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стаття аналізує відображення теми сну в європейському живописі. відповідно проведених досліджень, мо-
жемо стверджувати, що людство з давніх часів приділяло значну увагу темі сновидінь. зображення сну та 
сновидінь в образотворчому мистецтві, має релігійні корені. навіть з плином часу, образ сновидіння в мис-
тецтві не позбавляється свого сакрального підґрунтя. створення нематеріального образу є цікавим викликом 
для митця та дає йому масу варіантів реалізації даної теми й займає поважне місце в історії мистецтв.
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Постановка проблеми. дослідження сно-
видінь в образотворчому мистецтві 

є досить масштабним та багатогранним. Проте, 
з розвитком людства змінюється і мистецтво, 
історичні події та розвиток філософії вплива-
ють на інтерпретацію теми сновидінь. отже, 
матеріал статті розкриває можливості та бага-
тогранність теми від витоків по хіх століття 
і надихає на подальше опрацювання з неви-
черпним натхненням.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
тема сновидінь в мистецтві є досить пошире-
ною. і це не тільки окремі твори митців, а й цілі 
виставки, зокрема, виставка графіки Михайла 
заворотнього «чорно-білі сни» в центрі укра-
їнської культурита Мистецтва (03-15.11.18), 
українського художника avrora – вистав-
ка «сни» (галерея сучасного мистецтва JumP 
спільно з галереєю Марії Павелко, 17.11.-4.12. 
2015); artukraine gallery представила виставку 
арсена савадова «сон гуллівера» (24.04.2017). 
увага сновидінням також приділяється у на-
укових роботах: іванова і.с. «Феномен снови-
дінь у мистецтві» [5, с. 30-38], голик н. в., Шор 
Ю.М. «сон, фантазия, искусство – «атрибуты 
одной и той же субстанции» [3, с. 30-38], ingrid 
longauerova «on dreams in the art and art of 
the dreams» [11], Jackie craven «Biography of 
marc chagall, artist of folklore and dreams» 
[10]. Проте, вітчизняні дослідження теми сну 
в мистецтві ґрунтовно не опрацьовані, що надає 
актуальності темі статті. 

виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. зазначена тема потре-
бує систематизації, проведення паралелей між 
українським та західноєвропейським живопи-
сом та філософсько-світоглядними концепціями. 

мета статті. головною метою є дослідження 
історії розвитку теми сновидінь в образотвор-
чому мистецтві; систематизація дослідженого 
матеріалу; висвітлення та аналіз робіт худож-
ників з урахуванням філософських ідей.

виклад основного матеріалу дослідження. 
зображення сну та сновидінь в образотвор-
чому мистецтві, так само, як і в літературній 
творчості, в своїй більшості, має релігійні ко-
рені. навіть з плином часу, образ сновидіння 
в мистецтві не позбавляється свого сакрального 
підґрунтя. «сни – це художні твори, можливо, 
найбільш архаїчні із способів художнього ви-
раження, а все мистецтво, мабуть, є формою 

сну» проголошує хорхе луїс Борхес [1] арген-
тинський прозаїк, поет і публіцист. культуро-
лог світлана Махліна описує твір мистецтва як 
«сон, який було поймано» [8]. це обрання кар-
тин і текстів, які надходять прямо з величного 
царства ночі.

створення нематеріального образу, відбитка 
сновидіння – це спокусливий виклик для ба-
гатьох діячів мистецтва. як і літературні тво-
ри, живописні роботи, повняться образами снів: 
пам’ятними, прекрасними, тривожними, в яких 
ми часто бачимо саме тіло сплячого, оточене 
маренням. Мистецтво пронизується мріями: ніч 
проникає у вчинки дня.

Між смертю та сном філософи та мислителі 
проводять паралель, порівнюючи їх, як «бра-
тів». в грецькій міфології: «гіпнос (грецька 
персоніфікація сну) був братом богу смерті.  
Їх мати – богиня ночі нікс, зображувалася 
з двома немовлятами в руках: Білий – сон, 
чорний – смерть. у сну, як і у смерті, кри-
ла; його атрибутами являються сова і мак» [9]. 
в епоху античності такі міфологічні зображення 
«сну» зустрічаються на грецьких та римських 
вазах (гіпнос і тонатос уносять сарпедона, 
гермес спостерігає). взагалі, у грецькому вазо-
писі з’являються сцени з повсякденного життя, 
в яких передаються і натуральні зображення 
людей, що сплять.

в епоху середньовіччя сновидіння сприй-
малося як божественне пророче осяяння. таке 
уявлення було успадковане від античної систе-
ми мислення. в середні віки влада належала, 
саме церкві, а більшість художніх робіт мало 
релігійне призначення, тому християнське мис-
тецтво було домінуючим напрямком. Багато кар-
тин, диптихи і триптихи розроблялися для цер-
ковних вівтарів. в цьому випадку, зображення 
сну слугувало ілюстрацією до біблійних текстів. 
одними з найперших були церковні фрески із 
зображеннями снів та видінь пророків, святих 
та правителів. найвідоміші сюжетами були сон 
якоба, сон йосифа, сон костянтина, видіння 
святого амвросія, сон святого Мартина, тощо. 

але «історично» первісним сном (і його зо-
браженням) можна вважати сон адама під час 
створення Єви з його ребра, що підкреслюється 
безліччю фресок та мозаїк різних періодів. зо-
крема, мозаїка в кафедральному соборі Монре-
аля «з ребра сплячого адама створює Бог пер-
шу жінку Єву» (1183-1189). 
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розвиток торгівлі та збагачення частини на-
селення призвели до зацікавлення мистецтвом 
заможних городян, які могли купувати твори 
мистецтва, відтак, демонструвати свій статус. 
отже, через зміни соціальних умов, художні 
сюжети у мистецьких творах повертаються до 
зацікавленості земним буттям і зображення по-
бутових сцен. 

епоха відродження бере за взірець твори 
античного мистецтва, оспівує красу людини, 
довершеність її тіла та поєднання з природою. 
разом з тим, біблійні сюжете лишаються, на 
ряду з відродженим міфологічним епосом, до-
сить частою темою зображення. у живописних 
полотнах митців доби відродження відомі сю-
жети трансформуються відповідно гуманістич-
них поглядів часу, а людські постаті набувають 
сучасного вигляду.

у творчості лукаса кранаха старшого явно 
простежується інтерес до відтворення лейтмо-
тиву сну, зокрема, у таких роботах, як «даліла 
обрізає волосся самсону», або «німфа джере-
ла» (1530-1535), «діана, що відпочиває» (1515), 
«німфа весни» (1537). 

тему сну часто інтерпретував відомий май-
стер Північного ренесансу – альбрехт дюрер. 
на початку свого творчого шляху сон як ме-
тафора і синтетичний образ дійсності був по-
етично відображений у роботі «сон доктора», 
яку ще називають «спокуса ледащого» (близь-
ко 1497). це алегорія поганих наслідків лінощів, 
які призводять до гріха похоті, віддаючи лю-
дину у владу пекла. Поширений біблійний сю-
жет «Моління про чашу» (1508) говорить про 
недостатню силу віри апостолів: у той час, коли 
вони мали підтримати христа – вони сплять. 

рафаель створює алегоричну картину «сон 
лицаря» (1504). на ній зображено молодого чо-
ловіка в обладунку, що спить під лавровим де-
ревом, в оточенні прекрасних жінок, які є алего-
ричними образами доброчинності та насолоди. 
Перша передвіщає почесті та славу, проте, по-
переджає про тернистість шляху, а друга про-
понує безтурботне та легке життя. Можливо, 
лицаря очікує і те й інше: тернистий шлях до-
брочинності і кохання, як нагорода. також відо-
ма картина майстра «Моління про чашу» (1504), 
на якій сплять апостоли.

згадаємо також ряд робіт видатних майстрів 
ренесансу на міфологічну тематику: «венера 
та адоніс, що спить» (1580) Паоло веронезе 
«венера з Пардо» (1540) тиціана. а також різні 
варіації зображень маленького ісуса, що спить 
на руках Присвято діви. 

наприкінці хVі – у хVіі ст. спостерігаємо 
зображення жінок, що сплять у роботах карава-
джо, зокрема, «відпочинок по дорозі в Єгипет» 
(1596-1597), «Марія Магдаліна» (1596-1597). це 
біблійні сюжети, проте, зображені персонажі 
дуже реалістичні, на лоні природи чи в просто-
рі кімнати – це втомлені жінки, зморені сном.

 на картині джорджа де латура «явлен-
ня янгола йосифу» (1640) на темному полотні 
йосиф спить, підперши щоку долонею, а янгол 
являється в образі дівчинки, що простягає до 
нього руки. якщо не знати сюжету чи назви, 
можна уявити, що вона просто його онука, бо 
ж на картині немає ніякого натяку на марево. 

але художник так використовує світлотіньові 
контрасти, що при загальній м’якій темряві на 
полотні, дівчинка так затуляє полум’я свічки, 
що тільки її обличчя виглядає сяючим, і, при-
дивляючись до її жестів, відчувається сакраль-
ність цього полотна.

в роботі адама ельсхеймера «Юдиф та оло-
ферн» (1607) зображено популярний сюжет ле-
генди, де смерть є продовженням сну.

в епоху рококо, тема сну розглядається на 
приладі міфологічних сюжетів. антуан ват-
то створює полотно «німфа та сатир (Юпітер 
та антиопа)» (1715), Фрагонар пише грайли-
ві картини «викрадення сорочки амуром»  
(1761-1765) та «гра з вогнем» (1761-1765). кар-
тини зображують сплячих пишнотілих дівчат, 
навколо яких в’ються і пустують амури. «ці 
картини повні чуттєвої млості, любовне томлін-
ня поєднано тут з живим, лукавством та зухва-
лою насмішкуватістю» [2, с. 14-15].

 художник епохи неокласицизму П’єр Прю-
дон створює у 1808 році один зі своїх шедев-
рів – «викрадення Психеї», із зображенням 
сплячої красуні, яку несуть в повітрі чотири 
зефіри. в тому ж році створено картину «сон 
Психеї».

Проте, сни можуть бути сповнені не лише 
світлими видіннями спокою та божественними 
осяяннями, а й жахливими примарами. При-
кладами цього є ряд робіт художників нового 
часу. генрі Фюзелі створив серію з чотирьох 
робіт під назвою «нічне жахіття» (1781, 1783, 
1790-1791). хоча картина і не написана за мо-
тивами конкретного літературного твору, оче-
видно, що художник надихався історіями про 
привидів з англійської літератури. ці роботи 
овіяні романтичною містикою, що лякає. на 
картині фігура сплячої жінки зображена подо-
вженою та вигнутою. Фюзелі навмисно написав 
її саме так, щоб показати всю важкість інкуба, 
який сидить на її грудях, – втілення кошмарів 
і несвідомих страхів. у прорізи між штор видна 
голова сліпого коня, чий образ передбачає де-
монічний аспект. Пізніше Микола абільдгаард 
використовує той самий сюжет для одноймен-
ної картини («нічне жахіття» 1800).

тематика сну була для генрі Фюзелі неви-
черпним джерелом натхнення. крім «нічного 
жахіття» зазначимо, зокрема, «леді Макбет, 
що йде уві сні», «сон пастуха», «сон і смерть, 
що несуть тіло сарпедона», «кримхильда, що 
бачить у віщому сні мертвого зигфрида», тощо. 
в його роботах сни сповнені містицизму, важ-
ких передчуттів, невідхильності року. 

гравюри іспанського митця Франсіско де 
гойї також сповнені містицизму, проте, його 
офорт «сон розуму породжує чудовиськ» (1797) 
містить в собі й символічний сенс. автор супро-
воджує гравюру таким написом: «коли розум 
спить, фантазія в сонних мріях породжує чудо-
виськ, але в поєднанні з розумом фантазія стає 
матір’ю мистецтва і всіх його чудових творінь» 
[7]. на думу гойї, саме таким «сном розуму» 
спала його батьківщина – іспанія, а він нама-
гався її розбудити.

сон виступає окремою темою і в полотнах 
французького живописця гюстава курбе. в ро-
ботах митця простежується чуттєвість і еротич-
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ність, навіть в картинах, теми яких, здавалося 
б, далекі від еротики. Підтвердженням цьому 
слугує, перш за все, картина «Пряха, що спить» 
(1853). на полотні представлена жінка, що за-
снула за роботою. «критики неодноразово від-
мічали, що саме веретено і прядка привносять 
у твір еротичну символіку, проте глибока чут-
тєвість полотна не обмежується одними атри-
бутами пряхи. Перш за все, еротичним є саме 
жіноче тіло, занурене в сон...» [4, с. 12-13]. 

на полотні «гамак» (1844) поза жінки неви-
мушена, розслаблена, сорочка на грудях прозо-
ра та розхристана. в роботі «сон» (1866) автор 
торкається, популярної на той час теми одно-
статевої любові. на полотні зображені дві ого-
лені дівчини, які сплять в обіймах одна одної. 
«сучасників курбе вразила чуттєвість сюжету 
та тактичність, з якою художник виніс тему на 
полотно» [4, с. 21].

уїльям Блейк зображує «сон іакова»  
(1800-1805). від фігури сплячого підіймаються 
у височинь спиральні сходи, по яких крізь зірки 
та божественне сяйво йдуть вниз та вгору сяю-
чі постаті янголів.

у середині XiX ст. в живописі англії ви-
никає мистецтво прерафаелітів. часто темами 
для робіт майстрів слугували релігійні теми, 
легенди та казкові тексти, і в цих сюжетах зо-
браження сну займало почесне місце. серед 
робіт прерафаелітів – «джасмін» (1893) ел-
берта джозефа Мура; «свята силіция» (1895), 
«аріадна» (1898), «сон та його зведений брат 
смерть» (1874), «наяда» (1893) джона вільяма 
уотерхауса. 

картина відомого англійського художника, 
представника класичного напряму в живописі, 
який своїми роботами вплинув на творчість ху-
дожників-прерафаелітів, що виникає в серед-
ині XiX ст. в живописі англії. серед картин, 
стилістично наближених до прерафаелітів, вар-
то відзначити, зокрема, «Палаючий червень» 
(1895) Фредеріка лейтона; «рожева альтанка» 
(1890), «останній сон короля артура в авало-
ні» (1881-1898) едварда коліна Берн-джонса.

взагалі-то творчість прерафаелітів в цілому 
схожа зі сном: повіки героїв полотен напівза-
криті, погляди відчужені, розслабленість поз, 
плинність ліній легкі тони, туманна, невизна-
чена атмосфера, символічність та натяки – все 
це навіює думку про сновидіння та існування 
в іншому вимірі – світі мрій.

у «сні» (1883) П’єра сесіля Пюві де Шаванна 
сон також несе алегоричне значення. в основі 
картини – легенда про юнака, який заснув до-
рогою і побачив уві сні три жіночі постаті – лю-
бов, славу та Багатство, що пропонували йому 
свої дари. з усіх найближче схилилася любов, 
обсипала його квітами трояндами.

Французький художник анрі тулуз-лотрек 
зображує сплячих на полотнах «дві дівчини 
в ліжку» (1893), «в ліжку» (1898). також існу-
ють його замальовки оголених сплячих жінок, 
зроблених з натури в домах насолоди, які від-
відував митець. творчості автора властива спо-
кійна відвертість повсякденного життя.

Поль гоген висвітлював тему сну у творах 
«сплячий кловіс» (1884), на ньому зображено 
сина майстра, який спить, на поручнях ліжка 

висить сувора лялечка-маріонетка, а розпис 
стіни заднього плану, перетворюється, одночас-
но, й на сюжет сновидіння; «спляча дівчинка» 
(1881), «Метте гоген, що спить на канапі» (1875). 
в творчості анрі руссо теж є «сонні» карти-
ни, зокрема, «спляча циганка» (1897) та «сон» 
(1910). «циганка» супроводжувалась написом: 
«хижак, захоплений жадобою крові, застигає 
на місці, не наважуючись кинутися на, сплячу, 
знесилену жінку». 

окремо варто пригадати роботи російських 
та українських видатних майстрів. карл Брюл-
лов був зацікавлений темою сновидінь і створив 
багато графічних акварельних робіт, зокрема, 
«сон бабусі та онуки» (1829), «сон монашки» 
(1831), «сон молодої дівчини перед світан-
ком» (1830-1833), «Юнона, що спить» (1840).  
на останніх трьох полотнах Брюловим одночас-
но показаний і процес сну і зміст сновидінь ге-
роїв – фея сну, увінчана маковим вінком, дарує 
кожному свій сон, який відкривається глядачу 
в образі напівпрозорих видінь [6]. також вар-
то згадати «дітей, що сплять» василя Перова, 
«Пастушка, що спить» венеціанова. 

в живописних і графічних творах тараса 
Шевченко тема сну розкривається у побуто-
вому контексті, зокрема, в таких роботах, як 
«натурниця» (1840), «Марія» (малюнок за по-
емою о.с. Пушкіна «Полтава», 1840). виконана 
під час навчання в академії мистецтв компози-
ція «в гаремі» (1843) свідчить про зацікавлення 
тараса Шевченка екзотикою сходу, яка при-
ваблювала художника можливістю відтворення 
мальовничих сцен східного побуту. «сліпа з до-
чкою» – ілюстрація до поеми «сліпа». При ледь 
окресленому загальному тлі, основну увагу зо-
середжено на обличчях та позах.

висновки з даного дослідження. відповідно 
проведених досліджень, можемо стверджувати, 
що людство з давніх часів приділяло значну ува-
гу темі сновидінь. зображення сну та сновидінь 
в образотворчому мистецтві, має релігійні корені. 
навіть з плином часу, образ сновидіння в мисте-
цтві не позбавляється свого сакрального підґрун-
тя. створення нематеріального образу, такого як 
сон є цікавим викликом для митця та дає йому 
масу варіантів реалізації даної теми.

кожна епоха інтерпретує феномен снови-
діння під призмою власного бачення. в зобра-
женнях може бути, як буквальна фіксація сну, 
так і передача символу – алегорія. античність 
та релігія дають своє підґрунтя для теми сно-
видіння в мистецтві. в творах митців спостері-
гаємо сон і як прекрасну мрію і як кошмарне 
марення. 

цікаво, що найчастіше головною героїнею 
теми сну є жінка. в роботах таких майстрів, як 
густав курбе або тулуз-лотрек сновидіння на-
дає тілу розкутості, легкості, замріяності, пока-
зує його еротичність. жінка стає вільною, це її 
стихія. а от сон чоловіків, часто, як на роботах 
адама ельсхеймера «Юдиф та олоферн» або 
«сон доктора» альбрехта дюрера, підкреслює їх 
слабкість, безпомічність, послаблення оборони. 

Проте, через ці полотна, завжди торкаємось 
незвичайного, непевного, невідомого, занурює-
мось в інший світ підсвідомого та можемо зро-
зуміти, щось у собі.
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тема Сна в европейСкой живопиСи

аннотация
статья анализирует отражение темы сна в европейской живописи. согласно проведенным исследова-
ниям, можно утверждать, что человечество с древних времен уделяло значительное внимание теме 
сновидений. изображение сна и сновидений в изобразительном искусстве, имеет религиозные корни. 
даже с течением времени, образ сновидения в искусстве не лишается своей сакральной основы. соз-
дание нематериального образа становиться интересно вызовом для художника, дает ему массу вари-
антов реализации данной темы и занимает важное место в истории искусств.
ключевые слова: сон, сновидения, европейская живопись, символ, аллегория, античность, религия.
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the dreaM IMage Of eUrOpe fIne art

summary
the article analyzes the display of the topic of dream image in european painting. according to the explo-
ration research which was conducted, we can say that humanity has long paid attention to the theme of 
dreams. the image of dream in fine arts has religious roots. even with time, the image of a dream in the 
art space does not deprive its sacred grounds. creating a non-material image is an interesting challenge 
for the artists and gives them a lot of options for the implementation of this topic. the dream image takes 
a respectable place in the art history.
Keywords: dream, dream, european painting, symbol, allegory, antiquity, religion.


