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Кирилишена Марина. Неомифологизм как художественный феномен современного 

музыкального искусства (на примере камерно-инструментального произведения  «Осанна – 

музыкантам, которых нет с нами ... уже и еще». Научный руководитель – кандидат 

искусствоведения, доцент О. В. Сергеева. Одесская национальная музыкальная академия имени 

А. В. Неждановой. Статья посвящена рассмотрению феномена неомифологизма и его роли в 

современном музыкальном искусстве. За главный пример, освящающий данный феномен, взято 

камерно-инструментальное произведение В. Рунчака  «Осанна – музыкантам, которых нет с нами 

... уже и еще». Обозначена семантика  «неомифологизма». Раскрыта суть мифотворечества в 

настоящем. 

Ключевые слова: неомифологизм, камерно-инструментальное произведение  «Осанна – 

музыкантам, которых нет с нами ... уже и еще», Владимир Рунчак. 
 

Зв’язок музики з людським життям сягає сивої давнини. Короткі вигуки, заклики 

й цільні самостійні мелодії, – все мало своє місце в щоденному житті архаїчних 

культур. З розвитком цивілізації музика змінювалась, але продовжувала залишатись 

одним із головних елементів культурного й духовного становлення людини. Вона, як 
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тоді так і по нині, є одним із основних шляхів пізнання трансцендентного та 

трансцендентального. 

Стрімкий розвиток у технічній сфері, що особливо набрав обертів у ХХ ст. 

вплинув на основні культурні та мистецькі тенденції. Цей час став гарним підґрунтям 

для пошуків нових стилів і напрямів у музиці. Творці високого мистецтва сміливо 

вводять в реальність нові парадигми. Але цей час цікавий не лише самостійним 

розвитком кожного із мистецьких напрямів, але й поєднанням їх між собою. Коріння 

даного синтезу сягає глибини, що стосується людської свідомості. 

Привідкриваючи завісу в минуле століття, сучасні дослідники особливу увагу 

приділяють розповсюдженню одного із головних напрямів культурної ментальності – 

неоміфологічній свідомості
1
. Появу та поширення даного феномену неможливо 

вмістити в чітко окреслені рамки, адже причини формувались не одне століття 

поспіль. Проте, ХХ ст. стало, так званою, крайньою вулканічною стадією, наслідки 

якої відчутні й сьогодні. Це прочитується з початкових рядків історичної книги 

минулого століття. Перша світова війна завдала не лише величезних економічних, 

ресурсних збитків, а й потягла за собою розпад життєвих ціннісних орієнтирів. 

Змінився погляд на моральність та духовність. Людство опинилося в ситуації повного 

краху та духовного зубожіння. Ця ситуація добре описана в роботі О. Шпенглера  

«Присмерк Європи» [12]. Автора хвилює питання культури та цивілізації. 

Порівнюючи ці два поняття, він приходить до думки, що розвиток цивілізації тягне за 

собою винищення культурного надбання. Німецький історіософ, працюючи над своєю 

роботою, дивився далеко за межі своєї епохи, тому його праця стосується не лише ХХ 

ст., але найбільшої актуальності, нажаль, набуває сьогодні. 

Щодо неоміфологічної свідомості, яка була взята за основу для побудови нових 

творчих тенденцій, то варто зазначити наступне: наростання кризи раціональних 

парадигм, яка була викликана розчаруванням у не змозі науки прояснити метафізичні 

питання, що стосуються сенсу життя та таємниці смерті, змусила звернутись майстрів 

творчого пера до архаїчного міфу. Отже, протягом всього ХХ ст. відбувається процес  

                                                           

1
 Неоміфологічна свідомість – властивість культурної ментальності усього ХХ ст. [10]. 
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«реміфологізації». Але переосмислення значущості міфу відбулося ще в ХІХ ст. і було 

заслугою Р. Вагнера та Ф. Ніцше. Будучи засновником неоміфологічної школи 

Р. Вагнер вважав, що народ через міф стає творцем мистецтва, тому що міф – це поезія 

глибинних життєвих поглядів, що носять загальний характер. В підтвердження цього 

митець подарував світу оперу  «Перстень нібелунгів», де через архетипні музично-

міфологічні лейтмотиви композитор розкриває вічну проблематику таким чином, щоб 

вона відображала соціально-моральні колізії ХІХ ст. 

Бажання вийти за соціально-історичні та просторово-часові межі задля 

виявлення її загальнолюдського змісту було одним із ключових моментів культури 

ХІХ-ХХ ст. За спостереженнями видатного дослідника неоміфологічного мислення 

Є. Мелетинського саме міфологія стала універсальною мовою для опису моделей 

особистісної та суспільної поведінки, життєвих і космічних законів. Тому 

композитори, поети, художники почали звертатись до неоміфологізму
2
, як до 

феномену, який здатен співставити сучасне творче мислення з міфологічним 

світорозумінням. Але з іншого боку даний термін можна трактувати і як ознаку 

розщеплення свідомості людини, яка, заглиблюючись в себе, намагається віднайти 

внутрішню цілісність. Таким чином, неоміфологічний тип мислення заключає в собі 

деструктивність, сформовану на основі руйнування неактуальної картини світу та 

можливість оновлення образу дійсності. 

Неоміфологізм тісно споріднюється з модерністською світоглядною парадигмою 

та співвідноситься з багатьма її установками. Це, наприклад, проглядається у 

відкиданні цінностей традиційної картини світу та пошуків нового образу дійсності, 

відображення глибинних переживань особистості, що відбуваються на позасвідомому 

рівні. 

Зближення міфу та музики вказує на їх спорідненість, що була закладена ще в 

давнину. Культурні коди обох форм світорозкриття переплітаються між собою, 

доповнюють та навіть живуть однин в одному. 

                                                           

2
 Неоміфологізм – концепція, яка розглядає міфологізм, як найбільш характерну форму художнього мислення мистецтва 

ХХ ст. [7]. 
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Досить багато аспектів музично-міфологічної проблематики розкрито в 

дослідженнях французького етнолога К. Леві-Строса, який звернув увагу на іманентну 

структурну спільність цих двох форм людської творчості. Основне зерно його 

концепції звучить так: «музика подібно міфу являє собою інструмент для знищення 

часу шляхом подолання недискретної природи останнього. Час, витрачений на 

прослуховування музики, як і міфу, перетворюється в синхронну структурно-

організовану цілісність» [1, с. 138]. Структурування як музичного, так і міфологічного 

часу здійснюється завдяки диференціації обох текстів на парадигматичні елементи та 

організації видозмінених повторень цих елементів на відстані. К. Леві-Строс 

знаходить назву для основних структурних елементів міфу, які співставляються з 

поняттям  «мотив» в музиці, – ці елементи він називає міфемами
3
. Як прихильник 

структуралізму дослідник зміг побачити, що притаманні архаїчному міфу  «знищення 

часу» та оповідальність в європейській культурі піддались дисоціації. Компонент 

спрямований на  «знищення часу» ввібрала в себе музика, а емпіричність 

відобразилась в художній літературі. 

О. Лосєв в своїй роботі  «Музика як предмет логіки» пише: «Я стверджую, що 

будь яка музика може бути адекватно виражена у відповідному міфі, причому – не в 

загальному, а саме в конкретному. Структура самої музики абсолютно точно та 

безперечно визначає і структуру міфу» [5]. Підтвердженням цьому можуть слугувати 

твори всесвітньовідомих композиторів, зокрема російських, де головною ідеєю є 

звернення до билин, міфологічних сюжетів і демонстрація їх актуальності в будь-який 

час.  

Неоміфологічна свідомість займає передове місце в музичному мистецтві й 

сьогодні. Митці ХХІ ст. продовжують розкривати таємниці вічних питань, спираючись 

на архетипи. Зокрема, серед українських композиторів можна назвати, наприклад, 

О. Безбородька, М. Скорика В. Рунчака. Переплітаючи міфологічну основу зі своїми 

творчими ідеями, вони надають слухачам можливість відчути присутність елементів 

архаїки в сьогоденні. 

                                                           

3
 Міфема – це фундаментальна спільна одиниця розповідної структури, з якої, як вважається, будуються міфи [6]. 
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Отже, Володимир Рунчак та його звернення до неоміфологізму – одна з граней 

сучасного феномену творчості. З-поміж широкого спектру його композицій особлива 

зацікавленість спрямовується на камерний твір  «Осанна – музикантам, яких немає з 

нами… вже і ще» для двох саксофонів, перкусії і фортепіано. Вже в самій назві 

використовується принципи філософської риторики. Автор свідомо налаштовує 

реципієнта на синтез музики та тексту. Таке поєднання значно поглиблює 

концептуальні наміри композитора, допомагає зацікавити слухача та сформувати 

певний тип драматургії. 

Ключовим словом у даному творі є  «Hosanna», яке в перекладі з івриту означає  

«salve». Його можна використовувати як привітання, як формулювання оклику чи 

захоплення або, як прохання про благочестя. В християнстві ж  «Hosanna» являє 

собою вираз, з яким народ Єрусалиму прийняв Ісуса. Цим вигуком вітали вхід Ісуса в 

місто, як сказано в Біблії: «Осанна! Благословен той, хто приходить в ім’я Господа, 

царя Ізраїля» [2]. Спираючись на семантику грецького значення слова  «осаннá» 

(ωσαννά), що означає  «спасибі» композитор створює самостійні семантичні поля, які 

допомагають розкрити основний задум твору. Таким чином, головна підтекстовка 

виступає в якості знаку-символу. А суть символу простягається до архаїчного міфу. 

В чому ж полягає головна ідея твору? Заголовок вказує на те, що автор 

звертається до широкого кола музикантів, як професійних так й аматорів, до всіх тих, 

хто наділений чуттєвим духовним зором, чия натура спрямована на високі моральні 

установи. Це ті люди, які в міру своїх талантів і соціальних можливостей подарували 

світові частинку прекрасного, божественного.  «…яких немає з нами…вже…» – 

зазначає автор. В глибині своїй ці слова виражають вдячність та визнання бувшим 

діячам мистецтва, а підсилююче  «Осанна», навіює дифирамбний характер за 

допомогою якого В. Рунчак показує, що їх праця не може бути знеціненою чи 

забутою, адже кожен з них, як менестрель, що залишив слід вічності на цій землі.  

«...яких немає з нами…вже І ЩЕ» – так звучить заключна частина назви. Ці слова – 

звернення до майбутніх поколінь. До всіх тих, хто наважиться присвятити своє життя 

служінню іншим через мистецтво. Хтось написанням музики, а хтось її виконанням, 
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одні в більших масштабах, інші – в менших. Це не є надто важливим, адже всі вони 

будуть посередниками між людством і Богом, одним із шляхів до пізнання якого – 

дорога музики. Тут головна буквиця ( «Осанна») висвітлюється в значенні звернення 

та прохання, яка звучить передзвоном у майбуття, через десятиліття вперед. Автор 

звертається з думкою про те, щоб майбутнє мистецтво в руках прийдешніх поколінь 

не втратило своєї значущості, своєї натхненної просвітницької місії. 

Таким чином, вчитуючись в назву, можна прослідкувати неоднозначність ідеї 

самого твору. Цю неоднозначність композитор професійно підкреслює 

інструментальним складом, побудовою драматургії твору, технічними прийомами гри 

на інструментах і загальним настроєм композиції. Так, інструментальне різноманіття 

збагачує зміст опусу, підсилюючи його основний настрій. Композитор застосовує 

близько двадцяти видів ударних інструментів. Їхнім звучанням і розпочинається твір: 

Приклад 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соло на тарілках вривається миттєво з тиші в реальність, захоплюючи своїми 

звуковими хвилями весь простір зали. Безперервний потік ритмічних комбінацій, гра 

зі зміщенням долей за рахунок перемінного розміру, густі тремолюючі удари, дзвінкий 

металевий звук – викликають у слухача відчуття звукового хаосу. Але суть в тому, що 
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композитор, користуючись своїми професійними методами введення слухача в певну 

атмосферу, навмисне створює відчуття нерозбірливості. Це демонстрація всього 

земного хаосу, що заповнює кожну щілинку на планеті. І хіба немає вороття від цього 

надмірного колообігу невирішених проблем, невдач, болю і т. д.? Вихід є. 

Композитор, як добрий чарівник показує слухачу дорогу заповнену світлом – 

HOSSANA. Це ключове слово проходить червоною ниткою крізь весь твір і носить 

глибокий міфологічний зміст. Воно являється зверненням до вищих сил, до божества, 

яке володарює всім сущим на Землі та у Всесвіті. Образ хаосу, який відображається 

соло на тарілках є чи не самою людиною, що постійно метушиться, намагаючись 

вижити в цьому світі.  «Hosanna» – вигукує на фоні загального шуму ударник: 

Приклад 2 

 

 

 

 

 

 

 

 «Hosanna» – цим викриком і завершується його сольний момент, відкриваючи 

слухачам нові звукові обрії (ц. 3, т. 76): 

Приклад 3 

 

 

 

Не складно здогадатись, що митець намагається донести до широкого кола 

поціновувачів мистецтва важливість вдячності та прославлення Бога за всі Його для 

нас подарунки. Саме такий зміст лежить в основі ключового слова з назви. Це його 

початковий і перманентний смисл, який розкривається в уяві музичного творця з 

різних ракурсів. Внаслідок цього, з перших тактів стає зрозуміло, що майстерність 
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композитора підтверджується в професійному поєднанні сили слова та енергетики 

звуку. 

Після шумового потоку відбувається миттєва зміна емоційно-звукової сфери. 

Вступає саксофон з басовою підтримкою фортепіано (ц. 3, т. 77): 

Приклад 4 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

Довгий звук  «до», який проживає певні звукові трансформації, можна 

розцінювати, як введення слухача в стан заполярності життя. Дане місце в творі можна 

розглядати, як таке, що розкриває декілька змістів. Перший і головний – це звернення 

митця (людини) до бувших творчих постатей, про що вже зазначалось раніше. Тут і 

розкривається суть звернення, яке зазначене в назві:  «Осанна – музикантам, яких 

немає з нами… вже…», тобто тим, хто вже відійшов в кращий світ. 

Особливо вдало це розкривається за допомогою тембрових трансформацій 

саксофона на фоні фундаментного  «до» в фортепіано. Довгий тон  «ля» поступово 

починає тремолювати, доходячи до кульмінаційного sfff на  «соль-дієз» і знову 

захоплює увагу слухача раптовим piano. 

Далі композитор виставляє темпово-характерні позначення – An  n   m s    o (т. 

81) – це особливе місце, яке привідкриває двері в позаземни й світ. П’ятитактове 

проведення теми саксофону – насправді досить складне випробування для виконавця. 
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Композитор, вибудовуючи метро-ритмічний каркас надає виконавцеві повну свободу в 

художньо-звукових і тембральних проявах. Окрім цього, одночасно граючи на 

інструменті, саксофоніст дублює тему голосом, глісандне закінчення якої вливається в 

чітке соло ударника. Дане місце в творі підкреслює глибинність древнього міфу, який 

у свою чергу, регулює діяльність людини в соціально важливих ситуаціях. А 

механізмом такого регулювання виступає ритуал, який у театралізованій формі 

відтворює міфічні події. У даній ситуації театральність стосується саме музики, її 

особливих прийомів і форм прояву. Отже, відчувається зв’язок музики з міфом, який 

на перший погляд цілісний, але по суті складається одночасно з двох світів пов’язаних 

між собою – світу духів, богів та померлих предків. 

Розкриття такого взаємозв’язку композитор доручає солюючому саксофону, а 

точніше двом саксофонам (альту й баритону) (ц. 13, т. 170). Складна поліфонічна тема 

канонічного викладу вимагає високої виконавської майстерності. Складність її полягає 

не лише у відтворенні, але й в сприйнятті та осмисленні її слухачем: 

Приклад 5 

 

 

 

 

 

 

Темброве забарвлення, та загальний характер проведення теми є нічим іншим, як 

демонстрацією звернення людини до божества за допомогою звукових хвиль – грою 

на саморобних ріжках і дудках. Прослідковуються дві протиставлені реальності. Одна 

мелодична лінія – це світ живих, а інша – та, що лунає відгомоном – це голос з 

невідомого світу, де покояться душі спочилих предків. Разом з цим голосом звучить і 

віра в те, що нічого не проходить безслідно, а тому зустріч один із одним неминуча. 

Питання лише в часі. 
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Хоч пройшли тисячоліття, але людська свідомість закарбувала поведінку своїх 

предків. Звісно, змінилось оформлення та подача цієї поведінки, адже цивілізаційний 

розвиток набув неабиякого апогею. Але, як відомо, людина не може жити без віри в 

вищі сили, в промисел Божий, – архаїчні культури це дуже тонко відчували, тому й 

сьогодні людина звертається до Бога, шукає в ньому опору, вчиться вірити. Така 

думка, як  «одна із» відстежується в творі композитора. 

Видатний дослідник в області міфологічного мислення К. Юнг зробив відкриття, 

щодо  «колективного мислення». Він називає це найбільш глибинним, універсальним 

для всього людства способом мислення. Швейцарський філософ культури стверджує, 

що свідомість, взаємодіючи з архетипними структурами колективного безсвідомого, 

асимілюючи та актуалізуючи їх, випрацьовує міфологічні уявлення, прив’язані до 

відповідного місця та часу, і тому поверхово сприйняті як щось реальне. Таким чином, 

незмінний у часі феномен колективної свідомості забезпечує єдину глибоку 

структурну основу для будь-якої міфотворчості у всі часи та у всіх народів. 

У тематичній кульмінації твору, простежується колективна свідомість, яку 

розкриває композитор за допомогою накладання вигуків ключового  «Осанна» 

учасниками ансамблю. Вони нашаровуються однин на одного, створюючи ілюзію 

відлуння, яке проноситься від найдавніших часів через сьогодення у майбутнє. 

Таким чином, дослідивши в творі  «Осанна – музикантам, яких немає з нами … 

вже і ще» В. Рунчака прояв феномену неоміфологізма, можна вкотре переконатись, що 

міф нікуди не зник із життя, всупереч всім історичним, політичним та іншим 

факторам. Неоміфологічна свідомість живе в кожному з нас і так буде, тому що ми 

нащадки своїх предків, носії генетичного людського  коду. 
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