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Комп'ютерні ігри пропонують сьогодні те, що здавна описували міфи та 
казки. Відповідно до теорії Дж. Кемпбелла, існує «мономіф» — універсальна 
схема подорожі фантастичного героя, що в цілому відповідає формулі обряду 
переходу: відторгнення — ініціація — повернення. Зазначені етапи характерні і 
світу відеоігри. 
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Предметом дослідження є комп’ютерна ігра як феномен віртуальної розваги.  

Мета дослідження – використати  теорію Дж. Кемпбелла до аналізу відеоігри. 
 Сучасність продукує безліч віртуальних розваг. Але останнім часом 

популярність набувають комп’ютерні ігри, які функціонують виключно через 
Інтернет — багатокористувацькі онлайнові ігри, або MMO (скорочення від англ. 
Massively  Multiplayer  Online  Game).  В них одночасно можуть брати участь до 
кількасот тисяч гравців,  а значить,  такі віртуальні розваги надають змогу грати з 
реальними людьми, а не з прямолінійним та передбачуваним комп’ютером, хоча й 
опосередковано — через Глобальну Мережу.  

Чіткого поділу онлайнових ігор на типи, види чи жанри не існує. Класифікацію 
ускладнює й той факт, що комп’ютерна гра — надзвичайно багатокомпонентний 
феномен і найчастіше містить елементи різних жанрів. Однак для чистоти 
дослідження обмежимо їх такими, що найбільш цікаві власне простором 
«існування». Отже, не будемо брати до уваги численні онлайнові версії ігор, що 
пішли з реальних (шахи, шашки, карти, а також спортивні); оминемо азартні ігри 
(дослідження їх популярності радше актуальне для психологів) та численні 
браузерні ігри, що потребують окремого дослідження. Відмітною ознакою 
онлайнової гри є наявність специфічного, власного світу, в якому відбуваються 
певні події та «живуть» персонажі. Головне, що він продовжує існувати і за 
відсутності певного гравця. За пильного розгляду цей онлайн-світ найбільше 
нагадує міф, а персонаж, що уособлює у віртуальності реальну людину, — 
міфічного героя. Адже гравцеві так чи інакше пропонуються роль вигаданого 
персонажу і можливість управляти його діями або діями «підлеглих» персонажів 
(інших гравців або комп’ютерної програми) на шляху до певної мети. 

Подібний світ пропонують три найбільш популярні типи ММО: стратегії 
реального часу (англ. MMORTS, Massively Multiplayer Online Real-Time Strategy 
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Game), рольові (англ. MMORPG, Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) і 
шутери «від першої особи» (англ. MMOFPS, Massively Multiplayer Online First-
Person  Shooter).  Головною принадою ММО є те,  що вони дозволяють гравцеві 
«бути» не ким треба, не ким народився, а ким хочеться саме у цю мить. Найчастіше 
пересічному користувачу хочеться хоч на деякий час відчути себе героєм, володіти 
надзвичайною силою та не відповідати за наслідки своїх дій. Однак це бажання 
зародилося у свідомості задовго до появи комп’ютерних ігор. 

Науковці вважають, що історично першими міфами були саме сказання про 
культурних героїв, адже «міфи про культурного героя являють собою своєрідний 
літопис перших успіхів людей у трудовій і суспільній практиці» [1, с. 25]. 
Відповідно до класичного визначення, культурний герой (англ. — culture hero; 
франц. — heros civilisateurs; нім. Heilbringer) — це міфічний персонаж, який 
видобуває або вперше створює для людей різні предмети культури (вогонь, 
культурні рослини, знаряддя праці), вчить їх мисливським прийомам, ремеслам, 
мистецтвам, вводить визначену соціальну організацію, шлюбні правила, магічні 
приписи, ритуали і свята [1, с. 25]. Сучасні дослідники вводять поняття «реальний 
культурний герой», позначаючи людину, яка завдяки своїм моральним або 
професійним якостям була перетворена на культ, шанована багатьма сучасниками 
людина, культурний лідер [2, с. 301]. Це численні суспільні та релігійні діячі, актори 
і музиканти, персонажі книг та фільмів. Культурна роль реальних героїв — 
надихати простих людей на звершення моральних вчинків, заряджати їх творчою 
енергією. Однак «шоу-бізнес навмисно створює культурного героя невисокої якості 
для масової культури» [2, с. 301]. 

У будь-якому разі, комп’ютерні ігри сьогодні пропонують те, що здавна 
описували міфи, казки, саги та притчі. Відомий дослідник Джозеф Кемпбелл ще 
1949 року у книзі «Герой із тисячею облич» [3] обґрунтував існування «мономіфу» 
— універсальної історії або вічного сюжету, що повторюється у культурах різних 
часів і народів. Проаналізувавши безліч міфів, Кемпбелл виокремив складові 
міфотворчості, на основі психоаналізу обґрунтував їх неперехідну популярність і 
розкрив значення численних метафор, які в них з'являються. Схематично структуру 
«мономіфу» можна описати таким чином: обставини змушують героя залишити дім 
і вирушити в путь,  перш за все,  на пошуки себе; на шляху він зустрічає перепони і 
знаходить допомогу, набуває знання та досвід, доходить кінцевої точки та отримує 
винагороду, а потім повертається додому. 

Сам дослідник пише так: «Звичайна путь міфологічної пригоди героя зазвичай є 
побільшенням формули, представленої в ритуалах переходу: відторгнення — 
ініціація — повернення, і цю формулу можна назвати осередковою одиницею 
мономіфу. Герой насмілюється вийти з буденного світу в край надприродного дива; 
там він здибується з легендарними силами й здобуває вирішальну перемогу; герой 
повертається з цієї загадкової пригоди, наділений силою обдаровувати благами 
своїх одноплемінців» [3, c. 31]. За такою схемою, зокрема, діяли (якщо можна так 
сказати) Гільгамеш у давніх шумерів, Мойсей у іудеїв, Тесей, Геракл, Ясон, Одіссей 
у греків, король Артур у кельтів, Роланд у французів тощо. Цей сюжет обігравався в 
численних літературних творах та кінофільмах. Наприклад, відомий американський 
кінорежисер та сценарист Джордж Лукас, автор космічної саги «Зоряні війни», 
після виходу першої стрічки наприкінці 1970-х років заявив, що її сюжет 
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заснований на ідеях, описаних в «Герої з тисячею облич» та інших книгах 
Кемпбелла. 

Наша задача — визначити, чи притаманні означені етапи світу відеогри. Одразу 
ж зауважимо: можна виокремити два «шляхи» — власне персонажу гри (або групи 
персонажів, підпорядкованих гравцеві), прописаного розробниками, та геймера, що 
«надягає личину». Винахідливі розробники для гарантованої популярності нової гри 
часто прямо чи опосередковано втілюють у сюжеті кемпбеллівську схему. Однак 
більш цікавим є другий варіант. Англійський науковець Ричард Бартл «надягнув» 
теорію мономіфу на поведінку гравця [4].  

Раніше людина лише співпереживала або ставила себе на місце героя, але сама 
не брала участь у подорожі.  Це пояснюється тим,  що міфологічний світ —  це 
потойбіччя, він апріорі поза реальністю. Втім віртуальний світ надає людині змогу 
зануритися у міф, в ньому гравець сам починає героїчну подорож. На думку 
англійця, віртуальний світ і є той самий «інший світ», в який людина потрапляє з 
реального (земного), де й отримує «статус» героя, якщо завершить подорож [4, с. 
11]. 

Подорож героя у світ відеогри також має три фази: «вирушання», що 
відбувається у об’єктивній реальності, «ініціація», що має місце у світі міфу, тобто 
віртуальності, «повернення», коли «герой» повертається до земного світу [4, с. 11].  

Перший етап — «Вирушання»  — складається з п’яти частин і, зазвичай, 
здійснюється у наступному порядку: 

1. Поклик до пригоди. За Кемпбеллом, відбувається певна подія, зазвичай не 
залежна від головного героя, яка є приводом або джерелом всіх наступних подій. 
Зазвичай це якийсь промах — «позірно чиста випадковість — відкриває новий, 
незнаний світ,  і індивід утягується в стосунки з такими силами,  що їх до пуття не 
розуміє» [3, c. 50].  

Бартл вважає таким «покликом» ситуацію, коли людина бачить рекламу гри, 
натикається на неї в магазині. «Якщо раніше ви не знали про існування віртуального 
світу, зараз вже зерно було посіяно» [4, с. 11]. 

2. Відмова від поклику. Кемпбелл пише, що «відкидання … вимог обертає 
пригоду на її негатив». Герой, занурений в рутину повсякденності, втрачає здатність 
до рішучих дій і сам перетворюється на жертву,  що вимагає порятунку,  що 
найчастіше призводить до загибелі. Така відмова найчастіше викликана небажанням 
піднятися над буденністю та меркантильними інтересами [3, c. 58].  

Причини відмови від гри подібні, однак не призводять до таких сумних 
наслідків. Бартл пише: «Існує багато причин не грати: час, ціна, острах бути 
смішним, тощо» [4, с. 12].  

3. Надприродна допомога. Якщо ж герой не відмовився від поклику, він ступає 
на шлях пригод. І першим, хто йому зустрічається, є надприродний захисник та 
помічник. «Для тих, хто не відкинув поклику, перша зустріч у геройській мандрівці 
буде з постаттю покровителя чи покровительки» [3, c. 67]. Цей образ представляє 
прихильну до героя силу долі та зазвичай наділений досвідом, що буде у нагоді 
герою. 

Бартл вважає такою силою товариша, що вже грає та пропонує свою допомогу, 
веб-форум,  де радо прояснять усі незрозумілості гри —  тобто тих,  хто вже має 
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досвід [4, с. 12]. У будь-якому разі, отримання допомоги дозволяє герою частково 
позбутися остраху. 

4. Переступання через перший поріг. Щоб почати свою подорож, герой повинен 
подолати певну перешкоду, що символізує вихід із світу повсякденності. 
Супроводжуваний направляючими його хранителями-помічниками, «герой 
виходить по свою пригоду й іде, аж поки натрапить на «припорогового охоронця» 
біля входу до зони побільшеної сили» [3, c. 76]. Такі охоронці оберігають чудесний 
світ з усіх боків,  за ними починається нове і незвідане,  але тільки подолавши поріг 
— виконавши якесь завдання — можна розпочати героїчну подорож.  

Для гравця усе набагато простіше: «Ви встановлюєте клієнтське програмне 
забезпечення та підключаєтесь до віртуального світу» [4, с. 12].  

5. Черево кита. Дуже часто подолання магічного порога є символом 
переродження. Тобто майбутній герой помирає (хоча б як особистість) і 
перероджується для нового —  надзвичайного —  буття.  «Уявлення про те,  що 
перехід через магічний поріг є перенесенням до сфери повторного народження, 
символізується поширеним по всьому світу лонним образом черева кита» [3, c. 87]. 
Герой, замість того, щоб підкорити або умилостивити силу, яка охороняє поріг, 
буває проковтнутий і потрапляє в невідоме, представляючись померлим.  

Ця частина, за Бартлом, втілюється «народженням» віртуального персонажу, 
якого створює гравець. Дослідник називає це «формальним повторним 
народженням» (formal rebirth) [4, с. 12]. 

Другий етап — «Ініціація»  — має шість частин. 
1. Дорога випробувань. «Як тільки герой переступив через поріг,  далі вже він 

рухається серед сновидіннєвого краєвиду дивовижно плитких, двозначних форм, де 
йому доводиться пережити низку випроб. Це — улюблена фаза міфової пригоди» [3, 
c. 93]. З героєм відбуваються події, що мають зміцнити його і навчити всьому 
необхідному для перемоги над ворогом, іноді навіть за умови втрати чогось. 

Персонаж гри — життям якого «заправляє» гравець — на цьому етапі зустрічає 
численні перепони, що запрограмовані по сюжету гри або спровоковані іншими 
гравцями. «У подоланні, ухиленні або униканні їх ви починаєте знаходити свій 
шлях у віртуальному світі» [4, с. 12]. 

2. Зустріч із богинею. Остання пригода, коли всі перепони залишилися позаду, 
зазвичай представляється як містичний шлюб героя-переможця з «Царицею-
Богинею Світу»  [3,  c.  103].  На цьому етапі герой має осягнути любов і навчитися 
смиренності. «Зустріч із богинею (втіленою в кожній жінці) є остаточним 
випробуванням хисту героя здобувати благо любові (милосердя: amor fati), себто 
саме життя, що ним тішишся, мов оболонкою вічності» [3, c. 113].  

Як пише Бартл,  «богиня»  —  це метафора для всієї сукупності знань.  
Визначивши можливості й обмеження персонажу, гравець дізнається, що потрібно 
зробити для досягнення успіху. Для деяких гравців завдання виглядає безнадійним, 
і вони кидають гру, бо це заклик отримати нові знання, необхідні для подальшого 
зростання [4, с. 12]. 

3. Жінка як спокусниця. Для Кемпбелла містичний шлюб з «Царицею-Богинею 
Світу» символізує повне панування героя над життям. Тобто герой не тільки 
набуває силу знищувати супротивників, але й отримує здатність до любові й 
милосердя, навіть смиренності. «І ті випробування героя, які передували його 
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остаточному переживанню й подвигу, символізували кризи реалізації, за допомогою 
яких його свідомість набула виповненості» [3, c. 114-115] й стала здатна осягати та 
виносити нове життя, для якого герой переродився. 

Відповідно, «жінка» є символом старого життя і світу походження, а цей «крок» 
знаменує собою поворотний момент між навчанням і діями [4, с. 12].  

4. Примирення з батьком — ключовий етап «мономіфу». В образі батька перед 
героєм постають вселенські сили, подолання остраху перед якими — неодмінна 
умова на шляху до завершення подорожі,  та й в становленні особистості людини в 
цілому.  Герой перестає вважати батька своїм суперником,  батько і син стають 
друзями. З позицій психоаналізу, свідомість та несвідоме людини припиняють 
конфронтацію та зворушливо знаходять одне одного. Саме завдяки батьку герой 
вступає у великий світ, а після дорослішання має й замінити старого. 

На думку ж Бартла, на цьому етапі гравець, зазвичай, вкладає максимум зусиль. 
Він нарешті осягає світ гри і починає прагнути «перемогти», досягти успіху. 
«Батько»  в цьому випадку є особа,  що має верховну владу над гравцем у 
віртуальному світі, — розробник, який може впливати на хід гри. Коли ж 
віртуальний світ визнає «перемогу» гравця, останній отримує можливість перейти 
на зовсім інший рівень гри [4, с. 13]. 

5. Апофеоз. Кемпбелл простежив вирішальні події міфічної подорожі та 
фінальні сутички героя, який поступово приходить до ладу з оточенням. 

За Бартлом, гравець на цьому етапі розуміє віртуальний світ, свій «народ» і 
самого себе,  він знаходиться у мирі з усіма.  Проблеми з віртуальним світом,  що 
можуть виникнути, вже не важливі. Це період спокою. 

6. Останнє благо. Герой з легкістю завершує путь та отримує бажаний приз. 
«Там, де звичайний герой стикається з випробуванням, обраний не натрапляє ні на 
які перепони, ніде не бариться й не робить ніяких помилок» [3, c. 165]. Він отримує 
право та змогу долучитися до чудодійних божественних можливостей або 
здібностей. 

Саме в цьому пункті виявляється розходження між структурами «мономіфу» та 
комп’ютерної гри.  Бартл наголошує,  що герой зазвичай отримує на цій стадії ту 
винагороду, за якою й розпочав подорож. Однак реальний гравець не може забрати 
з віртуального світу нічого, окрім роздруківки. «Єдине у віртуальності, що має 
матеріальне існування за межами цього світу, це власне гравці» [4, с. 13].  

Третій етап — «Повернення»  — також складається із шести частин. 
1. Відмова повернутися. Після отримання блага головними задачами героя є 

повернення у буденний світ та передача або розподіл отриманого. Але часто герой 
відмовляється це робити. 

Бартл солідарний з такою поведінкою, адже у віртуальному світі у гравця є 
влада, повага, друзі та визнання. Тому, на перший погляд, причин для повернення 
немає. 

2. Чарівна втеча. У міфі зазвичай герой отримує доручення від надприродного 
покровителя повернутися до буденного світу із надбаним благом. Але якщо трофей 
здобуто всупереч волі чарівного «припорогового охоронця», той часто прагне 
повернути його та переслідує викрадача.  

Бартл припускає,  що у відеогрі власником «блага» може бути розробник [4,  с.  
13]. Але «трофеї» і створюються, щоб гравці знаходили та використовували їх, тож 
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навряд чи компанія-розробник почне якесь переслідування. Таким чином, вважає 
дослідник, чарівна втеча втрачає імпульс: розробники не прагнуть затримати 
гравця,  а той,  в свою чергу,  формально не має причин для повернення.  Проте іноді 
він бажає це зробити.  

3. Рятунок сторонніми силами. «Буває … так, що героєві доводиться 
повертатися зі своєї надприродної пригоди з потойбічною допомогою. Себто світ 
може прийти й забрати його»  [3,  c.  127].  Завдяки допомозі герою вдається знову 
«переродитися»  у реальний світ,  тобто формально мертва людина (див.  етап 
«Вирушання», частина «Черево кита») повертається до нього чудесним чином. 
Можна назвати це зворотнім «формальним повторним народженням» [4, с. 12]. 

Повернення гравця у повсякденний світ, пише Бартл, зазвичай проходить не без 
допомоги «місцевого мешканця» — члена сім’ї, товариша або колеги. Все, що вони 
роблять, — нагадують про реальні проблеми. Але раптово гравець починає 
дослухатися і вже не може знайти чіткої відповіді,  чому він так багато часу 
присвячує грі. Дослідник вважає, що класичний порядок «Чарівна втеча» і 
«Допомога ззовні» для ММО помінялися місцями. 

4. Зворотне переступання через поріг. Міфічний і буденний світ вочевидь є 
протилежностями. Герой наважується відправитися з відомого та зрозумілого йому 
світу,  у незвідане.  Там він або успішно завершує своє сміливе починання та,  не 
зважаючи на перепони, повертається, або залишається назавжди. Однак Кемпбелл 
доводить, що насправді ці два світи є єдине ціле. «Царство богів є забутим виміром 
знаного нами світу. Саме в дослідженні того виміру, здійснюваному охоче чи 
неохоче, й полягає весь сенс героєвого подвигу» [3, c. 206]. 

Для гравця повернення до реального світу — певне потрясіння. Гравцю 
необхідно співвіднести нові знання із старими. Реальний світ змінювався, і тепер 
гравець повинен вирішити проблеми, накопичені за час, проведений у світі гри. 
Бартл зазначає,  що іноді нові знання навіть допомагають це полегшити [4,  с.  14].  
Однак на цьому етапі гравець ще не відмовляється від віртуального світу,  просто 
гра перестає займати найважливіше місце у його житті, зникає жага до гри. 

5. Володар двох світів. Повернення до старого існування для героя вже не буде. 
Після завершення подорожі він живе як господар двох світів —  і звичного 
повсякденного, і того, де побував і з якого з честю повернувся. «Свобода ходити 
туди-сюди через межу між світами,  від перспективи часових явищ —  до 
перспективи причинних глибин і назад, не спотворюючи при цьому принципів 
одного засадами другого, й все ж даючи духові пізнавати один світ через другий, — 
це хист майстра, володаря» [3, c. 218]. 

За Бартлом, на цьому етапі гравець нарешті готовий повернутися до реальності, 
він набуває внутрішньої рівноваги, осягає, що може повертатися до віртуального 
світу за бажання.  Але цей простір втрачає для гравця «міфічне»  значення і стає 
звичайним місцем. 

6. Свобода жити. Це закономірний результат чудесного переходу та 
повернення. Герой розподіляє принесене «благо» та знаходить собі місце у 
повсякденному бутті. Основне завоювання героя у міфі названо Кемпбеллом 
«свобода жити» [3, c. 226]. 
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Нарешті,  гравець «може бути собою»  [4,  с.  14].  Тобто,  він живе реальністю,  
своєчасно вирішує проблеми, адекватно реагує на виклики, а відеогра для нього — 
лише спосіб проведення вільного часу. 

Слід додати,  що,  як і міфічний герой,  гравець набуває у віртуальному світі і 
досить реальні «блага» — знання та навички,  які можна — всупереч твердженням 
англійського дослідника відеоігор — використовувати у буденному житті. Так, 
«комп'ютерні ігрові програми тренують реакцію (симулятори гонок), виробляють 
стратегічне мислення (жанр стратегії) тощо» [5, с. 11]. Згідно ж останніх 
соціологічних досліджень, геймери у цілком реальному житті «цінують цікаву 
роботу, люблять розважатися, … відчувають більшу впевненість у своєму 
майбутньому, … їх більше хвилює питання освіти. Їх більше серед тих, хто прагне 
досягти чогось, і серед гедоністів, що одержують задоволення від життя. Серед них 
частка тих, хто цінує технічні новинки, вище, ніж серед інших. Також геймери є 
більш активними користувачами функцій мобільних телефонів» [6]. Такі результати 
дослідження GfK Roper Report, проведеного у 2008 році в 25 країнах світу серед 
майже 32 тисяч респондентів. 

Повертаючись до означеного вище «першого шляху», відмітимо, що цей міф не 
припускає логічного завершення — повернення персонажу «додому», бо головною 
метою комп’ютерної гри є не фінальна винагорода, а нескінченне вдосконалення 
вмінь та набуття ігрових можливостей,  так звана «прокачка».  Наприклад,  для 
«шутерів» «важливий рахунок: співвідношення кількості «вбитих» супротивників і 
власних «смертей»«[7, с. 44]. 

Але через певний час це набридає гравцеві, і він знаходить нову гру і відтворює 
новий міф за тою ж схемою (так отримують своєрідне втілення принципи 
редуплікації та вічного повторення).  У той же час,  слідом за Кемпбеллом 
підкреслимо,  що історія може мати не всі вищезазначені етапи,  окрім того може 
змінюватись їх послідовність. Тому, трохи змістивши акценти, можна прийняти і 
цю версію як втілення мономіфу. 

Висновки. Комп'ютерні ігри — не лише віртуальне відображення сучасності, 
але й своєрідне втілення минулого. Гравець лише повторює відомий з давнини шлях 
самоствердження та кожен раз приймає участь у обряді переходу. Гра виконує роль 
редупліканта міфу та повертає нас у часи героїв,  а в результаті — дозволяє знайти 
своє місце в реальному житті.  
 

Список літератури 
 
 

1. Мелетинский Е.М. Культурный герой / Е.М. Мелетинский // Мифы народов мира : 
Энциклопедический словарь. В 2-х т. — Т. 1. — М. : Сов. энцикл., 1990. — С. 25-27. 

2. Кравченко А.И.  Культурология :  Словарь /  А.И.  Кравченко.  — М.  :  Академический проект,  
2000. — 640 с. 

3. Кемпбел Д. Герой із тисячею облич / Д. Кемпбел ; [Пер. з англ.] — К. : Альтернативи, 1999. 
— 392 с. 

4. Bartle  R.  Virtual  Worlds  :  Why  People  Play  [Електронний ресурс]  /  Richard  Bartle  .  — Режим 
доступу : http://www.mud.co.uk/richard/VWWPP.pdf 

5. Степанцева О. А. Субкультура геймеров в контексте информационного общества : Автореф. 
дис. … канд. культурологии : спец. 24.00.01 «Теория и история культуры» / О. А. Степанцева. 
— СПб., 2007. — 27 с. 



Гравець із тисячею облич 

159 
 

6. Категория потребителей — «геймеры». Данные исследования «Roper Report» [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://www.gfk.ru/Go/View?id=744 

7. Бурлаков И.В.  Homo  Gamer  :  Психология компьютерных игр /  И.В.  Бурлаков.  —  М.  :  
Независимая фирма «Класс», 2000. — 144 с. 

 
Старкова А.В. Игрок с тысячью лиц. Героическое путешествие в виртуальный мир // 
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: 
Философия. Культурология. Политология. Социология. – 2011. – Т.24 (63). – №1. – С. 152-159. 
Компьютерные игры предлагают сегодня то, что издавна описывали мифы и сказки. Согласно 
теории Дж. Кэмпбелла, существует «мономиф» — универсальная схема путешествия 
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