
Структура міфу 

Підготував: 

Студент групи КА-33, ІПСА 

Воробйов Дмитро 



Мета роботи 

I. Показати та проаналізувати структури міфів різних 

авторів. 

II. Розглянути, як приклад, «шлях героя» Одіссея з 

однойменної поеми Гомера. 



Структура міфу за Джозефом 

Кемпбеллом 

Досліджуючи міфи народів світу, Кемпбелл дійшов до висновку, що 

більшість з них мають спільну сюжетну частину, котру він назвав 

мономіфом. Кожен міф складається з трьох основних частин. Свої 

результати американський вчений відобразив у книзі «Герой з тисячею 

облич», яка була опублікована в 1949 році.  



Частина перша - вихід 

1. Поклик до мандрів 

2. Відмова від виклику 

3. Надприродне заступництво 

4. Подолання першого порога 

5. «У череві кита» - герой опиняється в обставинах, які 

прирівнюються до смерті, але виходить неушкодженим, 

або навіть з новими можливостями 



Частина друга - ініціація 

1. Шлях випробовувань 

2. Зустріч з богинею 

3. Примирення з батьком 

4. Апофеоз – герой долає основну проблему. 

5. Винагорода наприкінці шляху 



Частина третя - повернення 

1. Відмова від повернення 

2. Чудесна втеча 

3. Порятунок ззовні 

4. Поріг у повсякденність 

5. «Володар двох світів» - герой отримує можливість почати 

нові пригоди, вершити нові подвиги 

6. «Свобода жити» 



Порівняння зі схожими структурами інших 

авторів  

Далі буде наведено для порівняння структури міфу наступних авторів: 

1. Девід Лімінг (David Adams Leeming); 

2.  Філ Кузіно (Phil Cousineau); 

3.  Крістофора Фоглер (Christopher Vogler). 

Вони мають однакову кількість актів. 



Акт перший - вихід  

Кампбелл, 1949 Лімінг, 1981 Кузіно, 1990 Фоглер, 2007 

Вихід 

1. Поклик до 

мандрів 

2. Відмова від 

виклику 

3. Надприродне 

заступництво 

4. Подолання 

першого порогу 

5. «У череві кита» 

1. Чудесне зачаття 

та народження 

2. Ініціювання 

дитини-героя 

3. Вихід із сім’ї 

для медитації та 

підготовки 

1. Поклик до 

мандрів 

1. Звичайний світ 

2. Поклик до 

мандрів 

3. Відмова від 

виклику 

4. Зустріч з 

наставником 

5. Подолання 

порогу в інший 

світ 



Акт другий - ініціація 

Кампбелл, 1949 Лімінг, 1981 Кузіно, 1990 Фоглер, 2007 

Ініціація 

6. Шлях 

випробувань 

7. Зустріч з 

богинею 

8. Примирення з 

батьком 

9. Апофеоз 

10. Винагорода 

4. Суд та пошуки 

5. Смерть 

6. Підземний світ 

 

2. Шлях 

випробувань 

3. Бачення та 

пошуки 

4. Нарада з 

богинею 

5. Благо 

 

6. Випробування, 

союзники та 

вороги 

7. Печера 

сокровення 

8. Важке 

випробування 

9. Нагорода 



Акт третій - повернення 

Кампбелл, 1949 Лімінг, 1981 Кузіно, 1990 Фоглер, 2007 

Повернення 

11. Відмова від 

повернення 

12. Чудесна втеча 

14. Порятунок 

ззовні 

13. Поріг у 

повсякденність 

14. «Володар двох 

світів» 

15. «Свобода 

жити» 

7. Воскресіння та 

відродження 

9. Вознесіння, 

апофеоз та 

спокута 

 

6. Магія польоту 

7. Поріг у 

повсякденність 

8. «Володар двох 

світів» 

 

10. Дорога назад 

11. Воскресіння 

12. Повернення з 

еліксиром 

 



Інші структури міфу 

Є інші структури міфу, зокрема ті, що відрізняються числом актів 

Наприклад, у Ребекки Рей виділено 4 акти. 

 

 
Поклик до мандрів Випробування Перетворення Дорога назад, 

повернення героя 

1. • Звичайний світ 

2. • Поклик до 

мандрів 

3. • Відмова 

1. • Провідник або 

помічник 

2. • Подолання 

першого порогу 

3. • Випробовування, 

союзники та 

вороги 

1. • Наближення 

2. • Вище 

випробовування 

3. • Нагорода 

1. • Дорога назад 

2. • Спокута 

3. • Повернення 



Аналіз поеми «Одіссея» 

1.   Поклик до мандрів 

 Звичайний світ - король Одіссей у себе 

вдома, в Ітаці, разом з дружиною 

Пенелопою та новонародженим сином 

Телемахом. 

  Поклик до мандрів – Одіссей збирається до 

Трої. 

  Відмова – він не хоче покидати рідну 

домівку, сім’ю, оскільки розуміє, що 

подорож може виявитися дуже довгою. 



Аналіз поеми «Одіссея» 

2. Випробовування 

 Помічник або провідник – богиня Афіна, яка 

постійно дає вказівки, рятує головного героя 

від смерті. 

 Подолання першого порогу – боги 

розгнівалися на героя, через що він 

потрапляє в шторм. 

 Випробовування, союзники та вороги – під 

час подорожі героя до Ітаки проходить 

багато випробовувань. 

 



Аналіз поеми «Одіссея» 

3. Перетворення 

 Наближення – Одіссей майже дістався 

додому, але його команда відкрила пакунок, 

наданий Еолом, і їх відносить далеко в море. 

 Вище випробування – головний герой 

відправляється до підземного царства, де 

опиняється на межі життя і смерті. 

 Нагорода – король Феакії допомагає 

головному герою повернутися додому. 

 



Аналіз поеми «Одіссея» 

4. Дорога назад, повернення героя 

 Дорога назад – Одіссей повертається та 

бачить, що в його будинку багато чоловіків, 

які намагаються забрати його дружину та 

палац. 

 Спокута – замість того, щоб вбивати 

чоловіків , герой хоче дізнатися, чи була 

йому вірна дружина. 

 Повернення – Одіссей, одягнений, як 

жебрак, завершує свій останній виклик і 

відновлюється на своєму законному місці. 

 



Висновки 

 Було розглянуто структури міфів п’ятьох різних авторів. Вони були 

створені в різні роки, мають неоднакову кількість пунктів та підпунктів, 

створені для різних сюжетів оповіді, проте їх структура є досить схожою. 

 В якості прикладу знайдено відповідність між компонентами структури 

міфу за Ребеккою Рей та сюжетом поеми «Одіссея» Гомера. 

 



Дякую за увагу! 


