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Temat: Motyw snu i jego funkcje w utworze. 

1.  Literatura podmiotu 

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. Literatura przedmiotu 

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.

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

Kowalczykowej, Warszawa 1991, s. 869 - 876. 
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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. Ramowy plan wypowiedzi 

1) Wstęp- znaczenie słownikowe tego słowa.

2)  Sen jako proroctwo , odzwierciedlenie przeczuć człowieka. 

3) Sen jako metafora śmierci. 

4) Sen jako motyw kompozycyjny utworu. 

5) Topos życia jako snu

6) Sen jako odbicie przeżyć wewnętrznych człowieka. 

7) Przedstawienie rzeczywistości na wzór marzenia sennego.

8)  Sen przywoływany na zasadzie aluzji literackiej. 

9)  Podsumowanie. 

3.1. Wstęp 

Na początku należałoby wyjaśnić pojęcie „snu". Jak podaje większość słowników,

z punktu widzenia medycznego, jest to stan fizjologiczny umożliwiający regenerację sił

organizmu,  polegający  na  czasowym  zaniku  świadomości,  obniżeniu  wrażliwości

organizmu na bodźce.

Potocznie mówi się, że sen może być gorączkowy, głęboki, kamienny. Również

można interpretować go jako to, co się komuś śni i wtedy wyróżniamy sny kolorowe,

prorocze, erotyczne. Wyraz sen ma także powszechne zastosowanie w wielu związkach

frazeologicznych, do których zaliczamy m. in. głęboki sen, widzieć jak przez sen, spać

snem wiecznym, sprawiedliwym. 
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Wiele z tych wyrażeń, zwrotów wskazuje już na określone funkcje, jakie pełnić

będzie  motyw  snu  w  literaturze:  sen  występuje  jako  motyw  kompozycyjny  utworu,

funkcjonuje jako metafora śmierci, często jest też odzwierciedleniem wnętrza człowieka.

Znamy literackie sny prorocze, przywołać można topos życia jako snu, ale też występuje

na zasadzie aluzji literackiej. 

3.2. Sen jako proroctwo, odzwierciedlenie przeczuć człowieka 

Sen  potraktowany  w  ten  sposób  pojawia  się  w  najstarszych  tekstach:

mitologicznych i biblijnych. Zyskuje on wówczas znaczenie alegoryczne, symboliczne,

które należy odkryć, aby rzeczywistość , przyszłe losy, wypadki, wydarzenia stały się

jasne , rozpoznawalne, wiadome, odczytane. 

Takim przykładem jest sen jednej z mitologicznych królowych — HEKABE- żony

ostatniego  króla  Troi  —  Priama.  Hekabe  przed  urodzeniem  drugiego  syna  Parysa

(zwanego także Aleksandrem) miała sen, że wydała na świat płonącą pochodnię, która

płomieniami  swymi  objęła  całą  Troję.  Tłumaczono,  że  sen  ten  oznacza,  iż  nowo

narodzony syn sprowadzi nieszczęście na ojczyste miasto. Tym synem był Parys. Priam

oddał  dziecko  zaraz  po  urodzeniu  pasterzowi  Agelosowi,  aby  je  porzucił  w  górach.

Jednak tak się nie stało. Parys ocalał, a wiemy, że nie bez przyczyny, więc Trojanie

nienawidzili Parysa, uważając go za sprawcę wojny i pogardzali nim za brak męstwa. 

 W  sposób  symboliczny,  proroczy  odczytać  można  również  sen  z  dramatu

Mickiewicza,  gdyż  zawiera  pewną  wykładnię  ofiary,  męczeństwa  narodu  polskiego.

Jedną z osób mających marzenie senne była Ewa z III części ,,Dziadów". Przebywając

w domu wiejskim pod Lwowem młoda dziewczyna, modliła się za prześladowaną przez

carat  i osadzoną  w  więzieniu  polską  młodzież.  Odmawiała  też  modlitwę  za  poetę,

którego wiersze czytała. Kiedy dziewczyna zasnęła, miała widzenie. Spostrzegła siebie

zdobiącą  pięknymi  kwiatami  obrazek  Matki  Boskiej.  Maryja  bierze  wianek  w  ręce

i podaje Jezusowi, który z uśmiechem obsypuje kwiatami Ewę. Dziewczyna spostrzega,

że jeden z kwiatów — róża- żyje i skarży się, że została, „wyjęta z rodzinnej trawki". 

Najprawdopodobniej zawarta jest tutaj aluzja do cierpiącej w więzieniu i na zsyłce

młodzieży wileńskiej.  Jednak dziewczyna tłumaczy,  że róża została  zerwana nie  dla
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zabawy, ale aby uwieńczyć skronie Matki Boskiej. Zatem niewinna ofiara jest niezbędna,

przyniesie plon, co potwierdza symboliczna bajka Żegoty ze sceny I, a także późniejsze

widzenie księdza Piotra.

3.3. Sen jako metafora śmierci 

W mitologii Hypnos był bratem bożka śmierci Tantanosa. Grecy uważali, że sen

to uczenie  się  śmierci.  Podobne  widzenie  prezentowane  jest  we  fraszce

Kochanowskiego „Do snu". Pierwsze słowa tego utworu pokazują nam tą prawdę. Utwór

rozpoczyna się od apostrofy: „Śnie, który uczysz umierać człowieka i ukazujesz smak

przyszłego  wieka".  Podmiot  liryczny  pokazuje  wędrówkę  duszy,  która  opuszcza

śmiertelne ciało, może ona wtedy przemierzać morza i lądy, przypatrywać się ruchom

ciał niebieskich. W ten sposób –za sprawą snu- dusza uczy się, „co to znaczy nie żyć". 

Podobna metafora śmierci jako snu zawarta jest w trenie VII, gdzie Kochanowski

mówił, że Urszulka zasnęła „snem twardym, żelaznym, „nieprzespanym". Ta peryfraza

pokazuje, że człowiek obawia się wypowiadać słowa ostateczne, odbierające nadzieję.

Kontynuował to również William Szekspir w Hamletowskim monologu. Śmierć staje się

wtedy snem, który daje ukojenie, byłaby ochroną przed złem świata. Według Hamleta

człowiek okazuje się tchórzem i boi się przekroczyć barierę śmierci. 

3.4. Sen jako motyw kompozycyjny utworu 

W konstrukcji  utworu literackiego przywoływany jest sen któregoś z bohaterów

i staje się on składnikiem świata przedstawionego utworu. W takiej funkcji wykorzystano

sen w trenie XIX. Tren stanowi zakończenie cyklu oraz stanowi swoistą odpowiedź na

prośbę  zawartą  w  trenie  X,  gdzie  podmiot  liryczny  prosi  o  pocieszenie  i  o  to,  aby

Urszulka zjawiła się przed nim w jakiejkolwiek postaci. 

Tren  XIX  rozpoczyna  się  wprowadzeniem,  w  którym  podmiot  liryczny  mówi

o śnie, w którym ukazała mu się matka z Urszulką na ręku. Poeta zmęczony żalem,

cierpieniem zasypia  przed  świtaniem.  We  śnie  przychodzi  matka,  która  jako  osoba

bardziej od syna doświadczona, posiadająca większą mądrość życiową — zaczyna go

pocieszać.  Sen  jest  tu  pewnego  rodzaju  pocieszeniem  dla  zatroskanego  ojca  oraz

napomnieniem,  które  ukierunkowuje  poetę  do  przyjęcia  określonej  postawy  wobec

5



życia,  czyli  zachowania  równowagi  pomiędzy działaniem rozumu i  uczuciami.  Matka

wskazuje mu drogę pocieszenia, mówi m.in.: Ludzkie przygody, ludzkie noś". Pokazuje

mu więc, że los człowieczy należy znosić z godnością i wierzyć w boską opaczność. 

Jako jeden z elementów świata przedstawionego utworu pojawił  się wcześniej

sen w komedii  Williama Szekspira "Sen nocy letniej".  Jednak tutaj  granice pomiędzy

tym, co na jawie, a tym co pozostaje w sferze snu, zostają konsekwentnie zatarte. Akcja

zdaje się być z pogranicza jawy i  snu nie  tylko dlatego,  że bohaterowie raz po raz

zapadają w sen, ale także na skutek działań świata fantastycznego. 

W tę magiczna noc zaciera się różnica pomiędzy snami postaci  realnych, ich

działaniem i  działaniem elfów, a  wszystko za sprawą soku z zaczarowanego kwiatu

i psot, pomyłek Puka. To właśnie Oberon - król elfów - polecił swojemu pomocnikowi

błaznowi znaleźć kwiat zwany „śpiącym serduszkiem”: „Gdy jego sokiem zwilżyć czyjeś

senne  oczy,  mężczyzna  ten  albo  kobieta  zakocha  się  natychmiast  bez  pamięci.

W pierwszej istocie żywej, którą ujrzy po przebudzeniu". 

Oberon chciał w ten sposób dać nauczkę swojej żonie — królowej Tytanii, ale

także przywrócić wzajemność Demetriusza wzgardzonej przez młodzieńca Helenie. Za

sprawą  psot  Tytania  zakochuje  się  w  Mikołaju  Podszewce-  zwykłym  tkaczu,  który

znajduje się w lesie przebrany za osła. Komplikują się także losy zakochanych Lizandra

i Hermii. Moment przebudzenia ze snu staje się momentem, granicą odmiany w miłości.

Później Oberon stara się naprawić pomyłkę Puka, tak więc materia dramatu Szekspira

składa się z ciągłych przebudzeń i zapadania w sen. 

W dramacie tym z pewnością sen występuje w innych funkcjach, pełni inną rolę,

ale tutaj nie będę się tym zajmować. Bohaterowie po przebudzeniu nie są pewni, czy to,

co przeżywają stanowi dalszy ciąg sennych wizji, czy przeżywają coś na jawie. Dziwnie

znajomo-  Calderonowsko-  brzmi  ta  formuła.  W  tym  momencie  przejdę  zatem

do omówienia toposu życia jako snu, który „zawrotną" karierę zrobił w epoce baroku. 
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3.5. Topos życia jako snu

Motyw snu pojawia się w XVII wieku w filozofii, nauce, sztuce i literaturze. Mówił

o tym np. Kartezjusz w „Medytacjach o pierwszej filozofii”. W Polsce motyw życia jako

snu  występuje  często  w  twórczości  Zbigniewa  Morsztyna.  Wystarcz  przywołać  jego

wiersz „Żywot — sen i cień". Morsztyn porównuje życie człowieka do snu, bo istnienie

jest dla niego błądzeniem w ciemności („Nie może dniową światłością żywot ten być

nazwany"); we  mgle,  w  której  formy  przekształcają  się  szybciej  niż  dzień,  a  ludzie

odchodzą w niepamięć. 

W wierszu obecny jest także średniowieczny motyw „ubi sunt" („Gdzie oni są?").

Morsztyn pyta bowiem: „Gdzie królowie, gdzie waleczne książęta, / gdzie przedniejszy

wojsk wodzowie, /których lata dawniejsze pamiętały?" Poeta wprowadził też topos życia

— teatru. Zycie wydaje mu się także wędrówką ku śmierci, graniem ról, o których potem

nikt  nie  pamięta.  Zmarłych królów, książęta, wodzów nazywa cieniami,  maskami,  po

których nic „więcej  nad znikomy cień nie pozostało".  Wykorzystane przez Morsztyna

motywy- toposy podkreślają przemijalność, kruchość ludzkiego życia, niepoznawalność

prawdy o świecie, przenikanie snu i śmierci.

Jednak  najbardziej  znaną  realizacją  życia  —  snu  jest  dramat  filozoficzny

Calderona „Życie jest snem". Akcja tego chyba najszerzej komentowanego- obok, Don

Kichota"  Cervantesa-  utworu  literatury  hiszpańskiej,  dzieje  się  o  dziwo w ...  Polsce.

W dziele  podejmującym problem wolności  człowieka,  poznania świata władca Basilio

rozkazał uwięzić swojego maleńkiego syna Zygmunta w stojącej na pustkowiu wieży.

Uczynił tak ponieważ uwierzył horoskopom, które mówiły, że jego syn będzie potworem. 

Gdy Zygmunt dorósł, król poddał go próbie: we śnie przeniósł księcia do pałacu

i uczynił władcą. Zygmunt myśląc „Że to tylko przewidzenie, zachowywał się zgodnie

z przepowiedniami (we śnie przecież wszystko wolno). Nie spełniło się marzenie Basilio,

że  niebo,  przekonane  cnotą  mego  syna  odwoła,  co  powiedziało  niegdyś".  Zygmunt

w czasie  jednodniowych  rządów  wyrzucił  przez  okno  służącego,  skazał  na  śmierć

swojego wiernego nauczyciela Clotaldo. 
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Ponownie uśpiony i przeniesiony do wieży, nie wiedział  już co jest jawą, a co

snem. Mimo to bohater potrafił się uwolnić i przezwyciężyć przekleństwo losu. Powtórnie

uwolniony wie,  co  stracił,  dlatego postanawia  zaakceptować nowe życie;  przyjąć  na

siebie odpowiedzialność za swój los- obejmuje rządy w państwie. Zygmunt to bohater,

który uczy się poprzez własne cierpienie. 

Opanowuje  swoje  instynkty,  złe  skłonności,  które  stały  się  powodem

umieszczenia  go  w  wieży.  Podejmuje  niezwykle  ważne  postanowienie,  zaczyna

postępować moralnie, dobrze. 

Calderon  wprowadzając  do  utworu  motyw  snu  zadaje  bodaj  najważniejsze

odwieczne pytania dotyczące człowieka: czym jest życie? czym jest rzeczywistość? Jaki

jest  wobec śmierci,  przemijania  wszystkiego i  wszelkiego rodzaju  ograniczeń zasięg

wolności człowieka? Treść ta została przywołana w słowach Zygmunta z jego słynnego

monologu: „zaśniemy / przecież życie jest snem/ tylko snem i ten kto żyje śpi i śni siebie

pokąd nie prześni siebie(...)", „czym jest życie/ snem szaleńca/ aktem umysłu/ czym jest

życie/ cieniem / poprzestańmy na sobie/ na tym małym i ciepłym/ życie jest snem/ całe/

i wszystkie nasze sny są snem" 

3.6. Sen jako odbicie przeżyć wewnętrznych człowieka

Motyw  snu  jako  odbicia  przeżyć  wewnętrznych  człowieka  pojawił  się

w pozytywistycznej  powieści  „Lalka"  Bolesława  Prusa.  Jedna  z  głównych  bohaterek

Izabela śni  o Wokulskim, który wyłania się we śnie “z głębi  jeziora czarnych dymów

i białych par wynurza się do pół figury jakiś człowiek” o wielkich czerwonych dłoniach.

Człowiek ten podporządkował sobie jej ojca, zyskał jego zaufanie, a potem zdobył ją

samą.  Sen  ten  odzwierciadlał  lęk  Izabeli  przed  Wokulskim,  człowiekiem  majętnym

i wpływowym. 

Podobne  znaczenie  snu  zostało  zawarte  w  dziele  Fiodora  Dostojewskiego

„Zbrodnia i kara"  Główny  bohater  Raskolnikow  jest  doskonałym  przykładem  na

ukazanie, jaki wpływ ma sen na organizm oraz stan psychiczny człowieka. Okazuje się

on  osobowością  rozdartą  -wbrew  deklaracjom-  pomiędzy  racjami  rozumu  i  racjami

serca,  o czym  świadczy  właśnie  sen,  który  nawiedził  go  po  decyzji  zabicia  Alony
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Iwanownej. Stanowił on reminiscencję z dzieciństwa, kiedy mały Rodion był świadkiem

okrutnego zabicia konia przez pijanego chłopa Mikołkę. 

Sen  ujawnił  prawdę  o  bohaterze  jako  człowieku,  w  którego  naturze  nie  leży

skłonność do zadawania cierpienia innym. Sen był jednocześnie ostrzeżeniem przed

planowanym  czynem.  Po  jego  dokonaniu  wyraźnie  zobaczył,  że  autorytet  rozumu

zostaje podważony. To, co zrobił, stało się później jasne dla zabójcy- dokonał zbrodni

także przeciwko sobie, usiłując wykorzenić wrażliwość moralną. 

3.7. Przedstawienie rzeczywistości na wzór marzenia sennego

  Również  zbiór  opowiadań  pisarza  dwudziestolecia  międzywojennego  Bruno

Schulza  „Sklepy  cynamonowe" nawiązują  do  poetyki  snu.   Schulz  przetwarza

rzeczywistość, wykorzystuje,  wobec tego mechanizmy charakterystyczne dla procesu

śnienia, gdzie reguły logiki, racjonalności zostają zakwestionowane. Przedmioty, osoby,

budynki mogą równocześnie być i nie być sobą; metamorfozy dokonują się swobodnie.

Z pewnością Schulz bliski jest tutaj psychoanalizie spod znaku Karola Gustawa

Junga i sztuce surrealistów. Warto w tym miejscu przywołać tytułowe opowiadania ze

zbioru pisarza. Główny bohater przemierza w nim miasto, aby przynieść ojcu z domu

zapomniany  portfel  z  pieniędzmi  i  ważnymi  dokumentami.  Droga  bohatera  przez

miasteczko przypomina błądzenie w labiryncie, szkoła wygląda jak tajemniczy, baśniowy

pałac,  niebo  zwija  się  jak  księga,  a  sprzedawcy  w  sklepach  cynamonowych

przypominają magów. 

Inne  elementy  potwierdzające  oniryczny  sposób  widzenia  rzeczywistości  to:

księżyc,  który  demonstruje  wszystkie  swoje  fazy  i  pozycje  jednocześnie;  sklepy

cynamonowe, to domy które nie mają wejść tylko szczelnie zamknięte okna; chłopcy

siadają na lekkim miękkim śniegu i zajadają leszczynowe orzechy w czasie wiosennej

zimy; salon pozbawiony jest przedniej ściany, a jego przedłużeniem jest miejski plac

i meble stoją wprost na bruku. Koń dorożkarza przemienia się w małego drewnianego

konika z drewna; powietrze zimą pachnie fiołkami;  wędrowcy na wzgórzach zbierają

opadłe  i  mokre  od  śniegu  gwiazdy.  Bohater  czuje  się  w  tej  przestrzeni  niczym

w labiryncie-  zagubiony.  Nic  nie  pozostaje  tu  pewne  i  niezmienne:  ani  czas,  ani
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przestrzeń.  Dzięki  temu  rzeczywistość  opisywana  przez  Schulza  nabiera  cech

mitycznych.  Całe  opowiadanie  poświęcone  jest  opisowi  wzajemnych  przenikań:

przestrzeni znanej i obcej, labiryntowej, nieba i ziemi; zimy i wiosny, jawy i marzenia

sennego. 

3.8. Sen przywołany na zasadzie aluzji literackiej

Ciekawym sposobem takiej realizacji motywu snu w literaturze jest opowiadanie

Gustawa  Herlinga-Grudzińskiego  „Gasnący  Antychryst".  Myślę,  że  ten  sposób

odwoływania się do marzeń sennych charakterystyczny wydaje się być dla eseju czy

eseistycznego  sposobu  kształtowania  wypowiedzi,  gdzie  powołanie  się  na  motywy

oniryczne  służy  nie  tylko  ubarwieniu  takiej  wypowiedzi,  ale  często  staje  się  też

pretekstem do szerszej refleksji i wprowadza nowe skojarzenia. 

Tak dzieje się właśnie we wspomnianym opowiadaniu Herlinga- Grudzińskiego.

Pisarz  rekonstruuje  ostatnie  dni  świadomego  istnienia  (przed  osiągnięciem  stanu

szaleństwa)  Fryderyka  Nietzschego,  który  w  Turynie  w  1888  roku  przygotowuje

„ostateczny  atak  na  chrześcijaństwo"  jako  religię  wywyższającą  wszystko  co  słabe,

chore i cierpiące. Nie bez przyczyny więc Herling- Grudziński każe swojemu bohaterowi

przeczytać  o  śnie  Raskolnikowa  (tym  samym,  o  którym  wcześniej  była  mowa).

Jednocześnie  autor  „Innego  świata"  pokazuje,  że  Nietzsche  później  powtarza  gest,

zachowanie  ze  snu  Raskolnikowa.  Być  może-  tak  jak  bohater  Dostojewskiego-

zrozumiał, iż podeptanie moralnych wartości, idei chrześcijaństwa obraca się przeciwko

człowiekowi. 

3.9. Wnioski- podsumowanie

Jako podsumowanie całości można by podać, iż:

 nie ma gatunków literackich zarezerwowanych dla motywu snu,

 ponadto motyw snu posiada swoje źródła już w starożytności, jednak w epokach

dawniejszych pojawia się raczej w funkcji  alegorycznej,  symbolicznej,  wybiega

w przyszłość bohatera,

 częściej  jednak  obecny  jest  w  epokach,  kiedy  na  pierwszy  plan  wybija  się

pierwiastek irracjonalny, duchowy (romantyzm, barok, Młoda Polska)
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 wraz  z  rozwojem  psychologii  (psychoanaliza  Freuda)  można  raczej  mówić

o poetyce marzenia sennego (oniryzmu) i wówczas w świat przedstawiony utworu

wpisany jest mechanizm śnienia (Schulz),

 poetyka  snu pojawia  się  szczególnie  dobitnie  w surrealizmie  i  tutaj  znaczące

dokonania obserwuje się w malarstwie (Giorgio de Chirico, Salvador Dali- obraz

„Sen") 

 często zdarza się, że motyw ten wykorzystany jest w jednym utworze w różnych

funkcjach.  Przykładem jest  dramat-  komedia  W.  Szekspira  „Sen nocy letniej”,

gdzie obok snu wplecionego w kompozycję utworu znajdziemy sen proroczy i sen

w funkcji metafory.
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