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Temats. Sapņu tēma un tās funkcijas skaņdarbā. 

1.  Ar tēmu saistīto darbu bibliogrāfiskais apkopojums. 

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

s.236. 

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

1969, s.38- 48. 

3)  Jan Kochanowski, Do snu, [w:] tegoż, Fraszki, oprac. J. Pelc, Wrocław 1957, s.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, s.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, s.113. 

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

przełożył Czesław Jastrzębiec-Kozłowski, opracowanie Józef Smaga, Wrocław 

1992, s. 67 - 73.  

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

Jarzębski, Wrocław 1989, s.57-69. 

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

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

 

2. To publikāciju saraksts, kurās sniegti ar tēmu saistīto zinātnisko 

pētījumu rezultāti. 

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

s. 1053-1054. 

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

3) Alberto del Rio, Historia literatury hiszpańskiej ,tom I, Warszawa 1970, s.422-423. 
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4)  Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod redakcją Józefa Bachórza i Aliny. 

Kowalczykowej, Warszawa 1991, s. 869 - 876.  

5) Słownik literatury polskiej XX wieku, pod redakcją Aliny Brodzkiej, Marioli. 

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

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

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

7)  Słownik współczesnego języka polskiego, pod redakcją naukową  Bogusława 

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

3. Tēmas prezentācijas plāns 

1) Levads - vārda nozīme vārdnīcā. 

2) Sapnis kā pravietojums, cilvēka priekšnojautu atspoguļojums.  

3) Sapnis kā nāves metafora.  

4) Sapnis kā darba kompozīcijas motīvs.  

5) Dzīves kā sapņa toposs. 

6) Sapnis kā cilvēka iekšējo pārdzīvojumu atspoguļojums.  

7) Sapnim līdzīga realitātes reprezentācija. 

8) Sapnis kā literāra alūzija.  

9) Secinājums. 

3.1 Levads 

 Sākumā ir jāprecizē jēdziens "miegs". Saskaņā ar lielāko daļu vārdnīcu, no 

medicīniskā viedokļa tas ir fizioloģisks stāvoklis, kas ļauj atjaunot organisma spēkus, kas 

sastāv no īslaicīgas apziņas izzušanas, ķermeņa jutības pret stimuliem samazināšanās. 

 Sarunvalodā mēdz teikt, ka miegs var būt drudžains, dziļš. To var interpretēt arī kā 

to, ko cilvēks sapņo, un tad mēs atšķiram krāsainus sapņus, pravietiskus sapņus, 

erotiskus sapņus. Vārds sapnis tiek plaši lietots arī vairākos frazeoloģiskos savienojumos, 

kas, cita starpā, ietver dziļu miegu, redzēt kā sapnī, gulēt mūžīgo miegu, godīgu miegu.  



 

4 
 

 Daudzi no šiem izteicieniem, frāzēm jau norāda uz konkrētām funkcijām, ko sapņa 

motīvs pildīs literatūrā: sapnis parādās kā skaņdarba kompozīcijas motīvs, darbojas kā 

nāves metafora un bieži vien ir cilvēka iekšējās būtības atspoguļojums. Mēs pazīstam 

literāros pravietiskos sapņus, dzīves kā sapņa toposu, taču tas var tikt piesaukts arī kā 

literāra alūzija. 

3.2. Sapnis kā pareģojums, cilvēka nojausmu atspulgs 

 Šādā veidā traktēts sapnis parādās vissenākajos tekstos: mitoloģiskajos un 

Bībeles tekstos. Tad tas iegūst alegorisku, simbolisku nozīmi, kas ir jāatklāj, lai realitāte, 

nākotnes likteņi, nejaušības un notikumi kļūtu skaidri, atpazīstami, zināmi un nolasāmi.  

 Šāds piemērs ir sapnis par vienu no mitoloģiskajām karalienēm - HEKABE - pēdējā 

Trojas karaļa Priama sievu. Hekabe pirms otrā dēla Parisa (pazīstama arī kā Aleksandrs) 

piedzimšanas sapņoja, ka viņa dzemdējusi liesmojošu lāpu, kas ar liesmām apņēma visu 

Troju. Tika paskaidrots, ka sapnis nozīmēja, ka viņas jaundzimušais dēls atnesīs nelaimi 

viņas dzimtajai pilsētai. Priams uzreiz pēc piedzimšanas atdeva bērnu ganu Agelosam, 

lai to pamestu kalnos. Tomēr tas nenotika. Viņu dēls izdzīvoja, un mēs zinām, ka ne velti 

Trojas iedzīvotāji viņu ienīda, uzskatīja par kara vaininieku un nicināja par viņa drosmes 

trūkumu.  

  Sapni no Mickeviča drāmas var lasīt arī simboliskā, pravietiskā nozīmē, jo tajā ir 

ietverta zināma interpretācija par poļu tautas upuri, mocekļa nāvi. Viens no cilvēkiem, kam 

bija sapnis, bija Ieva no "Dziady" trešās daļas. Viesojoties lauku mājā netālu no Ļvovas, 

jaunā meitene lūdzās par poļu jauniešiem, kurus cariskais režīms vajāja un ieslodzīja 

cietumā. Viņa arī teica lūgšanu par dzejnieku, kura dzejoļus lasīja. Kad meitene aizmiga, 

viņai radās vīzija. Viņa ieraudzīja sevi, rotājot Jaunavas Marijas attēlu ar skaistiem 

ziediem.  

Marija paņem vainagu rokās un pasniedz to Jēzum, kurš ar smaidu pārkaisa ziedus Ievai. 

Meitene pamana, ka viena no puķēm - roze - ir dzīva, un sūdzas, ka viņa ir "izņemta no 

ģimenes dārza".  

 Visticamāk, ka šeit ir atsauce uz Viļņas jauniešiem, kas cieš cietumos. Tomēr 

meitene paskaidro, ka roze tika noplūkta nevis izklaides dēļ, bet gan, lai vainagotu 

Jaunavas Marijas tempļus. Tātad nevainīgais upuris ir nepieciešams, tas nesīs ražu, kā 

to apstiprina simboliskā pasaka par Zegotu I cēlienā, kā arī vēlākā tēva Pētera vīzija. 
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3.2 Sapnis kā nāves metafora 

 Mitoloģijā Hipnoss bija nāves dieva Tanatosa brālis. Grieķi uzskatīja, ka miegs ir 

nāves mācīšanās. Līdzīga vīzija ir attēlota Kochanovska dzejolī "Miegam". Pirmie dzejoļa 

vārdi atklāj šo patiesību. Tas sākas ar apostrofu: "Sapnis, kas māca cilvēkam mirt un rāda 

nākotnes laikmeta garšu". Liriskā tēma parāda dvēseles klejojumus, kas atstāj mirstīgo 

ķermeni un var šķērsot jūras un sauszemi, vērot debesu ķermeņu kustības. Šādā veidā 

dvēsele miegā mācās, "ko nozīmē nedzīvot".  

 Līdzīga metafora par nāvi kā miegu ir ietverta VII dzejolī (trene), kur Kochanovskis 

saka, ka Ursula aizmigusi "cietā, dzelzs, "bezmiega" miegā". Šī perifrāze rāda, ka cilvēks 

baidās teikt pēdējos vārdus, kas atņem cerību. To turpināja arī Viljams Šekspīrs Hamleta 

monologā. Tad nāve kļūst par sapni, kas sniedz mierinājumu, tā būtu aizsardzība pret 

pasaules ļaunumu. Hamlets uzskata, ka cilvēks izrādās gļēvs un baidās pārkāpt nāves 

barjeru. 

3.3 Sapnis kā skaņdarba kompozīcijas motīvs 

 Literārā darba uzbūvē tiek uzburts kāda no varoņiem sapnis, kas kļūst par darbā 

attēlotās pasaules sastāvdaļu. Šādā funkcijā sapnis ir izmantots XIX dzejolī (tren). Tas 

noslēdz ciklu un ir sava veida atbilde uz lūgumu, kas ietverts X dzejolī (tren), kur liriskais 

subjekts lūdz mierinājumu un lūdz, lai Ursula parādās viņa priekšā jebkurā formā.  

 XIX dzejolis (tren) sākas ar ievadu, kurā liriskais subjekts stāsta par sapni, kurā 

viņam parādījusies māte ar Ursulīnu uz rokām. Dzejnieks, noguris no bēdām un ciešanām, 

iemieg pirms rītausmas. Sapnī nāk māte, kas kā persona, kas ir pieredzējusi vairāk nekā 

dēls, kam piemīt lielāka dzīves gudrība, sāk viņu mierināt. Sapnis šeit ir sava veida 

mierinājums satrauktajam tēvam un pamācība, kas dzejniekam liek pieņemt noteiktu 

attieksmi pret dzīvi, proti, saglabāt līdzsvaru starp saprāta un jūtu darbību. Māte viņam 

rāda mierinājuma ceļu, cita starpā sakot: "Cilvēciski piedzīvojumi, cilvēciskas attieksmes". 

Tādējādi viņa parāda viņam, ka cilvēka liktenis ir jānes ar cieņu un jātic dievišķajai 

providencei.  
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 Sapnis Viljama Šekspīra komēdijā "Sapnis vasaras naktī" jau iepriekš bija 

parādījies kā viens no darba attēlotās pasaules elementiem. Tomēr šeit robežas starp to, 

kas ir nomodā, un to, kas paliek sapņu valstībā, ir konsekventi izplūdušas. Šķiet, ka 

darbība ir uz robežas starp realitāti un sapni ne tikai tāpēc, ka varoņi ik pa laikam aizmigst, 

bet arī fantāzijas pasaules darbības rezultātā.  

 Šajā maģiskajā naktī atšķirība starp reālo varoņu sapņiem, viņu darbībām un elfu 

darbībām ir izplūdusi, un to visu izraisa apburtā zieda sula un Pūka ļaundarības, viņa 

kļūdas. Tas bija Oberons - elfu karalis -, kurš lika savam palīgam jokdarim atrast ziedu, 

ko sauc par "miega sirdi": "Kad tās sulas samitrina kāda miegainas acis, šis vīrietis vai 

sieviete uzreiz iemīlas bez atmiņas.  Pirmajā dzīvajā būtnē, ko viņš vai viņa ierauga pēc 

pamošanās".  

 Oberons tādējādi vēlējās ne tikai dot mācību savai sievai karalienei Titānijai, bet 

arī atjaunot Demetrija savstarpību ar jaunā vīrieša nicināto Helēnu. Pateicoties viņa 

palaidnībām, Titānija iemīlas Nikolajā Līnijā - parastā audējā, kuru mežā atrod pārģērbtu 

par ēzeli. Sarežģīti ir arī Lizandra un Hermijas mīlestības likteņi. Moments, kad pamosties 

no sapņa, kļūst par mirkli, par pārmaiņu robežu mīlestībā. Vēlāk Oberons cenšas labot 

Pūka kļūdu, un tā Šekspīra drāmas būtība ir nemitīga pamošanās un iemigšana.  

 Drāmā miegs, protams, pilda citas funkcijas, tam ir cita loma, bet es šeit par to 

nerunāšu. Pamostoties varoņi nav pārliecināti, vai tas, ko viņi piedzīvo, ir viņu sapņu vīziju 

turpinājums, vai arī viņi kaut ko piedzīvo pamostoties. Dīvaini pazīstami - kalderoniski - 

skan šī formula. Šajā vietā es pievērsīšos toposa "dzīve kā sapnis" apspriešanai, kas 

baroka laikmetā piedzīvoja "galvu reibinošu" karjeru. 

3.4 Dzīves kā sapņa toposs 

 Sapņa motīvs parādās 17. gadsimta filozofijā, zinātnē, mākslā un literatūrā. Par to 

runāja, piemēram, Dekarts savā darbā "Meditācijas par pirmo filozofiju". Polijā dzīves kā 

sapņa motīvs bieži parādās Zbigņeva Morština darbos. Pietiek citēt viņa dzejoli "Żywot - 

sen i cień". Morštins cilvēka dzīvi salīdzina ar sapni, jo eksistence viņam klīst tumsā ("Šo 

dzīvi nevar saukt par dienas gaismu"), miglā, kurā formas pārvēršas ātrāk nekā diena, un 

cilvēki aiziet aizmirstībā.  
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 Dzejolī ir arī viduslaiku motīvs "ubi sunt" ("Kur viņi ir?"). Morsztyn jautā: "Kur ir 

karaļi, kur drosmīgie prinči, / kur priekšējie karaspēka vadoņi, / kuru senākos gadus 

atceras?" Dzejnieks ieviesa arī dzīves toposu - teātri. Viņam arī dzīve šķiet ceļojums pretī 

nāvei, lomu izspēlēšana, ko pēc tam neviens neatceras. Mirušos karaļus, prinčus un 

virsaišus viņš sauc par ēnām, maskām, no kurām "nav palikusi nekas vairāk par vāju ēnu". 

Morština izmantotie motīvi  uzsver cilvēka dzīves īslaicīgumu, trauslumu, patiesības par 

pasauli nezināmību, sapņa un nāves mijiedarbību. 

 Tomēr vispazīstamākā dzīves sapņa realizācija ir Kalderona filozofiskā drāma 

"Dzīve ir sapnis". Šī literārā darba sižets, iespējams, ir visplašāk komentētais - līdzās 

Servantesa "Don Kihotam".  Darbā, kurā aplūkota cilvēka brīvības un pasaules 

izzināšanas problēma, valdnieks Bazilijs pavēlēja ieslodzīt savu mazgadīgo dēlu 

Sigismundu tornī nekurienes vidū. Viņš to darīja, jo ticēja horoskopiem, kas vēstīja, ka 

viņa dēls būs briesmonis.  

 Kad Sigismunds izauga, karalis viņu pārbaudīja: sapnī viņš pārcēla princi uz pili un 

padarīja viņu par valdnieku. Sigismunds, domādams, "ka tas bija tikai pareģojums, rīkojās 

saskaņā ar pareģojumiem (galu galā sapnī viss ir atļauts). Bazilija sapnis nepiepildījās, ka 

debesis, mana dēla tikumības pārliecinātas, atcels to, ko tās reiz bija sacījušas." Savas 

vienas dienas valdīšanas laikā Sigismunds izmetis kalpu pa logu un notiesājis uz nāvi 

savu uzticamo skolotāju Klotaldo.  

 Atkal iemidzināts un pārcelts uz torni, viņš vairs nezināja, kas ir modināšana un 

kas - sapnis. Tomēr varonis spēja atbrīvoties un pārvarēt likteņa lāstu. Atkal atbrīvots, 

viņš apzinās, ko ir zaudējis, tāpēc nolemj pieņemt jaunu dzīvi, uzņemties atbildību par 

savu likteni - viņš pārņem valsts vadību. Sigismunds ir varonis, kurš mācās caur savām 

ciešanām.  

 Viņš pārvalda savus instinktus, ļaunās tieksmes, kas bija iemesls, kāpēc viņš tika 

ievietots tornī. Viņš pieņem ārkārtīgi svarīgu lēmumu, viņš sāk rīkoties morāli, darīt labu. 

Leviešot darbā sapņa motīvu, Kalderons uzdod, iespējams, svarīgākos mūžīgos 

jautājumus par cilvēku: kas ir dzīve, kas ir realitāte? Kāda ir cilvēka brīvība, saskaroties 

ar nāvi, visa pāreju un visa veida ierobežojumiem? Šo saturu atgādina Zigmunda vārdi no 

viņa slavenā monologa: "mēs aizmigsim/ galu galā dzīve ir sapnis/ tikai sapnis, un tas, 

kas dzīvo, guļ un sapņo sevi, līdz pārspēj pats sevi(...)", "kas ir dzīve/ traka sapnis/ prāta 

akts/ kas ir dzīve/ ēna/ apstāsimies pie sevis/ šī mazā un siltā/ dzīve ir sapnis/ viss/ un 

visi mūsu sapņi ir sapņi". 
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3.5 Sapnis kā cilvēka iekšējo pārdzīvojumu atspoguļojums 

 Sapņa kā cilvēka iekšējo pārdzīvojumu atspoguļojuma motīvs parādījās Boleslava 

Prusa pozitīvisma romānā "Lalka". Viena no galvenajām varonēm, Izabela, sapņo par 

Vokulski, kurš viņas sapnī iznirst "no melnu dūmu un baltu tvaiku ezera dzīlēm, 

pusfigūrains cilvēks" ar lielām sarkanām rokām. Šis vīrs pakļāva viņas tēvu, ieguva viņa 

uzticību un kļuva par viņas vīru. Sapnis atspoguļoja Izabellas bailes no Vokulska, bagāta 

un ietekmīga cilvēka.  

 Līdzīga sapņa nozīme bija iekļauta Fjodora Dostojevska grāmatā "Noziegums un 

sods". Galvenais varonis Raskoļņikovs ir lielisks piemērs tam, kā miegs ietekmē cilvēka 

ķermeni un garīgo stāvokli. Viņš, par spīti saviem paziņojumiem, izrādās personība, kas 

ir sašķelta starp saprāta un sirds apsvērumiem, par ko liecina sapnis, kas viņu vajāja pēc 

lēmuma nogalināt Alonu Ivanovnu. Tās bija atmiņas par bērnību, kad mazais Rodions bija 

liecinieks tam, kā piedzēries zemnieks Nikolajs nežēlīgi nogalināja zirgu.  

 Sapnis atklāja patiesību par varoni kā cilvēku, kura daba nav tendēta nodarīt 

ciešanas citiem. Sapnis vienlaikus bija arī brīdinājums par plānoto aktu. Pēc tam, kad viņš 

to bija izdarījis, viņš skaidri redzēja, ka saprāta autoritāte tiek grauta. Vēlāk slepkavam 

kļuva skaidrs, ko viņš bija izdarījis - viņš bija pastrādājis noziegumu arī pret sevi, mēģinot 

izskaust morālo jūtīgumu. 

3.6 Sapnim līdzīga realitātes reprezentācija 

   Arī starpkaru perioda rakstnieka Bruno Šulca stāstu krājums "Kanēļa veikali" 

atsaucas uz sapņa poētiku.  Šulcs pārveido realitāti, izmantojot sapņošanas procesam 

raksturīgos mehānismus, kuros tiek apšaubīti loģikas un racionalitātes noteikumi. 

Priekšmeti, cilvēki, ēkas var vienlaikus būt un nebūt paši par sevi; metamorfozes notiek 

brīvi. 

 Protams, Šulcs šeit ir tuvs Karla Gustava Junga psihoanalīzei un sirreālistu mākslai. 

Šajā vietā ir vērts atgādināt rakstnieka krājuma titulstāstus. Tās galvenais varonis dodas 

cauri pilsētai, lai atvestu tēvam aizmirstu maku, kurā ir nauda un svarīgi dokumenti. 

Galvenā varoņa ceļš cauri pilsētai atgādina klaiņošanu labirintā, skola izskatās pēc 

noslēpumainas pasaku pils, debesis saritinās kā grāmata, bet pārdevēji kanēļa veikalos 

atgādina burvjus.  
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 Citi elementi, kas apliecina onirisko realitātes redzējumu, ir šādi: mēness, kas 

vienlaikus demonstrē visas savas fāzes un stāvokļus; kanēļa veikaliņi ir mājas, kurās nav 

ieeju, tikai cieši aizvērti logi; zēni pavasara ziemā sēž uz viegla, mīksta sniega un ēd lazdu 

riekstus; viesistabai nav fasādes sienas, un to paplašina pilsētas laukums, un mēbeles 

stāv tieši uz ietves. Kravas šofera zirgs pārvēršas par mazu koka zirdziņu; gaiss ziemā 

smaržo pēc vijolītēm; pārgājiena dalībnieki kalnos vāc nokritušas un sniega slapjuma 

pilnas zvaigznes. Šajā telpā galvenais varonis jūtas tā, it kā būtu apmaldījies labirintā. Šeit 

nekas nav skaidrs un nemainīgs - ne laiks, ne telpa. Tas Šulca aprakstītajai realitātei 

piešķir mītisku raksturu. Viss stāsts ir veltīts savstarpējo caurviju aprakstam: pazīstama 

un nepazīstama telpa, labirintu telpa, debesis un zeme, ziema un pavasaris, sapņošana 

un sapņošana. 

 

3.7 Literārās alūzijas izraisīts sapnis 

 Gustava Herlinga-Grudziņska (Gustaw Herling-Grudziński) stāsts "Iznīkstošais 

Antikrists" ir interesants veids, kā šādā veidā realizēt sapņa motīvu literatūrā. Domāju, ka 

šāds atsaukšanās uz sapņiem, šķiet, ir raksturīgs esejas vai esejista izteikuma 

veidošanas veidam, kur atsaukšanās uz oniriskiem motīviem ne tikai kalpo šāda izteikuma 

iekrāsošanai, bet nereti kļūst arī par ieganstu plašākām pārdomām un ievieš jaunas 

asociācijas.  

 Tieši tas notiek jau minētajā Herlinga-Grudziņska stāstā. Rakstnieks rekonstruē 

Frīdriha Nīčes pēdējās apzinātās eksistences dienas (pirms neprāta stāvokļa 

sasniegšanas), kurš 1888. gadā Turīnā sagatavo "pēdējo uzbrukumu kristietībai" kā 

reliģijai, kas cildina visu, kas ir vājš, slims un cieš. Ne velti Herlings-Grodžinskis liek savam 

varonim lasīt par Raskoļņikova sapni (to pašu, kas minēts iepriekš). Tajā pašā laikā "Cita 

pasaule" autors parāda, ka Nīče vēlāk atkārto kādu Raskoļņikova sapņa žestu, uzvedību. 

Varbūt - līdzīgi kā Dostojevska varonis - viņš saprata, ka morālo vērtību, kristietības idejas 

nomīdīšana vēršas pret cilvēku.. 
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 3.8 Secinājumi – kopsavilkums 

Kopsavilkumā var teikt, ka: 

- nav literatūras žanru, kas rezervēti sapņu motīvam, 

- turklāt sapņa motīvs ir radies jau senatnē, bet agrākajos laikmetos tas parādās drīzāk 

alegoriskā, simboliskā funkcijā, ieskatoties galvenā varoņa nākotnē, 

- biežāk tas ir sastopams laikmetos, kad priekšplānā izvirzās iracionālais, garīgais 

elements (romantisms, baroks, jaunpoļi). 

- ar psiholoģijas attīstību (Freida psihoanalīze), drīzāk var runāt par sapņa poētiku 

(oneirisms), un tad sapņa mehānisms tiek ierakstīts darbā attēlotajā pasaulē (Šulcs), 

- sapņa poētika īpaši spēcīgi izpaužas sirreālismā, un šeit ir vērojami nozīmīgi sasniegumi 

glezniecībā (Džordžo de Kiriko, Salvadors Dalī - glezna "Sapnis").  

- Bieži vien šis motīvs vienā un tajā pašā darbā tiek izmantots dažādās funkcijās. Kā 

piemēru var minēt V. Šekspīra dramaturģisko komēdiju "Sapnis vasaras naktī", kur līdzās 

sapnim, kas ieausts darba kompozīcijā, mēs atrodam arī pravietisku sapni un sapni 

metaforas funkcijā. 

 


