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Tema: Sapno motyvas ir jo funkcijos kūrinyje.  

1. Temos publikacijų bibliografinis sąrašas 

1) Jan Parandowski, sen Hekabe, [w:] Mitologia ‚Wydawnictwo Puls (Londyn) 1992, 

p.236. 

2)  Jan Kochanowski, Tren XIX albo Sen, [w:] tegoż, Treny, oprac. J. Pelc, Wrocław 

1969, p.38- 48. 

3)  Jan Kochanowski, Do snu, [w:] tegoż, Fraszki, oprac. J. Pelc, Wrocław 1957, p.60. 

4) William Szekspir, Sen nocy letniej, przeł. K.I. Gałczyński, Kraków 1952. 

5)  Zbigniew Morsztyn, Żywot - sen i cień, [w:] Helikon sarmacki, wybór Andrzej 

Vincenz, opracowanie Maciej Malicki, Wrocław 1989, p.259 - 260. 

6)  Pedro Calderon de la Barca , Życie jest snem, przeł. Jarosław Marek Rymkiewicz, 

Warszawa 1971. 

7)  Adam Mickiewicz, sc. IV, [w:] Dziady cz. III, Warszawa 1957.  

8)  Bolesław Prus, sen Izabeli o Wokulskim, [w:] Lalka, t I, (Rozdz.VI), opracowanie. 

Józef Bachórz, Wrocław 1991, p.113. 

9)  Fiodor Dostojewski „Sen Raskolnikowa, [w:] Zbrodnia i kara, (cz. I, Rozdz. V), 

przełożył Czesław Jastrzębiec-Kozłowski, opracowanie Józef Smaga, Wrocław 

1992, p. 67 - 73.  

10) Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe, [w:] tegoż, Opowiadania, oprac. Jerzy. 

Jarzębski, Wrocław 1989, p.57-69. 

11) Gustaw Herling - Grudziński, Gasnący Antychryst, sen Nietzschego, Raskolnikowa,  

[w]tegoż, Opowiadania zebrane, Poznań 1990, p.157 - 162.  

2. Publikacijų, kuriose pateikiami moksliniai rezultatai, sąrašas 

1) Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985, 

p. 1053-1054. 

2)  Allardyce Nicoll, Dzieje dramatu, Warszawa 1983, t. I, p. 250 - 251.  

3) Alberto del Rio, Historia literatury hiszpańskiej ,tom I, Warszawa 1970, p.422-423. 

4)  Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod redakcją Józefa Bachórza i Aliny. 

Kowalczykowej, Warszawa 1991, p. 869 - 876.  
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5) Słownik literatury polskiej XX wieku, pod redakcją Aliny Brodzkiej, Marioli. 

Puchalskiej i Małgorzaty Semczuk, Warszawa 1992, p. 760 – 762 

6) Słownik motywów literackich, pod redakcją. Barbary Drabarek , Jacka. 

Falkowskiego Izabeli. Rowińskiej, Warszawa  1998, p. 406 - 409. 

7)  Słownik współczesnego języka polskiego, pod redakcją naukową  Bogusława 

Dunaj. Warszawa 2001, t.I-II, p. 304.  

3. Pagrindinės temos aprašymo dalys  

1) Įvadas - žodyne pateikiama žodžio reikšmė. 

2) Sapnas kaip pranašystė , žmogaus nuojautų atspindys.  

3) Sapnas kaip mirties metafora.  

4) Sapnas kaip kompozicinis kūrinio motyvas.  

5) Gyvenimo kaip sapno toposas. 

6) Sapnas kaip žmogaus vidinių išgyvenimų atspindys.  

7) Tikrovės vaizdavimas kaip sapne. 

8) Sapnas, prikeltas kaip literatūrinė aliuzija.  

9) Išvada. 

3.1. Įvadas 

 Iš pradžių reikėtų paaiškinti sąvoką "miegas". Daugumos žodynų duomenimis, 

medicininiu požiūriu tai fiziologinė būsena, leidžianti regeneruoti organizmo jėgas, kurią 

sudaro laikinas sąmonės išnykimas, sumažėjęs organizmo jautrumas dirgikliams. 

 Šnekamojoje kalboje sakoma, kad miegas gali būti karštligiškas, gilus, akmeninis. 

Taip pat galima aiškinti, ką žmogus sapnuoja, ir tada skiriame spalvotus sapnus, 

pranašiškus sapnus, erotinius sapnus. Žodis sapnas taip pat dažnai vartojamas keliuose 

frazeologiniuose junginiuose, tarp kurių, be kita ko, yra gilaus miego, matyti lyg sapne, 

miegoti amžinu miegu, sąžiningas miegas.  

 Daugelis šių išsireiškimų, frazių jau nurodo konkrečias funkcijas, kurias sapno 

motyvas atliks literatūroje: sapnas pasirodo kaip kompozicinis kūrinio motyvas, veikia kaip 

mirties metafora, dažnai atspindi žmogaus vidų. Mums pažįstami literatūriniai pranašiški 

sapnai, gyvenimo kaip sapno topos gali būti prikeliamas, tačiau jis pasitaiko ir kaip 

literatūrinė aliuzija. 
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3.2. Sapnas kaip pranašystė, žmogaus intuicijos atspindys  

 Taip traktuojamų sapnų pasitaiko seniausiuose tekstuose: mitologiniuose 

ir bibliniuose. Tada jis įgyja alegorinę, simbolinę prasmę, kurią reikia atrasti, kad tikrovė, 

būsimi likimai, atsitiktinumai ir įvykiai taptų aiškūs, atpažįstami, žinomi ir perskaitomi.  

 Toks pavyzdys yra vienos iš mitologinių karalienių - HEKABĖS, paskutinio Trojos 

karaliaus Priamo žmonos, sapnas. Prieš gimdydama antrąjį sūnų Parisą (dar vadinamą 

Aleksandru), Hekabė sapnavo, kad pagimdė liepsnojantį fakelą, kurio liepsnos apėmė 

visą Troją. Buvo paaiškinta, kad sapnas reiškė, jog naujagimis sūnus atneš nelaimę 

gimtajam miestui. Tas sūnus buvo Paryžius. Priamas iškart po gimimo atidavė vaiką 

piemeniui Agelui, kad šis paliktų jį kalnuose. Tačiau tai neįvyko. Paris išgyveno, ir mes 

žinome, kad ne be priežasties, todėl trojėnai nekentė Pariso, laikė jį karo kaltininku 

ir niekino už drąsos stoką.  

  Sapnas iš Mickevičiaus dramos taip pat gali būti skaitomas simboliškai, pranašiškai, 

nes jame yra tam tikra lenkų tautos aukos, kankinystės interpretacija. Vienas 

iš sapnuojančių žmonių buvo Ieva iš trečiosios "Dziadų" dalies. Gyvendama sodyboje 

netoli Lvovo, jauna mergina meldėsi už caro režimo persekiojamą ir kalinamą lenkų 

jaunimą. Ji taip pat sukalbėjo maldą už poetą, kurio eilėraščius skaitė. Kai mergaitė 

užmigo, ji turėjo viziją. Ji pamatė save, puošiančią Mergelės Marijos paveikslą gražiomis 

gėlėmis. Marija paima girliandą į rankas ir paduoda ją Jėzui, kuris su šypsena pabarsto 

gėles Ievai. Mergaitė pastebi, kad viena iš gėlių - rožė - yra gyva, ir pasiskundžia, kad ją 

"ištraukė iš šeimos žolės".  

 Greičiausiai čia yra aliuzija į kalėjime ir tremtyje kenčiantį Vilniaus jaunimą. Tačiau 

mergaitė paaiškina, kad rožė buvo nuskinta ne dėl pramogos, o tam, kad vainikuotų 

Mergelės Marijos šventyklą. Taigi nekalta auka yra būtina, ji duos derlių, kaip patvirtina 

simbolinė Zegotos pasaka I scenoje ir vėlesnė tėvo Petro vizija. 
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3.3. Sapnas kaip mirties metafora  

 Mitologijoje Hipnosas buvo mirties dievo Tanato brolis. Graikai tikėjo, kad miegas 

yra mirties mokymasis. Panašus vaizdas pateikiamas Kochanovskio apysakoje "Miegoti". 

Pirmieji šio kūrinio žodžiai parodo mums šią tiesą. Kūrinys prasideda apostrofu: "Sapnas, 

kuris moko žmogų mirti ir parodo būsimo amžiaus skonį". Lyrinis subjektas parodo sielos, 

kuri palieka mirtingąjį kūną ir gali perplaukti jūras ir žemę, stebėti dangaus kūnų judėjimą, 

klajones. Taip per miegą siela sužino, "ką reiškia negyventi".  

 Panaši mirties, kaip miego, metafora yra ir VII-ajame Treniotos skyriuje, kur 

Kochanovskis sako, kad Uršulė užmigo "kietu, geležiniu, "nemiegotu" miegu". Ši perifrazė 

rodo, kad žmogus bijo ištarti paskutinius žodžius, kurie atima viltį. Tai tęsė ir Viljamas 

Šekspyras Hamleto monologe. Tuomet mirtis tampa svajone, teikiančia paguodą, ji būtų 

apsauga nuo pasaulio blogio. Pasak Hamleto, žmogus pasirodo esąs bailys ir bijo 

peržengti mirties barjerą..  

3.4. Sapnas kaip kompozicinis kūrinio motyvas  

 Kuriant literatūros kūrinį, pasitelkiamas vieno iš personažų sapnas, kuris tampa 

kūrinio pasaulio sudedamąja dalimi. Tokią funkciją sapnas atliko XIX threnodyje. 

Trenodija yra ciklo pabaiga ir savotiškas atsakas į prašymą, esantį X threnodijoje, kur 

lyrinis ego prašo paguodos ir to, kad Uršulė pasirodytų prieš jį bet kokiu pavidalu. 

 XIX threnody prasideda įžanga, kurioje lyrinis ego pasakoja apie sapną, kuriame 

jam pasirodė motina su Uršule ant rankų. Poetas, pavargęs nuo sielvarto ir kančios, 

užmiega prieš aušrą. Sapne pasirodo jo motina, kuri, kaip labiau už sūnų patyręs, didesnę 

gyvenimo išmintį turintis žmogus, ima jį guosti. Sapnas - tai savotiška paguoda 

susirūpinusiam tėvui ir pamokymas, kuris nukreipia poetą į savitą požiūrį į gyvenimą, t. y. 

išlaikyti pusiausvyrą tarp proto ir jausmų veikimo. Motina rodo jam būdą, kaip jį paguosti, 

sako, be kita ko: "Ištverti žmogaus likimą...". Taip ji jam parodo, kad žmogiškąjį likimą 

reikia ištverti oriai ir tikėti dieviškąja apvaizda. 

 Vienas iš pateikto kūrinio pasaulio elementų - sapnas Viljamo Šekspyro komedijoje 

"Vasarvidžio nakties sapnas". Tačiau čia ribos tarp to, kas pabudę, ir to, kas lieka sapnų 

karalystėje, nuosekliai trinamos. Veiksmas tarsi balansuoja ant tikrovės ir sapno ribos ne 

tik dėl to, kad veikėjai kartas nuo karto užmiega, bet ir dėl fantazijų pasaulio veiksmų. 
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 Šią stebuklingą naktį skirtumas tarp realių personažų sapnų, jų veiksmų ir elfų 

veiksmų nublanksta, ir visa tai dėl užburtos gėlės sulčių ir Pūko išdaigų ar klaidų. Būtent 

Oberonas - elfų karalius - nurodė savo kvailo pagalbininkui surasti gėlę, vadinamą 

"miegančia širdimi": "Kai jos sultimis sudrėkinsi kieno nors miegančias akis, tas vyras ar 

moteris iškart įsimylės pirmą gyvą būtybę, kurią pamatys pabudęs". 

 Taip Oberonas norėjo pamokyti savo žmoną - karalienę Titaniją, bet ir sugrąžinti 

Demetrijui abipusiškumą Helenai (kurią jaunuolis niekino). Dėl piktavališkumo Titanija 

įsimyli Botomą - paprastą audėją, kuris miške atsiduria persirengęs asilu. Įsimylėjėlių 

Lizandro ir Hermijos likimas taip pat komplikuojasi. Pabudimo iš miego akimirka tampa 

meilės permainų akimirka. Vėliau Oberonas bando ištaisyti Pūko klaidą, taigi Šekspyro 

dramos temą sudaro nuolatinis pabudimas ir užmigimas. 

 Šioje dramoje sapnas, be abejo, turi ir kitų funkcijų, jis atlieka kitokį vaidmenį, tačiau 

čia jo nenagrinėsiu. Pabudę veikėjai nėra tikri, ar tai, ką jie patiria, yra sapno vizijų tęsinys, 

ar jie kažką patiria būdami budrūs. Keistai familiariai - kalderoniškai - skamba formulė. 

Todėl šioje vietoje pereisiu prie gyvenimo kaip sapno toposo, kuris baroko epochoje 

padarė "svaiginančią" karjerą, aptarimo.  

3.5. Gyvenimo kaip sapno toposas 

 XVII a. filosofijoje, moksle, mene ir literatūroje atsiranda sapno motyvas. 

Pavyzdžiui, apie tai kalbėjo Descartes'as savo "Pirmosios filosofijos apmąstymuose". 

Lenkijoje Zbigniewo Morsztyno kūryboje dažnai sutinkamas gyvenimo kaip sapno 

motyvas. Pakanka pacituoti jo eilėraštį "Żywot - sen i cień". Morštynas žmogaus gyvenimą 

lygina su sapnu, nes egzistencija jam yra klaidžiojimas tamsoje ("Šio gyvenimo negalima 

vadinti dienos šviesa"); migloje, kurioje formos keičiasi greičiau nei diena, o žmonės 

skendi užmarštyje.  

 Eilėraštyje taip pat yra viduramžių motyvas "ubi sunt" ("Kur jie yra?"). Morsztyn 

klausia: "Kur karaliai, kur drąsūs kunigaikščiai, / kur vyriausi kariuomenės vadai, / kurių 

metai seniau buvo prisiminti?" Poetas taip pat pristatė gyvenimo toposą - teatrą. 

Gyvenimas jam taip pat atrodo kelionė mirties link, vaidmenų, kurių vėliau niekas 

neprisimena, atlikimas. Mirusius karalius, kunigaikščius ir vadus jis vadina šešėliais, 

kaukėmis, iš kurių "liko tik menkas šešėlis". Morsztyno naudojami motyvai ir topos 

pabrėžia žmogaus gyvenimo laikinumą, trapumą, tiesos apie pasaulį nežinomybę, sapno 

ir mirties susipynimą. 
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 Tačiau geriausiai žinoma gyvenimo svajonės realizacija yra Calderono filosofinė 

drama "Gyvenimas yra svajonė". Šio literatūros kūrinio siužetas yra bene plačiausiai 

komentuojamas - greta Cervanteso "Don Kichoto Cervantes - ispanų literatūros kūrinys, 

kurio veiksmas, netikėtai, vyksta ... Lenkija. Kūrinyje, kuriame nagrinėjama žmogaus 

laisvės ir pasaulio pažinimo problema, valdovas Bazilijus įsakė savo mažametį sūnų 

Žygimantą įkalinti bokšte viduryje niekur. Jis taip pasielgė, nes tikėjo horoskopais, kurie 

sakė, kad jo sūnus bus pabaisa.  

 Kai Žygimantas užaugo, karalius jį išbandė: sapne jis perkėlė princą į rūmus 

ir padarė jį valdovu. Žygimantas, manydamas, kad tai tik pranašystė, pasielgė pagal 

pranašystes (juk sapne viskas leistina). Neišsipildė Bazilijaus svajonė, kad dangus, 

įtikėjęs mano sūnaus dorumu, atšauks tai, ką kadaise buvo pasakęs". Žygimantas per 

vieną savo valdymo dieną išmetė tarną pro langą ir nuteisė mirti savo ištikimąjį mokytoją 

Klotaldą.  

 Dar kartą užmigdytas ir perkeltas į bokštą, jis nebežinojo, kas yra budėjimas, o kas 

- sapnas. Vis dėlto herojus sugebėjo išsilaisvinti ir įveikti likimo prakeiksmą. Vėl išėjęs 

į laisvę, jis žino, ką prarado, todėl nusprendžia priimti naują gyvenimą ir prisiimti 

atsakomybę už savo likimą - imasi valdyti valstybę. Žygimantas yra herojus, kuris mokosi 

per savo kančias.  

 Jis suvaldo savo instinktus, blogus polinkius, dėl kurių buvo įkeltas į bokštą. Jis 

priima labai svarbų sprendimą, pradeda elgtis moraliai, daryti gera.  

 Įvesdamas į kūrinį sapno motyvą, Calderonas užduoda bene svarbiausius amžinus 

klausimus apie žmogų: kas yra gyvenimas, kas yra tikrovė? Kokia yra žmogaus laisvė 

mirties, visko išnykimo ir įvairiausių apribojimų akivaizdoje? Šį turinį primena Zigmundo 

žodžiai iš jo garsiojo monologo: "mes užmigsime/ juk gyvenimas yra sapnas/ tik sapnas, 

o tas, kuris gyvena, miega ir sapnuoja save, kol pats save nustelbia(...)", "kas yra 

gyvenimas/ bepročio sapnas/ proto aktas/ kas yra gyvenimas/ šešėlis/ sustokime ties 

savimi/ šiuo mažu ir šiltu/ gyvenimas yra sapnas/ visuma/ ir visi mūsų sapnai yra sapnai". 
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3.6. Miegas kaip žmogaus vidinių išgyvenimų atspindys 

 Sapno, kaip žmogaus vidinių išgyvenimų atspindžio, motyvas pasirodė Boleslovo 

Pruso pozityvistiniame romane "Lalka". Viena iš pagrindinių veikėjų Izabela sapnuoja 

Wokulskį, kuris jos sapne "iš juodų dūmų ir baltų garų ežero gelmių iškyla į pusiau figūrą", 

vyras didelėmis raudonomis rankomis. Šis vyras pavergė jos tėvą, įgijo jo pasitikėjimą, o 

paskui pats ją užkariavo. Sapne atsispindėjo Izabelės baimė Wokulskiui, turtingam ir 

įtakingam žmogui.  

 Panaši sapno prasmė buvo pateikta Fiodoro Dostojevskio romane "Nusikaltimas ir 

bausmė". Pagrindinis veikėjas Raskolnikovas yra puikus pavyzdys, kaip miegas veikia 

žmogaus kūną ir psichinę būseną. Jis, nepaisant jo deklaracijų, yra asmenybė, 

besiblaškanti tarp proto ir širdies motyvų, kaip rodo sapnas, kuris jį persekiojo po 

sprendimo nužudyti Aloną Ivanovną. Tai buvo prisiminimas iš vaikystės, kai mažasis 

Rodionas matė, kaip girtas valstietis Nikolajus žiauriai nužudė arklį.  

 Sapnas atskleidė tiesą apie herojų kaip apie žmogų, kurio prigimtis nėra linkusi 

kenkti kitiems. Sapnas kartu buvo ir įspėjimas dėl planuojamo veiksmo. Tai padaręs, jis 

aiškiai pamatė, kad proto autoritetas buvo pakirstas. Vėliau žudikui tapo aišku, ką jis 

padarė - siekdamas išnaikinti moralinį jautrumą, jis taip pat įvykdė nusikaltimą prieš save. 

3.7. Tikrovės kaip sapno iliustravimas 

 

   Tarpukario rašytojo Bruno Schulzo apsakymų rinkinyje "Cinamono parduotuvės" 

taip pat kalbama apie sapno poetiką.  Schulzas transformuoja tikrovę, pasitelkdamas 

sapnavimo procesui būdingus mechanizmus, kai kvestionuojamos logikos ir racionalumo 

taisyklės. Daiktai, asmenys, pastatai vienu metu gali būti ir nebūti savimi; metamorfozės 

vyksta laisvai. 

 Be abejo, Schulzas čia artimas Karlo Gustavo Jungo psichoanalizei ir siurrealistų 

menui. Šioje vietoje verta prisiminti titulinius rašytojo rinkinio pasakojimus. Filmo herojus 

keliauja per miestą, kad atneštų tėvui pamirštą piniginę su pinigais ir svarbiais 

dokumentais. Veikėjo kelias per miestą primena klaidžiojimą labirinte, mokykla - 

paslaptingus pasakų rūmus, dangus sukasi kaip knyga, o cinamono parduotuvių 

pardavėjai primena burtininkus. 
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  Kiti elementai, patvirtinantys onirinį tikrovės matymo būdą, yra šie: mėnulis, 

kuris vienu metu demonstruoja visas savo fazes ir padėtis; cinamono parduotuvės yra 

namai, kurie neturi įėjimų, tik sandariai uždarytus langus; berniukai sėdi ant lengvo 

minkšto sniego ir valgo lazdynų riešutus pavasario žiemą; svetainė neturi priekinės sienos, 

ją pratęsia miesto aikštė, o baldai stovi tiesiai ant grindinio. Vežėjo arklys virsta mažu 

mediniu žirgu iš medžio; žiemos oras kvepia violetinėmis gėlėmis; žygeiviai ant kalvų 

renka nukritusias ir nuo sniego sušlapusias žvaigždes. Veikėjas šioje erdvėje jaučiasi tarsi 

pasiklydęs labirinte.  

 Čia nėra nieko tikro ir nekintamo: nei laiko, nei erdvės. Tai Šulco aprašytai tikrovei 

suteikia mitiškumo. Visas apsakymas skirtas abipusėms perskyroms aprašyti: pažįstama 

ir nepažįstama erdvė, labirinto erdvė, dangus ir žemė, žiema ir pavasaris, sapnas ir 

svajonė. 

3.8. Literatūrinės aliuzijos sukeltas sapnas 

 Gustavo Herlingo-Grudzińskio apsakymas "Išnykstantis Antikristas" yra įdomus 

būdas tokiu būdu realizuoti sapno motyvą literatūroje. Manau, kad toks kreipimasis į 

sapnus, atrodo, būdingas esė ar eseisto būdui formuoti teiginį, kai nuoroda į onirinius 

motyvus ne tik nuspalvina tokį teiginį, bet dažnai tampa pretekstu platesniems 

apmąstymams ir sukelia naujų asociacijų.  

 Būtent taip nutinka minėtame Herlingo Grudzińskio apsakyme. Rašytojas atkuria 

paskutines Friedricho Nietzsche's sąmoningos egzistencijos dienas (prieš pasiekiant 

beprotystės būseną), kai 1888 m. Turine jis rengia "galutinį išpuolį prieš krikščionybę" kaip 

religiją, aukštinančią viską, kas silpna, liguista ir kenčiančia.  

 Tad ne veltui Herlingas-Grodžinskis verčia savo herojų skaityti apie Raskolnikovo 

sapną (tą patį, kuris buvo minėtas anksčiau). Kartu "Kito pasaulio" autorius parodo, kad 

Nietzsche vėliau pakartoja Raskolnikovo sapno gestą, elgesį. Galbūt, kaip ir Dostojevskio 

herojus, jis suprato, kad moralinių vertybių trypimas, krikščionybės idėja atsisuka prieš 

žmogų. 
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3.9. Išvados – santrauka 

Apibendrinant galima teigti, kad: 

• -nėra literatūrinių žanrų, skirtų sapno motyvui, 

• be to, sapno motyvas yra kilęs iš antikos laikų, tačiau ankstesnėse epochose jis 

veikiau atlieka alegorinę, simbolinę funkciją, žvelgdamas į veikėjo ateitį, 

• tačiau dažniau jis pasireiškia epochose, kuriose išryškėja iracionalus, dvasinis 

elementas (romantizmas, barokas, jaunoji Lenkija). 

• vystantis psichologijai (Froido psichoanalizė), veikiau galima kalbėti apie sapno 

poetiką (onirizmas), o tada sapno mechanizmas įrašomas į kūrinyje pateikiamą 

pasaulį (Šulcas), 

• sapno poetika ypač stipriai pasireiškia siurrealizme ir čia galima pastebėti 

reikšmingų pasiekimų tapyboje (Giorgio de Chirico, Salvadoras Dali - paveikslas 

"Sapnas")  

• Dažnai šis motyvas tame pačiame kūrinyje naudojamas įvairiomis funkcijomis. 

Pavyzdys - W. Shakespeare'o draminė komedija "Vasarvidžio nakties sapnas", 

kurioje greta sapno, įausto į kūrinio kompoziciją, randame pranašišką sapną ir 

sapną, atliekantį metaforos funkciją. 

 


