовлюється патерналізмом державності 

та низькою соціальною і культурною розвиненістю народної свідомості, 

схильної до релігійної екзальтації, наданні монархові абсолютної  влади, яка 

ототожнюється з надприродною, над суспільством та індивідом. Російські 

казки висміюють дурість, яка не збігається зі здоровим глуздом більшості, 
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визнаючи при цьому, що дурість – різновид соціальної позиції індивіда. 

Натомість, англійські казки придивляються до дурості, розмірковуючи, як 

співіснувати з проявами нерозумності, погоджуючись, що дурість – невід’ємна 

частина людської природи. 

Українська казка, яка проходить еволюційні етапи розвитку, 

залишається вірною філософії серця, прагненням незалежного  

індивідуального господарювання й державного самовизначення, морально-

етичним цінностям справедливості, а також, прихильності вітальним 

цінностям, серед яких традиційними є матеріальний і родинний добробут. 

Українська казка сьогодення осмислює власні політичні, економічні та 

соціальні зовнішні та внутрішні виклики, повертаючись до етичних питань 

добра і зла, а також мріючи про ідеальний гармонійний суспільний та 

індивідуальний устрій. 

 

 3.2. Чинники формування світоглядних настанов казки та їх 

використання в сучасних соціальних практиках 

В епоху глобалізації, коли традиційні цінності руйнуються, а нові – 

дискредитуються чи ставляться під сумнів, перед людством встає питання 

винайдення такої ієрархічної шкали ціннісних орієнтирів, яка би дозволила, не 

порушуючи природно-соціальний баланс, самоактуалізуватися особистості. 

Матеріальне і духовне буття суспільства, в ідеалістичний спосіб відображене у 

казці, виступають підґрунтям формування світоглядних настанов. Тобто, 

матеріальне і духовне виробництво виступають основою конструювання 

фантастично-віртуальної реальності казки та є чинниками формування 

настанов казки. 

Головними чинниками формування світоглядних настанов казки є, з 

одного боку, природне, а з іншого боку – соціальне буття людини. Взаємодія 

природи та людини як взаємні стосунки між сукупністю безпосередньо даних 

умов існування та індивидом проходить різні історичні етапи усвідомлення їх 

з боку суспільства. Міфологічний світогляд відрізняється  світосприйняттям, в 
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якому природа панує над індивідом, релігійний світогляд характеризується 

світорозумінням піднесеності людини над природою, наукова картина світу 

розглядає природу як об’єкт дослідження й підкорення. Сучасний 

глобалізований світ відчуває наслідки  активного втручання людства в 

природу – екологічна криза у вигляді глобальних екологічних проблем 

представляє собою реальну загрозу існуванню людини як виду. 

Соціальне буття включає в себе буття і окремої людини, і суспільства в 

цілому. Казка відображає буття індивіда, сім’ї, колективу, класу, етносу, 

держави та людства. Оскільки людина виокремлює себе з природи завдяки 

праці та спілкуванню, закономірно, що казкові настанови представляють 

собою численні судження, які стосуються праці та комунікації як соціальних 

потреб. Соціальне – специфічний спосіб буття людини, головне протиріччя 

якої полягає між її природним єством та невідворотністю соціального 

існування як буття в окультуреному самою людиною середовищі. 

Матеріальне та духовне виробництво є засадами, на яких грунтується 

вироблення суспільним суб’єктом настанов як раціонально-образних суджень. 

Продуктивні сили, виробничі відносини та засоби виробництва на конкретно-

історичному етапі нерозривно пов’язані з процесом трудової перетворюючої 

діяльністі суб’єкта. Провідні первинні форми господарювання, серед яких 

землеробство, скотарство, ремісництво, поступово набувають форм 

кооперації, згодом спеціалізації. Вплив промислової та науково-технічної 

революції, поява ЕОМ, комп’ютерізація, дигіталізація виступають факторами, 

які формують казкові настанови. 

Духовне виробництво включає в себе уявлення й вірування первинної  

суспільної свідомості, релігійні заповіді, наукове знання, суспільні ідеали та  

мрії. Результатами духовного виробництва виступають мистецтво і наука. 

Казка як ідеалістична образно-метафорична мисленнєва конструкція за 

допомогою настанов, зокрема, відображає усвідомлені суспільні та 

індивідуальні потреби морального, правового, виховного, релігійного, 

естетичного, економічного, соціального та політичного спрямування. 
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Результатами цілеспрямованої людської діяльності виступають соціальні 

інститути, суспільні відносини, як і нормативні правила, закони, що 

набувають характер імперативів. Соціальні відносини можуть відбуватися у 

паритетний чи непаритетний спосіб – рівність чи нерівність, конкуренція чи 

взаємовиручка, антагонізм чи співпраця, панування чи підпорядкованість є 

темами для настанов. 

Сукупній багатовимірній суспільній діяльності суб’єкта притаманні 

інтереси, потреби, цілі, пізнання себе, іншого, предмету своєї діяльності 

завдяки індивідуально-суспільній свідомості на рівнях суспільної психології 

та ідеології. Предметно-перетворююча діяльність суб’єкта пов’язана з 

раціонально-ірраціональними методами пізнання, тобто логіка розуму 

взаємодіє з неявним значенням, метафорою ракурсу, інтуїтивними психічними 

імпульсами [44, с. 53], які діють на рівні підсвідомого. Казка як позанаукова 

форма художнього пізнання опановує складність природного та соціального, 

матеріального та ідеального, свідомого та несвіломого у настановах – 

духовній спадщині людства. 

Морально-етична, виховна, прогностична, терапевтична, гносеологічна 

міць казки сприяє знайденню конкретною людиною особистісно-життєвого 

смислу в конкретних умовах буття, пропонує моделі відносин суб’єкта з 

соціальним або природним об’єктом, ціннісно орієнтує, іраціонально-

раціонально пізнає. Запропонований аналіз деяких соціальних практик 

спирається на архетиповий, терапевтичний, педагогічний та світоглядний 

потенціал казки. Визначимося з термінологією. Ми розуміємо соціальні 

практики як сукупність рутинних відтворюваних масових дій індивідів, груп і 

організацій в реальному часі та просторі, які забезпечують усталене 

функціонування соціальних інститутів [63, с. 278]. 

Символічна мова міфу та казки – універсальна. Автор методу 

комплексної казкотерапії Т. Зінкевич-Євстигнєєва тлумачить казку як 

своєрідну мову для бесіди з внутрішнім світом людини.  Казкова система 

виховання формує та підтримує систему справжніх цінностей. Казка розвиває 
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емоційний інтелект, самосвідомість, саморегуляцію, соціальні відчування, 

здатність розвивати та корегувати стосунки. Казка – «система уявлень щодо 

унікального візерунку долі людини» [14, с. 8], зі складністю і неоднозначністю 

якої дитині належить познайомитися в майбутньому. 

Автор виокремлює чотири принципи власного методу – Життєвої Сили, 

Мосту між світами Яві (явного) та Наві (примарного, вигаданого, уявного), 

Самодисципліни думок, почуттів, вчинків і Кристалу (вміння бачити 

множинну кількість граней ситуації). Форми комплексної казкотерапії – 

діагностична, психопрофілактична та діяльно-впливова. В межах 

діагностичної форми виокремлюються проектні та архетипові форми. Форма 

впливу працює на свідомому та несвідомому рівнях завдяки художнім, 

дидактичним, психопрофілактичним, терапевтичним і медитативним казкам. 

Психопрофілактичні казки – корисні, «починаючи з внутрішньоутробного 

розвитку до глибокої зрілості» [14, с. 10], адже, завдяки власному темпо-ритму 

та оптимістичному налаштуванню, онтологічній вкоріненості в буття та 

зв’язку з культурною традицією казка сприяє гипотетичному розгляду 

можливої проблеми та її успішному розв’язанню. 

Душа потребує казки в будь-якому віці заради досягнення станів Щастя, 

Дива, Занурювання у Дитинство. 

Казкова терапія – «процес об’єктивації проблемних ситуацій» [14, с. 20] 

– терапія казковою атмосферою, в якій можлива матеріалізація мрій. Завдяки 

казці у людини з’являється почуття захищеності та відбувається пошук 

внутрішніх ресурсів. Казкова терапія дає імпульс до обговорення проблемних 

питань з дитиною – як би ти вчинив на місці героя? що спонукало героя так 

вчинити? чи можна було б вчинити інакше? який моральний урок винесений із 

даної ситуації? Реципієнти вигадують власне продовження казкового сюжету; 

залучають імідж-терапію, лялько-терапію, драматизацію, ілюстрування казки. 

Людина простежує причинно-наслідкові зв’язки, випадковості та 

закономірності вчинків, свідомі та приховані мотивації, а також встановлює 

способи співіснування зі світом – деструктивні, конструктивні, споглядальні, 
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байдуже-відсторонені. 

Т. Зінкевич-Євстигнєєва справедливо зауважує, що казки несуть в собі 

ідеї. Ідея живого буття втілена в існуванні цільного живого світу, будь-яка 

частина якого будь-якої миті може набути комунікаційної осмисленості. Ідея 

речей, які оточують людину, полягає в тому, що світ речей здатний діяти 

самостійно, без втручання людини. Така думка є суттєвою в 

психотерапевтичній практиці прийняття Іншого. Перемога Добра над Злом – 

ідея, що підтримує Дух. Ціннісна ідея казок – усвідомлення необхідності 

терпіння. Людина отримує найдорогоцінніше після випробувань, завдяки яким 

здобувається досвід комунікації та самопізнання. Нарешті, казка вчить, що 

помічники – всюди: ця думка зміцнює довіру до оточуючого світу. В казці 

завжди є «залишок, який не піддається рефлексії» [34, с. 102]. 

Казка – не забава і не пуста вигадка. Казка запрошує до психологічної і 

навіть духовної роботи [14, с. 74]. Автор методики стверджує, що 

психологічно-корекційні казки не потребують обговорення – вони 

ненав’язливо впливають на дітей до 13 років. Автор керується п’ятьма 

вимогами до казкових сюжетів. По-перше, казковий актор повинен бути 

близьким дитячому характеру. По-друге, дитина повинна в акторі впізнати 

себе. По-третє, дитина повинна мати можливість здійснювати на актора 

проекцію власних переживань. В-четвертих, проблемну ситуацію слід 

доводити до абсурду заради пошуку альтернатив і позитивних змін. Серед 

психологічно-корекційних казок назвемо казки для таких категорій дітей, хто 

боїться темряви, для тих, хто надмірно вихваляється, для вередливих, 

агресивних, заздрісних, для тих, хто вживає нецензурну лексику. 

Психотерапевтичні казки традиційно завершуються щасливо. Подібні  

казки стимулюють процес росту особистості. Наприклад, казка про ідеальне 

«Я» може змінити стиль поведінки реципієнта через прийняття та осмислення 

певної ситуації. Психотерапевтичні казки пропонуються надмірно 

турботливим батькам, жертвам маніпуляцій, дітям, батьки яких розлучаються 

та підліткам, які обирають життєву стратегію. Психотерапевтичні казки 
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Андрія Гнєзділова – «Дим старовинного комину», «Мелодії дощу на 

петербурзьких дахах», «Лабіринти душі» – використовуються в роботі з 

дорослими пацієнтами, які пройшли крізь важкі психологічні стани, втрати, 

проблеми в шлюбі та вихованні дітей. Казки вчать розуміти цінності 

негативних почуттів, актуалізують проблему самореалізації, формують 

позитивний екологічний світогляд. 

Медитативні казки – автор порівнює їх з колисковими – існують для 

«накопичення позитивного образного досвіду, зняття психоемоційної напруги, 

створення … кращих моделей взаємних стосунків …, гармонізації внутрішніх 

процесів» [14, с. 170]. В подібних казках відсутні конфлікти та негативні 

учасники. Такі казки спрямовані на усвідомлення людиною самої себе як 

такої, що живе в теперешньому часі та на створення позитивних зорових, 

слухових, нюхових, тактильних і смакових образів. 

Медитативні казки - корисні дітям з прийомними батьками та дітям з 

неблагополучних сімей. Такі казки підходять для роботи з тривожними дітьми 

та дітьми, позбавленими емоційного тепла, а також для заколисування 

малюків. В сучасній терапевтичній практиці існують настільні психологічні 

ігри, що нагадують зустріч із казкою: «Шлях до Країни Достатку» (автори 

казкової гри Т. Зінкевич-Євстигнєєва та Є. Тарасова), «Острів Дитинства» 

(автори Т. Зінкевич-Євстигнєєва, Н. Данилова) та інші. 

Досліджувач казкотерапії Д. Соколов справедливо стверджує, що акт 

народження ще не є запорукою щасливої долі, тому людина повинна 

здобувати щастя власними активними зусиллями. Казка, створена самою 

дитиною, відповідає одному з принципів гештальт-терапії - будь-яка 

психологічна проблема характеризується  незавершеністю сюжету. Лжегерой, 

створений уявою дитини, – аналогія попередньому дитячому «я» – 

намагається скористатися результатами мандрівки в глибини свідомості, не 

визнаючи трансформації, що відбулися [53]. 

На стадії індивідуації вже сформована свідомість повертається до 

власної підсвідомої основи, знаходячи доступ до нових енергій архетипичних 
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образів. Таким чином, Соколов знаходить корисним використання 

літературних казок як профілактичний розвиток, ілюстративну модель 

соціальних контактів. Додамо, що автор визнає казку джерелом пробудження 

творчих сил і для самого терапевта [53]. 

З 1980-х років гіпноз американського психолога М. Ериксона 

користується в лікувальних цілях. Разом з Е. Россі Ериксон висуває гіпотезу, 

що використання метафор, особливо казкових, дозволяє працювати з правою 

півкулею мозку, яка відповідає за сферу несвідомого. Гіпноз Ериксона 

використовує непрямі розсіяні натяки, імплікації та асоціації, які сприяють 

переходу несвідомого в площину свідомого [65]. Казки як метафоричні оповіді 

з емоційними переконаннями та ціннісними настановами повинні 

перегукуватися з досвідом подій життя пацієнта. Натяки можуть формувати 

свідомі рішення шляхом підсвідомого пошуку, який веде до саморозкриття 

особистості пацієнта. Гіпноз Ериксона виводить людину зі сфери 

стереотипних асоціативних зв’язків з метою свідомої дезорієнтації пацієнта у 

вигляді шокового здивування, зміни темпу говоріння, перекосу точок відліку 

часу, зміщенню просторових уявлень. 

Терапія творчого самовиявлення (автор М. Є. Бурно) дає позитивні 

соціальні результати у пацієнтів з тривожними і гнітючими переживаннями 

власної неповноцінності. Цей метод розрахований на довгострокову 

перспективу. Завдяки творчій подорожі у казку пацієнти вчаться відчувати 

користь власної праці та цінувати власне життя. 

А. Маслоу (1908-1970) – американський психолог, засновник 

гуманістичної психології – вказує на важливість вивчення особистісного росту 

та самоактуалізації. Ідеї А. Маслоу втілюються в освіті, менеджменті, 

соціології, медицині. Хоча вчений не був клінічним практиком, він 

досліджував етичні компоненти людських взаємовідносин. Трансперсональна 

психологія Маслоу ґрунтується на процесі досягнення інсайту чи 

пробудження завдяки екстатичним практикам, містичному благоговінню, 

диву, сакралізації – словом, завдяки зміненим станам свідомості [28]. Подібне 
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глибоке занурювання в себе досягається, в тому числі, завдяки і казкам. 

Маслоу розглядає освіту як процес довжиною в життя, і задавати  питання з 

метою активізувати уяву та відкривати смисли теперешнього через 

осмислення минулого, на думку психолога, слід на протязі всього життя. 

Сучасний світ – більш динамічний і більш багатий альтернативами – 

наповнений дефіцитом осмисленості людського буття. Логотерапія В. 

Франкла направлена на позбавлення екзистенціального вакууму. Праця – 

основний шлях реалізації цінностей творчості. Цінності стосунків є 

виправданими, коли решта впливів на долю вичерпала себе. Вчений наполягає 

на висновку щодо трагічної єдності людського існування [59, с. 23] у вигляді 

страждань, провини та смерті, які можуть трансформуватися в позитивну 

ситуацію. Смисл як «вимога моменту» [59, с. 39] не дається автоматично, 

смисл повинен бути знайдений самою людиною. 

Казки будуються навколо пошуку смислу буття через фізичний рух 

мандрів, ментальний рух мозку у розв’язуванні загадок і через духовний рух 

пізнання і самопізнання. Василині з російської казки пропонується три 

варіанти дій: праворуч поїдеш – коня загубиш, ліворуч поїдеш – сама 

пропадеш, прямо поїдеш – побачиш, що буде. Героїня обирає невідому пряму 

дорогу, що може призвести як до біди, так і до щастя. Василині цікаво 

проявити себе, дізнатися про власні можливості, випробувати долю. Василина, 

яка не ставить заміжжя за мету, їде на війну, щоби захистити рідну землю. 

Однак, казка підводить до думки, що війна – не жіноча справа, і Василина, 

захищаючи Батьківшину, знаходить чоловіка. 

В. Франкл стверджує – чим сильніше людина прагне щастя і насолод, 

тим сильніше вони вислизають від людини. Щастя приходить як логічний 

результат працелюбства, патріотизму, вірності товаришам і сім’ї. За 

Франклом, людина – або конформіст (характерно для західних країн), або 

знаходиться під гнітом страху та насилля (тоталітаризм). 

Людина обирає те, що сприяє здійсненню смислу, відкидаючи те, що 

перешкоджає смислової реалізації. Казки постійно вирішують дилему – убити 
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ворога чи залишити його в живих, дослухатися до голосу совісті чи заглушити 

його, бути вірним слову навіть ціною власного життя чи стати зрадником, 

обрати сторону справедливості чи продовжити хід зла. 

Казки дають численні приклади колективних рішень. Індивідуальні 

смисли пошуку реалізуються, коли у людини є моральна зрілість або є 

внутрішнє прагнення її здобути, а також якщо існує соціальний запит 

суспільства на лідерські якості героя-захисника. Герой постійно опиняється 

перед необхідністю перевірки власної совісті та випробування почуттів. 

Здійснення життєвого смислу – директивна необхідність в умовах 

завершеності та неповернення людського буття. 

Людина у В. Франкла (як і в казках) – «істота, яка постійно вирішує, чим 

вона буде в наступний момент» [59, с. 17]. Франкл виокремлює дві онтологічні 

характеристики людини – здатність до само трансцендентності та само 

відсторонення. Бог в логотерапії Франкла – персоналізована совість, 

смисловий орган та інтуїтивна здатність людини шукати та находити смисли. 

Казкові герої змінюють обличчя, мандрують часом і простором з метою 

винайти той єдиний смисл, який виправдовує їхнє існування. Техніки 

парадоксальної інтенції та дерефлексії в логотерапії В. Франкла 

використовуються в лікуванні фобій та сексуальних неврозів. При зоогенних 

неврозах застосовується методика сократичного діалогу. 

Розглянемо реалізацію образів казкових персонажів у медичній 

практиці. Синдром Аліси в країні див або мікропсія – процес деперсоналізації 

та дереалізації. Синдром Попелюшки проявляється в гіпертрофованих 

очікуваннях – людина живе в майбутньому, а не в теперешньому. Синдром 

Піноккіо або гелотофобія – нарцисичний розлад психіки, надзалежність від 

сторонніх оцінок. Синдром Сплячої Красуні або синдром Клейне-Левіна – 

душевна нечутливість як результат перенесених страждань. Синдром Колобка 

спостерігається у невпевненого в собі ндивіда, який ховається від проблем 

[51]. 
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Будь-яка річ внаслідок сугестивної сутності світу може вийти за межі 

свого замкненого і безсловесного існування та предстати перед соціумом у 

формі, відкритій в своєму вербальному втіленні. Соціальний міф – форма 

суспільної свідомості, в основі якої знаходяться ілюзорні уявлення про 

суспільство за принципом первісного синкретичного мислення [1, с. 12]. На 

відміну від казки, міф в ідеологічному контексті не має художнього 

оформлення. У сучасного міфу є власні автори, однак, на відміну від казки, він 

переважно – деструктивний. Міф направлений на свідоме викривлення 

соціальної дійсності заради отримання ідеологічних переваг обмеженою 

кількістю людей. 

Підкорення міфами соціального середовища радянської епохи 

здійснювалося планомірно та послідовно. Нудотна безперервність мови 

(термін Р. Барта) радянської бюрократії переслідувала мету завуалювати та 

приховати істинну соціальну реальність, в якій символічна сторона слів 

домінувала над їх практичною цінністю [1, с. 18-19]. Радянські абревіатури 

були «не просто буквами, але загрожували життю, тому що лежали в його 

основі якоюсь магічною підоплічкою самої дійсності» [60, с. 99]. 

Лозунги – Ленін і тепер живіший за всіх живих / Ми прийдемо до 

перемоги комуністичної праці / Партія – розум, честь і совість нашої епохи / 

Кукурудза – цариця полів / П’янству – бій – сприймаються як застиглі неживі 

форми без змісту, пусті фрази, не заповнені смислом. Згідно Р. Барта, щоби 

перемогти міф, його слід викрити, зірвавши з нього покрив таємничості. Цю 

брехливу маскувальну форму слід розділяти на синтагми, розчленовувати їх 

на складові компоненти, пропалювати їх як бур’ян. 

Архаїчні форми мислення в епоху, коли Бог помер (Ф. Ніцше), виводять 

на соціально-політичну арену політиків-напівбогів - «священників нової, 

абсолютно ірраціональної й загадкової релігії» [60, с. 125]. Думка 

письменника В. Набокова – тиранія гине від сміху – знаходить своє втілення в 

казках. Іронія та гумор скидають міфічну вуаль з політичних та суспільних 

міфів і, як у казці, допомагають усвідомити, що король – голий. Політичне 
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міфологічне мислення в епоху глобалізації відчуває нестачу діалектики, 

вимикається з історичного процесу розвитку, тому риторика політичної 

міфології проявляє себе в тавтології, тотожностях, застиглих метафорах, 

страждає на примітивізм, обмежуючись банальним констатуванням факту та 

редукцією явища. 

Міфи, які нав’язуються масовою культурою та ЗМІ, - доволі 

різноманітні. Подібні міфи як сюжети соціального буття втратили зв'язок з 

реальністю. Образ ідеального жіночого тіла (горезвісні розміри 90-60-90 

сантиметрів), образ бізнесмена із стандартним набором матеріальних благ, 

образ ідеального сервісу (Літайте літаками Аерофлоту / Тільки у нас…/ Ніде 

більше…), гарантування грошової безпеки (Зберігайте гроші в Ощадній касі) 

або позитивне прогнозування з нульовим рівнем здійсненності (Життя 

покращиться вже завтра) вихолощують справжній смисл буття, привносять в 

нього ненатуральність і догматизм. 

Театралізована поведінка, жести та риторика активних учасників 

Французької революції має власне продовження в PR-акціях сучасних 

політичних діячів і так званих зірок естради. Міфи не завжди комічні або 

абсурдні: згідно сучасних міфів, підкупний суд розглядається як торжество 

справедливості, а спорт по телебаченню - як особиста в ньому участь (Ясперс). 

Міфи 1930-х років XX століття щодо верховенства арійської раси коштував 

життям мільйонів людей. Міф щодо нагальної необхідності звершувати 

покупки саме тут і саме зараз (акції, СМС- запрошення, реклама, знижки) 

дезорієнтує людину і позбавляє права свідомого вибору. 

В умовах стрімкого темпу життя сучасна людина часто живе і мислить 

категоріями міфу, які приходять ззовні та підточують людське буття 

екзистенційно. Міфи харчуються генетичною пам’яттю та почуттями 

(провина, сором, радість), інстинктами (страх, розділення на своїх та чужих). 

Міфи живуть завдяки потребі (любові, схваленню, безпеки), псевдомисленню, 

архетипам несвідомого, стагнації. «Коли всі раціональні механізми політики 

перестають працювати, на арену історії виходить міф»[60, с. 120]. Міф – 
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штучно перетворена форма, яка не переживається, а використовується. 

Кіно та телебачення як творці міфів суттєво впливають на суспільну 

свідомість. Голлівудська Бондіана чи Робокоп – кіноміфологія, в якій 

позитивний герой (людина-машина) бореться зі Злом. Ірраціональний за 

власною природою страх перед загрозою ймовірної війни в Америці в 1950-х 

роках XXстоліття був подоланий в ірраціональний спосіб. У Джеймса Бонда, 

як у казкових героїв, існували помічники сучасного походження – механізми, 

які літають, авторучки, що стріляють по ворогу. Ці речі – відгомін 

міфологічних килимів - літаків, чоботів - скороходів, чарівних паличок. 

Позитивним досвідом можна назвати російський мультиплікаційний 

серіал «Маша і Ведмідь», в основі якого – народна казка. Однак, на відміну від 

фольклорної Маші, яка втечею рятується від розлючених ведмедів, знаючи 

про неминучість покарання, сучасна Маша схожа на сьогоднішніх дітей. Вона 

– пустотлива, допитлива, іноді вередлива, має життєрадісний непосидючий 

норов. Ведмідь – терплячий і працелюбний персонаж. З точки зору архетипів, 

він – образ Батька, який хоч і страждає від витівок Маші, все їй прощає. В 

якості функціонального батька Ведмідь усвідомлює минущість пустощів як 

природного етапу дитинства. Маша – привабливий тип Дитини, в якому немає 

зла та агресії. Мультфільм користується популярністю не тільки в Росії, але і у 

Великій Британії, Італії, США, арабських країнах. 

Український мультиплікаційний серіал про козаків – вдале поєднання 

міфічної складової та історій часів козацької доби із соціальними реаліями 

сьогодення. Зевс, Марс, Сизиф, давньогрецькі Спартанці вступають у 

взаємодію з українськими козаками. Тур, Грай і Око – колективний образ 

українського народу – втілюють міцність тіла й духу, відчайдушну сміливість, 

неквапливу мудрість. Сап’янці, дияволи, мавки, Смерть, упирі – збіговисько з 

пеклу – святкують у  диявольському млині [66]. Дружба та взаєморозуміння 

сприяють козацькій перемозі з явними і уявними ворогами українського 

народу. Актуальність образів – в звертанні до архаїчних витоків української 

волі та незалежності, до типових ментальних рис, таких як почуття гумору, 
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християнське прощення, братерство. Серед характерних українських 

ментальних рис – лінощі та зволікання з прийняттям рішень. Козаки 

набувають узагальненого образу української національної ідеї, оспівувуючись 

в піснях, виростаючи в переказах до надлюдських образів [11, с. 183]. 

Настанови, що приймають форму паремійних конструкцій, органічно 

вплетені в сюжетну лінію українського мультиплікаційного фільму, знятого за 

одноіменною народною казкою про Котигорошко: Страшився як лев, а 

загинув як муха /Без зброї слабкі герої / На всяку гадину знайдеться рогатина / 

В родині лад = в хаті добробут. Устами Котигорошка – крихітної горошини – 

говорить українська народна глузливість, завзятість, хоробрість, вірність 

сімейним цінностям, схильність до згуртованих дій. Традиційні образи 

української казкової творчості – Котигорошко, Крутивус, Вернигора та 

Вернидуб – уособлюють узагальнені природні стихії: родючість землі, 

потужність води, міць кам’яних скель і непереборну силу лісу. 

Традиціні для української та загалом слов’янської фольклорної 

творчості атрибути переплітаються з іновативними елементами впізнаваної 

глобальної сучасності: булава (як надмірна форма чарівної палички, що здатна 

трансформувати річ аж до знищення останньої), змій Сивобород, людожери й 

велетні (як міфічні форми природних катаклізмів й ворожих сил), лісовик, 

диявол Хмиря, жива й мертва вода, а також мотиви пошуків, порятунку,  

замикання біса, чаклувань, перетворень (дітей – в дерева, диявола – у хмару 

або опудало) та  заборон співіснують із сучасним образами диявола в діловому 

костюмі з краваткою та доньки чорта (відьми сьогодення) із яскравою 

зачіскою в стилі панк. 

Заборона не підходити до льоху та не відкривати стару прадідову 

скриню продовжує традиційну міфологічну та казкову лінію табу, приймаючи, 

однак, цілком прозоре значення батьківської настанови дітям бути 

слухняними. Булава Котигорошка – універсальний образ сили народного духу 

– тотожна за власною сутністю мечугероякельтських міфів Кухуліна [18]: 

зброя міфологічного ірландського й українського казкового персонажів є 



185 

надприродньою за походженням, вагою, здатністю безумовного ураження 

ворога. Концепт українського ідеального життя проявляється у картинах 

мирного буття з численною дружньою родиною, широкими багатими ланами 

й полями, чистим небом, хазяйновитими господарями та розписаною квітами 

хатою з чистим подвір’ям. Актуальною для виховання підростаючого 

покоління залишається прихильність української казки до пошуків 

справедливості. Казка демонструє доцільність фізичної сили, обумовлює 

використання ментальної  сили,  вказує на необхідність  шляхетних й 

винахідливих вчинків у боротьбі з ворожими силами. 

В 1970-х роках минулого століття американський режисер Джордж 

Лукас випускає на екрани перший епізод «Зоряних війн». Красномовні назви 

першої трилогії – «Нова надія», «Імперія наносить удар у відповідь», 

«Повернення Джедая», «Прихована загроза», «Атака клонів», «Помста ситхів» 

– вимальовують образ ворожої сили, яку треба перемогти. Стереотехнології та 

комп’ютерні можливості в рази збільшують глядацьку аудиторію фільму 

жанру космічної фантастики. Міфічне переплітається з реальним: фільм 

демонструє документальні зйомки повітряних боїв часів другої світової війни. 

З одного боку, застосовуються воєнно-технічні відкриття XX століття – 

голографія, протонні торпеди, метеоритний дощ, космічна станція, лазерна 

зброя, магнітний промінь, навігаційні комп’ютери та роботи. З іншого боку – 

фільм розповідає про певний суспільний устрій, в якому Люк мріє поступити в 

Академію, фермери заробляють гроші на зборі урожаю, люди та роботи 

користуються ліфтом та сміттєпроводом. В містах, схожих на Самарканд, 

здійснюють контроль над громадським транспортом, обмежують волю 

людини тюремним сектором і демонструють типову гангстерську поведінку в 

барі. Незважаючи на історичну часове-просторову заплутаність (разом з 

людьми та роботами живуть які-мамонти та  доісторичні ящери), персонажі 

борються за владу з метою фізичного знищення конкурента та заради власного 

матеріального збагачення. 

Соціальні стосунки проявляються у шануванні переможців; 
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шанобливому звертанні робота до людини «сер»; соціальній позиції (активній 

чи пасивній) по відношенню до Імперії як носію Зла. Бен Кенобі – уособлення 

Добра – нагадує японського самурая та чарівника Мерліна. Бен – старий 

філософ, який повторює язичницьке закляття Нехай перебуває з вами сила. 

Фізична сила і сила добра поєднуються в фільмах. Міфічний чорний персонаж 

в масці – лорд Вейдер, який обирає сторону Зла - нагадує тевтонського лицаря. 

Білий одяг характеризує сили Добра – лицарів-джедаїв, принцесу Лею. 

Фільми «Зоряні війни» набули грандіозного фінансового успіху. Виник 

джедаїзм – нова релігійна течія. Улюбленою іграшкою хлопців !970-х років 

XXстоліття став світловий меч. «Зоряні війни» – не тільки казка, яка розказана 

в соціально-економічних і політичних умовах «холодної» війни – її можна 

інтерпретувати як спробу показати техногенні загрози, які несуть з собою 

гонка озброєнь і наукова-інженерна думка, яка направлена на військові 

потреби. 

Як і в казках, історичну місію порятунку від Зірки Смерті покладають на 

юного відважного потомка шляхетного лицаря, який володіє унікальною 

енергією переможця. Безжальний імператор Палпатін, як і його реальні 

прототипи, бореться за владу всіма доступними методами. «Зоряні війни» – це  

фільми про зомбування свідомості, про відповідальність за долю держави та 

жертовність в ім’я перемоги. Цікаво, що евокі – примітивна раса, озброєна 

лише палицями та камінням – перемагає навчені сухопутні війська Імперії. 

Можливо, «Зоряні війни» наштовхують на думку, що сучасна 

цивілізація, володіючи потужними ресурсами комп’ютерного, технічного та 

військового оснащення, може пасти під елементарними ударами первісної 

агресії? Як всі деспотії, влада Імператора тримається на страху та насиллі. 

Формула – не треба недооцінювати силу – направлена на залякування 

супротивника в той момент, коли аргумент сили видається переконливішим за 

аргументи миру. В образі правителя народна міфотворчість і сучасна 

політична імажинерія продовжує втілювати одну і ту саму особистість та 

тиражує стереотипні владні відносини. «Гра у владу стає лише небезпечною 
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одержимістю влади… Тільки критика та негативна позиція ще породжує 

примару реальної влади» [5, с. 36-39]. Влада перетворюється на знак, символ, 

який знешкоджує смисл влади як відчутної, живої, присутньої. 

Політичні міфи – небезпечне явище, тому що «порядок і закон самі 

можуть бути всього лише симуляцією», однак, «порядок завжди обирає 

реальне» [5, с. 31-33]. Міфологія як наївне упорядкування світу, а також 

соціально-політичні симулякри сучасної сконструйованої гіперреальності 

тримають людство в полоні своєї влади. Свідома поведінка та несвідомі 

почуття прозріння, натхнення, здогадки існують в нерозривному зв’язку. 

Соціальні практики терапії та корекції психологічних розладів направлені на 

знайдення відповідального рішення засобами казки. Казки виховують, 

надають зразки поведінки, орієнтують в швидкоплинному мінливому світі 

завдяки морально-етичним імперативам. 

Казки, вмикаючи уяву, зцілюють людину завдяки вірі в щасливу 

майбутню можливість розвитку подій, а також сприяють здійсненню 

ситуативного особистісного смислу. Філософсько-художня інтерпретація 

казкового матеріалу має зцілювальний характер завдяки потужному 

естетичному потенціалу музичного та образотворчого мистецтва. Епоха 

Романтизма дає яскраві приклади повернення митців до народних витоків. 

Симфонічна музика до балету «Шахерезада» написана М. Римським- 

Корсаковим за мотивами арабських казок «Тисяча і одна ніч». 

Багатокольорова мозаїка східного стилю життя втілена то в плавній гнучкій 

мелодії, то в шаленому темпераменті східних танців. Музика передає широку 

палітру емоцій та занурює реципієнта в фантастичну атмосферу чародійних 

перевтілень. Опера М. Римського-Корсакова «Снігуронька» за однойменною 

казкою О. Островського – лірично-міфологічне прославляння могутніх сил 

природи, особливо слов’янського язичницького бога Сонця – Ярило. В 

казковій країні берендеїв існують як міфічні образи (Весна-красна, Мороз, 

Ліший, Купава), так і реальні історичні персонажі (пастух Лель, бояри, цар). 

Російські етнічні мотиви – обрядові, хороводні та гуслярські пісні, плясова 
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музика і танці скоморохів – органічно вплетені в тканину музичного твору. 

В циклі «Казкові картинки» А. Лядова найцікавішими для аналізу є 

мініатюри «Кікімора», «Баба-Яга» та «Чарівне озеро». Якщо «Чарівне озеро» – 

імпресіоністський  за стилем музичний пейзаж тривожної прихованості й 

таємничої усамітненості, то «Кікімора» і «Баб-Яга» є музичними портретами 

казкових істот, літературною основою для яких стали «Російські народні 

казки» О. Афанасьєва та «Сказання російського народу» І. Сахарова. 

Казковий Кіт-баюн заколисує Кікімору, з кришталевої колиски лунає 

верещання – з’являється пустотливо-активна істота. Як ірландський Лепрекон, 

Кікімора безперервно стукає; на кшталт ірландської Банші, Кікімора уособлює  

дух жінки, яка віщує смерть. Білоруська Кікімора – вещиця, шишимора, у 

карелів – шишига, яка тотожна російській Бабі-Язі або відьмі за фізичними 

атрибутами (горб на спині, потворність, старість) – злобно-грайливі за 

внутрішною сутністю істоти (плутають прядво, вносять чвари). Імпульсивно-

агресивна натура Баби-Яги представлена у стрімкому вихорі музичного 

малюнку, що несе в собі негативну семантику зла. Музика Лядова майстерно 

передає важку ходу Баби-Яги, непередбачуваність її польоту, підступні 

задуми, стихійність її поведінки. 

«Чарівне озеро» – картина живого глибокого (буквально і образно) 

явища, яке під впливом зовнішніх чинників (грайливого вітру, холодного 

зіркового неба, польоту невідомого птаха, можливо, Жар-Птаха) змінює 

власну сутність. Чарівне озеро можна інтерпретувати як фантазію, ілюзію, 

примару, сновидіння, мрію. Озеро приваблює хвилюючими передчуттями,  

таємничими пересторогами та тривожними спогадами. 

Літературна основа вишуканої музики П. Чайковського до балету 

«Лускунчик» – казка Е. Гофмана «Лускунчик і Мишачий король». Світла 

музика дитячої казки відтворює історичні реалії бюргерської Німеччини кінця 

XVIII – початку XIX століття та несе в собі позитивний заряд оптимістичного 

світогляду. Зло обов’язково перемагається добром, щирість, доброта та 

сердечність знаходять об’єктивно існуючу винагороду. Світ іграшок – дитячий 



189 

мініатюрний світ живих істот – протиставлений мертвому світу дорослих як 

динаміка гри статиці покою. Колорит дива описаний через стан душі дитини 

впродовж Різдвяного свята, подарунки, безмежну віру в добро як в ідеальний 

стан речей. 

Музика С. Прокоф’єва до балету «Попелюшка» насичена 

багатоплановими смисловими фарбами, які створюють драматургію 

психологічних образів казки. Ніно Рота – автор музики дитячої опери 

«Алладін і чарівна лампа». Згідно з теорією психоаналізу, грот, в який 

спускається Алладін за лампою, можна асоціювати з прихованими 

таємницями душі. Музичні засоби дозволяють розвести тему недосвідченого 

юнацтва в образі Алладіна та тему досвідченої, однак, злої дорослості в образі 

Магрібського чародія. Лампа в сучасній інтерпретації стає світлою проекцією 

чистих задумів і добрих справ. 

Казкові гноми в інтерпретації російського композитора 

М. Мусоргського і норвезького композитора Е. Гріга – світоглядно-

національні та етнічно-самобутні. Російський гном – сумна маленька людина, 

що важко пересувається на коротких ножках і викликає співчуття. Гноми 

Е. Гріга з опери «Пер Гюнт», гуртом наближаючись до печери з дарами для 

горного короля, не можуть втримати радості від виду рідної домівки та 

результатів вдалого полювання за скарбами. Завзятий танець гномів нагадує 

стрімкий потік водоспаду чи кружляння осіннього листя у вихорі танцю. 

Народно-фантастична опера «На русалчин великдень» видатного 

українського композитора М. Леонтовича (1877-1921) створена за 

однойменною казкою Б. Грінченка (1863-1910). 

Живопис І. Білібіна – талановитого ілюстратора російських народних 

казок – визначенийй ретельно виписаними деталями, стилізованою технікою з 

характерною російською природою, костюмами та архітектурою. Театрально-

візерунчастий життєрадісний стиль Білібіна зустрічається в декораціях до 

балету Стравинського «Жар-птиця», а також в оформленні сцени до опери 

Римського-Корсакова «Зологий півник» за казкою О. Пушкіна. 
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Ілюстрації В. Васнецова до російських казок – «Альонушка», «Царівна-

Несміяна», «Царевна-жаба», «Іван-царевич на сірому вовку» – демонструє  

поєднання двох реальностей: міфічної та буденної. Сільська бідно вдягнена 

дівчина Альонушка замислилась над долею неслухняного брата. Глибока 

темрява води й мрячність дерев підкреслюють глибину горя дівчини. На іншій 

картині перетворення жаби в дівчину демонструється через рухи 

напівміфічної істоти в танці. Світлий колір одягу Царівни-Несміяни, яка 

сидить високо на троні, ілюструє холодну відчуженість влади від народу. 

Васнецов відтворює емоційно напружену атмосферу фантазійного світу, в якій 

природа виступає повноцінним учасником соціальних подій. 

Містичний образ Демона, ірреального Пана та потойбічної Царівни-

Лебедя уособлюють світоглядні позиції постімпресіониста М. Врубеля. 

Замислена фігура крилатого Демона – символ молодого сильного фізично, 

однак спустошеного занепалого янгола, вигляд якого навіює гаму емоцій – від 

захоплення до страху і жалю. Пастух Пан – персонаж давньогрецьких міфів – 

із флейтою в руці охороняє священих кіз і баранів. Схожий на дідуся 

кудлатою бородою, добрими очима та натрудженими руками, Пан – 

міфологічна істота: в місячному сяйві можна розгледіти роги та козлячі ноги. 

Сумні очі Царівни-Лебідь вражають глядача. Недовірлива тривожна 

напівжінка-напівтварина, яка викликає смуток і біль, неначе кидає останній 

докірливий погляд на світ людей. Світ фантазії – вкрай крихкий та вразливий.  

Наївно-декоративний живопис української самобутньої художниці Марії 

Приймаченко відображає барвистий світ уяви української майстрині. 

Тваринницько-рослинний світ – неначе окрема фантазійна істота. Серед 

соняшників, яблунь, квіткових ялинок, жоржин і волошок вільно існують 

дивовижні орли-соколи, собака-красуня, сумний кінь, синички, схожі на 

райських птахів, рожева мавпа, жовтогарячий лев, павич і дикий чаклун. 

Українська фольклорна семантика втілена в ідеальному образі сільського 

буття – пастухи, калиновий берег, рушники, прядка, танці, ведмеді на пасиці. 

Мир, спокій, гармонія – лейтмотив творчості Марії Приймаченко. Філософські 
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настанови любові до природи та потреба постійного вдивляння в оточуючий 

світ – провідні ідеї творчості художниці. Зелений слон в квітах, чорна мавпа з 

великим вухом, ваза з очима, синій бик і котячий цар – докір світу людей, які 

забувають, наскільки крихкою, чутливою та неперевершеною є природа. 

Художниця закликає сприймати природу дитячими очима як джерело радісних 

мрій та нескінченного натхнення. 

Радісна світоглядна семантика казок втілена в розписах фасадів 

приватних будинків, незвичних формах зовнішнього і внутрішнього 

оздоблення офіційних споруд, тематичних парках (Діснейленд), а також 

пам’ятниках казковим персонажам. В Мюнхені є пам’ятник Червоній Шапочці 

Ш. Перро, в Копенгагені – пам’ятник Русалонці Г.-Х. Андерсена. Сцена 

безумного чаювання Аліси з Країни Див Л. Керролла відтворена на 

скульптурних формах гігантських грибів, навколо яких – Березневий Заяць, 

Шляпник, Миша-Соня та Чеширський кіт. Символ Бремена – Бременські 

музики: осел, собака, півень та кіт. Задоволено-усміхнений Шалтай-Болтай з 

«Казок матінки Гуски» – мешканець  американського МІннеаполісу. 

«Наївний реалізм не може бути повністю відкинутий, він існує у 

сприйнятті повсякденності великими масами людей» [43, с. 17]. Буття казки 

обумовлене існуванням іраційних форм пізнання – фантазії, інтуїції, мрії, які 

притаманні свідомості людини та пов’язані з емоційним осмисленням 

реального світу. Коли руйнується те, що суспільною свідомістю вважалось 

сакральним, виникає потреба у заповненні вакууму такими смислами, які 

слугували би опорою людському духу в конкретних умовах нового 

історичного буття. 

В перехідні епохи, коли відбувається пошук нових духовних основ і 

джерел буття, необхідність у виявленні, осмисленні та вимірі духовного життя 

людини набуває першорядного значення [54, с. 422].Україна, яка знову 

перебуває на роздоріжжі внутрішніх і зовнішних викликів, потребує для 

відродження не тільки матеріально-виробничих засад, але й духовно-

інтелектуальної культури. 
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Сучасна міфологія – перетворена форма первинного міфу – 

відрізняється від класичної взаємодії форми і змісту тим, що міфологія 

сьогодення свідоме усуває змістовні визначення: форма прояву отримує 

самостійні «сутнісні» значення та відособлюється, що призводить до заміни 

змісту іншим  відношенням, який  зливається із властивостями матеріального 

носія самої форми [49, с. 247]. Подібний збочений зміст є об’єктивно 

існуючим, а не відрефлектованим явищем у свідомості індивіда. Подібна 

ірраціональність реалізується лише за певних умов, наприклад, при 

самовідчуженні людини у власній діяльності [49, с. 250].Епоха подій без 

наслідків (Ж. Бодрійяр), суцільного споживання та відсутності пошуку смислу 

(разобожнення, за К. Ясперсом) призводить до панування форми над змістом. 

В систематичному зв’язку відбувається рух зачарованого світу, який 

поставлений з ніг на голову та рясно заселений дивами і привидами, які 

вступають в логічні зв’язки. З точки зору самого цього світу всі відношення 

жорстко детерміновані, і фантастична форма як внутрішня форма видимості 

веде самостійне буття, відрізняючись від реального [49, c. 252]. Відмітимо, що 

такі зв’язки сприймаються в масовій свідомості в якості дійсного буття, 

підміняючи собою справжнє. 

Казки епохи глобалізації трансформуються у політичні, економічні, 

соціальні міфи. Відбувається міфологізація мас-медійного та інформаційного 

простору (дигіталізація). В сучасній реміфологізації як процесі створення 

несправжніх міфів домінують символічні та приховані відносини, які, будучи 

ілюзорними, набувають панівної незалежності. 

Мета штучно створеного міфу – сакралізувати у свідомості неіснуюче в 

реальності явище, «знерухомити світ» (Р. Барт). Радянські міфи про 

відсутність незамінних людей, перемогу комуністичної праці або КПРС як 

розуму, честі та совісті епохи демонструють свідомо-насадженим шляхом 

створене «мовленнєве висловлювання в особливих умовах» [3, с. 72]. 

Сакральним міфом був до недавнього часу міф про опис братського єднання 

російського та українського народів (1654 р.) як в російській, так і в 
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українській історіографії [9, с. 592]. 

Ніщо так не викриває міф, як об’єктивна реальність, свідками якої ми 

зараз є: агресивні військові дії Росії проти України, спроби створення 

Малоросії та Новоросії, кібер- та інформаційні атаки на фінансові та державні 

інституції, втручання Росії у процес виборів за кордоном, блокування 

просування України в Європу і НАТО, відверта підтримка нелегітимних 

утворень так званих ДНР і ЛНР, зомбування і деформація масової свідомості 

українців антиукраїнськими штучно вигаданими сюжетами. 

Квазісубстанціональність перетвореної форми свідомості існує як зворотня 

проекція, як містичний зсув соціального у площину символічно-знакового 

значення. 

Сатира, іронія, гумор здатні протистояти маніпулятивному впливу 

міфологічно трансформованої реальності. Телевізійні практики, які направлені 

на масового споживача, розглядають з певних світоглядних позицій питання 

боротьби за владу, освоєння нових територій, створення новітніх видів 

озброєння, соціальної моделі суспільства. Симуляції та маніпулювання 

суспільною свідомістю – характерна ознака сучасного світу глобальних 

проблем, який конструюється міфами. Онтологічні, гносеологічні, аксіологічні 

та праксеологічні можливості казки – не вичерпані, допоки людина мріятиме, 

будуватиме власне буття та наполегливо знаходити власне місце у світі. 

Отже, розглянувши втілення казкових настанов в соціальних 

практиках, зазначимо наступне. 

Настанови казки конструктивним шляхом проявляються в соціальних 

практиках. Казкотерапія як терапевтично-лікувальний засіб дає розраду, 

прогнозує позитивні наслідки, активізує свідомі й несвідомі сили індивіда, 

націлює людину на активну життєву позицію. Медитація та навіювання – 

спосіб відновлення впевненості, бажання діяти та переоцінки цінностей. 

Казкові настанови терплячого, люблячого, довірливого, оптимістичного 

світовідчуття та світосприйняття, який не перестає дивуватися, втілені в 
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мистецьких практиках живопису, музики, архітектури, декоративного 

мистецтва, мультиплікації. 

Міф як ідеологія – деструктивний елемент викривлення свідомості, який 

здатний спотворювати соціально-політичну, економічну, соціальну дійсність. 

Глобальне суспільство піддається маніпулятивному впливу телевізійних, 

рекламних, ринкових образів, націлених на свідоме спотворення буття заради 

політичних або фінансових прибутків. Казка відіграє терапевтичну, 

профілактичну, медитативну роль завдяки цілющій властивості уяви як 

Інобуття, що здатне трансформувати світ, створюючи позитивну сферу 

реальності Можливого. З іншого боку, міфічне буття – штучна вибудована 

реальність, яке навязується мас-культурою та ЗМІ – сприймається масовою 

свідомістю за істинне. Критичне мислення, іронія, сміх, відданність 

цінностям, перевіреним часом, стають противагою перетвореній сучасній 

свідомості. 

В наш час, коли аргумент сили впевнений у перемозі над аргументами  

миру, моралі та закону, дивосвіт казки дає підстави стверджувати, що казкові 

настанови беруть активну участь в осмисленні людиною себе та оточуючого 

світу, сприяють розвитку екологічної, моральної, етичної та естетичної 

культури.  Основними чинниками казкових настанов є природне і соціальне 

буття індивіда як суспільної істоти, а також матеріальне та ідеальне 

виробництво, які націлені на усвідомлення та реалізацію інтересів і потреб 

суб’єкта. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 

 

Розглянувши територіально близькі країни Англії та Ірландії, Росії та 

Українї за принципом центр-периферія, зазначимо таке. Міфічно-релігійне 

світосприйняття українського та ірландського народів, їх історичне політично-

економічне поневолення та залежність сприяє виопрацюванню 

природоцентричної песимистичної картини світу, в якій поняття свободи є 
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вкрай нечітко артикульованим. Філософія серця українців як пасивно-

споглядальна конструкція світосприйняття визначає сакральним землю в 

якості джерела матеріального добробуту. 

Російська картина світу має ознаки державного патерналізму та 

надприродною влади монарха, обмеженості знань, жорстокості й неуцтва, з 

одного боку, співчуття та щирості, з іншого. Англійські казки 

характеризуються філософією прагматизма, настановами раціонального 

розподілення часу та відповідальним ставленням до праці, іронічним 

світосприйняттям дійсності, перевагою індивідуальних дій над колективними. 

Проаналізувавши чинники соціокультурної обумовленості казкових 

настанов, можна зробити висновок – початковим матеріалом настанов є 

матеріальне та  духовне виробництво людства, а також природне та соціальне 

буття людини. З іншого боку, казкові настанови впливають на формування 

соціалізованої особистості через демонстрацію зразків суспільної взаємодії, 

набуття теоретичних знань (професійна праця) та практичних навичків у 

спілкуванні, праці, соціальній комунікації, адаптування до соціального 

середовища та  ролей, усвідомлення власних цілей та шляхів їхньої реалізації. 

Казка сучасності, яка використовується у деструктивних політичних, 

економічних, інформаційних цілях, маніпулює масовою свідомістю, деформує 

об’єктивну реальність. Агресивне зомбування свідомості відбуваються у ЗМІ, 

кінопродукції, передвиборчих агітаціях, торгівельній рекламі, PR-кампаіях. 

Казкові настанови використовуються як інструмент духовного зростання, 

ініціації, самопізнання, соціалізації особистості в соціальних практиках – 

живопису, мультиплікації, театральному і кіномистецтві, архітектурі, 

прикладній творчості, рекламі, терапевтичній практиці, медитативній, 

профілактично-виховній, освітній сфері. Протистояння проникненню в 

свідомість маніпулятивних технологій здійснюється за допомогою захисних 

функцій гумору, іронії, критичного мислення. 

Формування національної української ідеї повинно відбуватися на 

засадах усвідомлення українцями власних витоків, опанування культурної 
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спадщини, формування громадянського суспільства з традиційними 

європейськими цінностями економічної стабільності та законослухняності, 

відходу від міфологізованої ментальності, яка заважає українському народу 

стати гідними представниками європейської цивілізації. Основні результати 

даного дослідження викладено у низці авторських публікацій [35-40]. 
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ВИСНОВКИ 

Висновки дисертаційного дослідження можуть бути сформульовані 

таким чином: 

1. Проаналізовано, що проблема казкових настанов є маловивченою та 

фрагментарною в гуманітарних галузях науки. Основна увага науковців 

зосереджена на вивченні генезису, структури, сюжетів, концептосфери казки. 

Вперше настанови казок виокремлено як соціально-філософський феномен, 

який детермінований перетворюючою, пізнавальною, комунікативною та 

ціннісно-орієнтованою діяльністю суб’єкта – особистості, соціальної групи, 

суспільства. Осмислення індивідуального та суспільного буття суб’єктом 

втілюється у настановах, які за формою – вербальні паремійні конструкції, а за 

змістом – смисли, набуті в результаті емпіричного досвіду суб’єкту. 

2. Використання діалектичного, системно-діяльнісного, семіотичного 

підходів наряду з принципами об’єктивності, історичності, сходження від 

абстрактного до конкретного дозволило виокремити та описати прояви казки 

як форми міфу з точки зору світоглядних позицій міфоцентризму, 

теоцентризму та антропоцентризму – міфологічна казка, релігійна казка, 

філософська казка, наукова фантастика та фентезі. Первинна форма 

сакрального обертається вторинною перетвореною знаковою формою, і 

сучасні міфи, будучи свідомо сконструйованими, деформують смисл і 

набувають атрибутів штучності, поверховості та свідомого алогізму. 

3. Визначено, що етапи розвитку казки пов’язуються із міфологічним, 

релігійним, філософським і науковим світоглядом. В язичницькій наочно-

чуттєвій картині світу виникають космологічні казки та казки про тварин, в 

яких суб’єкт впливає на світ шляхом ритуалів і заклять. Перший етап 

зародження казки – латентний, метафорично-образний, в якому відбувається 

зародження соціальної організації суспільного буття та переважає інтуїтивно-

ірраціональне осягнення дійсності. На етапі релігійних казок однією з 

ключових проблем є боротьба добра і зла як етичних категорій, пізнання 
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духовних потреб суб’єкта. Специфіка релігійного світогляду – у намаганні 

розв’язати протиріччя земного та божественного буття. Третій етап – 

виникнення критично розмірковуючої філософської казки. Четвертий етап 

розвитку казки пов'язаний з науковим світоглядом, в рамках якого 

відбувається прогнозування майбутнього людства, осмислюється стан 

сучасних суспільних явищ. Морально-етична відповідальність винахідника 

настільки важлива, наскільки важливим є пошук аксіологічних основ 

соціального буття у фентезі, яке повертається до середньовічної епохи, 

намагаючись відтворити настанови лицарства. Фентезі аналізує питання 

смислу життя, гендерних відмінностей, альтернативних світів, релігійного 

колапсу, самоцінності дитинства, зомбування свідомості. Казка – міра 

співвідношення світовідчуття, світосприйняття та світорозуміння як елементів 

світогляду. 

4. Розкрито, що елементами казки є слово, смисли, архетипи, простір, 

час, цінності, настанови. Елементами казкового сюжету виступають суб’єкт, 

об’єкт, намір, дія, протидія, вчинок. Серед сюжетів сприйняття казкового 

простору – пошук соціальної справедливості, досягнення особистого щастя, 

ініціація героя, моделі справедливого облаштування суспільства, соціальні 

комунікації,  подолання соціального відчуження. Функції казки – 

пояснювально-фнформативна, дидактично-виховна, комунікативно-

трансляційна, естетична, пізнавальна, компенсаторно-психотерапевтична, 

смислоутворююча та ціннісно-орієнтуюча. 

5. Визначено фактори регіональної специфіки настанов казкової 

творчості, серед яких релігійно-міфологічні уявлення, історично утворена 

форма державного устрою, типи соціальних відносин і господарювання, 

географічне розташування країни, рівень національної самосвідомості та 

культури, авто- і гетеростереотипи. Проаналізовано англійські, ірландські, 

російські та українські казки представляють собою відношення взаємовпливу і 

культурного запозичення, з одного боку, та чітку національну специфіку – з 

іншого. Патерналізм російських казок має державницько-православний 
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характер. Прагматичний індивідуалізм англійських казок співіснує із 

самоіронією як однією з ключових рис  англійського національного характеру. 

Опозиція розумний – дурень осмислюється російськими казками як 

непримиренне протиріччя, в якому здоровий глузд висміює наївно-сердечне 

існування індивіда. Англійські казки розглядають феномен дурості, 

сприймаючи його як парадоксальну форму  світорозуміння, розмірковуючи 

над можливістю співіснування з дурістю як явищем. Природоцентризму 

Ірландських та українських казок властиві споглядально-ідеалістичні моделі 

світоглядних орієнтацій, в яких земля та релігія – сакральні явища. 

Характерними є філософія серця українського народу, розвинене почуття 

власної гідності ірландського народу, опір загарбникам на рівні слова і 

вчинку, потреба збереження власної ідентичності. 

6. Світоглядні настанови казки використовуються в сучасних 

соціальних практиках як у конструктивний, так і у деструктивний спосіб. 

Настанови використовуються у пропедевтично-терапевтичних галузях, 

дидактико-виховній роботі, живописі, музиці, архітектурі, кіно, театрі. 

Сучасна міфологізація використовує архаїку емотивної сфери людини з метою 

ідеологічного зомбування, створення політичних, економічних, соціальних, 

культурних міфів. Інформаційна війна, що розв’язана РФ по відношенню до 

незалежної України – яскравий прояв створення штучної картини світу, яка 

викривляє істинний стан речей. Конструктивна сторона реміфологізації 

полягає в зміцненні національно-державної ідеї в умовах військової загрози, 

піднятті патріотичного духу, підтримці духовних сил особистості не тільки у 

важкі часи випробувань, але й у повсякденному бутті. Казкові настанови 

налаштовують на відповідальну діяльнісну участь особистості у соціальному 

житті, відновлюють оптимістичне світовідчуття, сприяють відтворенню 

духовної опори, налаштовують на знайдення втраченого сенсу життя, 

надихають на осмислення ролі праці, спілкування та природи в соціальному 

бутті особистості. 
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7. Визначено чинники формування світоглядних настанов – збереження 

рудиментів міфологічної свідомості у вигляді забобонів, табу,  повір’їв, 

архаїчних образів; вплив релігійного, наукового, філософського  світогляду; 

історично сформований національний характер і народна ментальність; 

загальноприйняті етичні норми; усвідомлення  матеріальних інтересів та 

духовних потреб особистості та суспільства; національно-типізовані актори-

ідеали або антигерої та шляхи досягнення соціальної мрії; особливості мовно-

художнього алегоричної репрезентації соціальних ідей та моральних понять. 

Матеріальне та духовне виробництво, природне та соціальне буття людини є 

чинниками формування світоглядних настанов казки. 

8. Глобалізований світ і, зокрема, Україна, гостро потребують ціннісно-

орієнтованих настанов як виявлених об’єктивних закономірностей 

каузального характеру задля осмислення проблем особистості та суспільства. 

Формування національної ідеї України неможливо без опанування, в тому 

числі і казковими настановами, як  джерелом виховання, суспільного досвіду, 

патріотичних ідей, національної героїки, моральних орієнтирів, соціалізації 

особистості. 

Вивчення настанов слід впроваджувати у дошкільну, шкільну, 

позашкільну освіту, використовувати у рекламному дискурсі, соціальних 

мережах, у психотерапевтичних, мистецьких, виховних цілях (для 

профілактики правопорушень), у військово-оборонних практиках (сатиричні 

казки).  Казкові настанови як один із значущих факторів духовного  буття 

забезпечують казці сталість і майбутність. Українське транзитне суспільство 

відчуває потребу в українській казці заради відродження національного духу з 

метою підтримки  національних духовних традицій та як дієву зброю в умовах 

зовнішніх і внутрішніх викликів, які стоять перед Україною. 
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