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ВСТУП 

Актуальність теми. Літературознавство прагне осягнути складність 

життя людини, у тому числі й загадкові процеси людської психіки, а особливо 

підсвідомості. Підсвідомість найповніше виявляє себе, коли людина перебуває 

на самоті зі своєю душею. До підсвідомих процесів належать і сновидіння. У 

процесі вивчення взаємодії станів людини, коли вони спить і не спить, а також 

ірреального та реального світів, поглиблювалось розуміння сновидінь людей і 

художньо-естетичного функціонування картин снів у системі художнього 

твору. 

Мотив сну в літературі є одним із найпоширеніших. Споконвіку 

сновидіння супроводжувалися містичними елементами розповіді, передавали 

найпотаємніші почуття героїв, яскравіше розкривали їх особистість. Сон 

знаходив місце в прозі, у ліриці, оприявлюючи фантастичні образи й символи 

Актуальність роботи визначається потребою розглянути використання 

мотиву сну в українській літературі, а саме у творчості Володимира Даниленка 

та Валерія Шевчука. В сучасній літературознавчій науці поряд із безперечним 

інтересом до сфери підсвідомого, наявна прогалина в дослідженні художніх 

творів, де зображуються сновидіння героїв. Між тим вивчення взаємозв’язків 

картин сну з авторською концепцією й художніми особливостями творів, 

відкриває необмежені можливості світу української літератури. Дослідження 

зумовлене потребами пізнати аспекти літератури як мистецтва, у тому числі й 

таку її особливість як здатність використовувати картини сновидінь. 

Мета роботи полягає у аналізі функції мотиву сну в прозі 

Володимира Даниленка та Валерія Шевчука. Для досягнення цієї мети 

необхідно вирішити наступні завдання: 

• розглянути мотив сну в українській літературі періоду романтизму, 

реалізму, модернізму та постмодернізму; 
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• простежити функцію мотиву сну в оповіданнях В. Даниленка зі 

збірки «Сон із дзьоба стрижа»; 

• відслідкувати своєрідність використання сну в романі «Кохання в 

стилі бароко»; 

• відшукати межу між реальним та потойбічним світом в 

оповіданнях В. Шевчука зі збірки «Сон сподіваної віри»; 

• проаналізувати містичну складову в збірці В. Шевчука «Сон 

сподіваної віри». 

Об’єктом дослідження є оповідання збірки «Сон із дзьоба стрижа», 

роман «Кохання в стилі бароко» Володимира Даниленка та оповідання збірки 

«Сон сподіваної віри» Валерія Шевчука.  

Предметом дослідження є естетична та містична функції картин 

сновидінь у прозі письменників. 

Теоретико – методологічну основу дипломної роботи становлять 

теоретико – літературні, теоретико – методологічні та історико – літературні 

праці Бовсунівської Т. «Достовірність онірокритики та її постмодерні 

стратегії», Зборовської  Н. «У метафізичних пітьмах сучасної української 

літератури (за книгою В. Даниленка «Сон із дзьоба стрижа» та романом 

Г. Іваненко «Час покаянний»)», Левченко Г. «Літературознавчий психоаналіз: 

методичні поради», Лотмана Ю. «Культура і вибух», Мельник Н. 

«Проникнення в іншу реальність (Українська магічна новела наприкінці XX 

ст.).», Мочернюк Н. «Сновидіння в поетиці романтизму», Поліщука Я. «Ревізії 

пам’яті», Федосія О. «Жанрові моделі сучасної української малої прози», 

Фенько М. «Естетичні функції картин сновидінь у художніх творах 

українських письменників другої половини ХІХ-ХХ століть», Фройда З. 

«Толкование сновидений», Чайковської В. «Сон і сновидіння як художні 
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прийоми психологічного розкриття персонажів в українській літературі», 

Шупта-В’язовської О. «Художнє сновидіння як тип художнього мислення». 

У роботі використано рецептивний аналіз, герменевтичний підхід. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в роботі було 

зроблено спробу з’ясувати функцію сновидінь у прозі В . Даниленка та 

В. Шевчука. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що результати дослідження 

можуть бути використані студентами при вивченні творчості В. Даниленка та 

В. Шевчука, при написанні курсових робіт, а також вчителями-словесниками 

при викладанні сучасного літературного процесу. 

Обсяг і структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків та списку використаної літератури (82 джерела). 

Загальний обсяг роботи 79 сторінок, з них – 71 сторінка основного тексту. 
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ВИСНОВКИ 

Мотив сну в літературі є одним із найпоширеніших. Сон відкриває 

глибини внутрішнього світу людини. Спроби пояснити те, що з’являється у 

сновидіннях, – це потреба осмислити насамперед себе і свій життєвий досвід. 

Сон виступає іншою реальністю, тому й супроводжується цей мотив, 

містичними елементами розповіді. 

Розкриття психології героїв – одна із головних функцій картин сну. 

Зображуючи сновидіння, автор, як правило, пов’язує його зі змінами у 

внутрішньому світі персонажа. 

У різні літературні епохи мотив сну застосовувався по-різному. 

Елементи сну у літературі романтизму використовується не так активно, як, 

наприклад, у період реалізму чи модернізму. Загалом його функцією було 

досягнення гротескового, комічного чи сатиричного ефекту. 

Як, наприклад, у поемі «Сон» Т. Шевченка, написання тексту у вигляді 

сновидінь, які віддалені від реальності, дозволило автору змалювати у 

сатиричній формі тогочасні проблеми українського народу. 

Застосування сновидінь у період реалізму супроводжується можливістю 

снів розшифровувати дійсність, тобто відтворювати найпотаємніші підсвідомі 

бажання або страхи сновидця. 

Іван Франко вдається до таких позасвідомих елементів як: сни, марення, 

галюцинації, щоб читач міг заглибитися у душу героя, зрозуміти причини 

зміни його характеру. Особлива увага надається снам-прозріння (повість «Boa 

constrictor») та пророчим снам (оповідання «На роботі»), сонним фантазіям 

(оповідання «Ріпник», «Навернений грішник»). Своїм зацікавленням до 

позасвідомого буття людини, до зміни її внутрішнього стану, а також причин, 

що викликають ці зміни. 

Яскравим представником реалізму є Панас Мирний. Він застосовував 

прийоми спогадів, марення головного героя, сновидіння. Письменник обирає 

такий стиль, щоб читач сам вчився аналізувати та мислити. 
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Мотив сну чітко простежується у період модернізму, як у прозових, так і 

у ліричних творах. У ліриці Лесі Українки мотив сну – це забуття від 

реальності. Цілком протилежним він є у Осипа Маковея. Прозові твори доби 

модернізму відкривають читачам граничне напруження через роздвоєння 

свідомості головного героя. У М. Коцюбинського сон виступає засобом 

реалізації ідеалу життя або віддзеркаленням повсякденних життєвих турбот. 

У постмодерній українській літературі особливостями функціонування 

сновидінь є переплетення підсвідомого та реального, змішування часових та 

просторових координат. Часто сни виступають перехідним простором із 

символічної сфери в реальність і навпаки, а також своєрідним мостом, через 

який пов’язана доля минулих і майбутніх поколінь. Крім того, для 

постмодерної літератури сон – це не лише мотив, а компонент тексту. 

Вивчення картин сну у збірці «Сон із дзьоба стрижа» В. Даниленка, а 

саме в оповіданнях «Черемхова віхола», «Нічний коханець», «Розбуди мене до 

Парипсів», «Посмішка Савула», «Пізня шпанка», «Сон із дзьоба стрижа» 

виявило зв’язок сновидінь із стильовими особливостями творів. Вплив картин 

сну відбувається через сюжет і композицію. Сновидіння формують внутрішній 

сюжет із зав’язкою, розвитком подій, кульмінацію. Вони сполучають 

підсвідомість героїв з реальними подіями життя. 

В оповіданні «Сон із дзьоба стрижа» базисним елементом детективно-

містичного сюжету є обернена перспектива, відкритий фінал та елементи сну. 

У новелах «Черемхова віхола», «Нічний коханець» зникають межі між 

реальністю та сном. Через сновидіння В. Даниленко подає психологізацію 

персонажа, показує специфіку його мислення. 

Новели «Розбуди мене до Парипсів», «Посмішка Савула», «Пізня 

шпанка» дають підстави говорити про захопленість автора сюрреалізмом, для 

якого властива посилена увага до підсвідомого та сновидінь. 

Таким чином, у збірці «Сон із дзьоба стрижа» картини сну виконують 

роль основного компонента художньої ірреальності – особливої форми 

світобачення. 
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У романі «Кохання в стилі бароко» сон виступає трансформованою 

реальністю. Сон є більш реальним ніж світ повсякденний. Вночі приходить 

розуміння бажань, вчинків. Відбувається їх осмислення та засвоєння. Буденне 

життя несе відбиток енергетичної трансформації. Головний герой твору 

Валерій Колядевич бачить сновидіння, в яких і трансформується його реальне 

життя. Містичні елементи підкріплюють потойбічні мотиви, додаючи твору 

певної барокової загадковості. 

Збірка В. Шевчука «Сон сподіваної віри» є готично-притчевою. Готика 

для автора є ознакою серйозності, а містика, візії, химери – маргінальності. Це 

фантастичні оповідання, в яких поєднується наш світ із потойбічним.  

Мотив сну яскраво виражений в оповіданнях «Хованець», «Сон 

сподіваної віри», «Хмари». Зазвичай він використовується для розкриття 

внутрішнього психічного стану персонажа, і В. Шевчук тут не 

експериментував.  

Якщо «Сон сподіваної віри» є оповіданням з претензією на філософські 

роздуми про плинність життя та існування потойбічного світу, то сон в 

оповіданні «Хованець» застосовується для катарсису душі головної героїні. 

Зовсім інше спостерігає читач у творі «Хмари». Втеча від реальності, потяг до 

містичних істот, виражаються у снах персонажа, що чимось граничать з 

трасовим станом. 

Містичні мотиви застосовуються В. Шевчуком майстерно, але в 

оповіданнях «Сутінки» та «Дзеркало» виражені поверхньо. Відчуття, що щось 

ось-ось станеться не полишає читача, але відкритий фінал дає змогу додумати 

містичні події. 

Твір «Сивий» дає змогу насолодитися фантастичною історією про 

загадкового сивого дідуся. Містична присутність чорного ворона, додає 

готичного забарвлення твору та асоціативно наштовхує на творчість Е.А. По.  
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