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STRESZCZENIE

Artykuł przedstawia wyniki badań, w których 
podjęto próbę analizy marzenia sennego jako 
zachowania. Badano subiektywnie spostrzega
ną rolę marzeń sennych w życiu człowieka. Ana
lizowano oddziaływanie snów na inne za
chowania, które przejawiać się mogą w ich opo
wiadaniu innym osobom, próbach interpretacji, 
przypisywaniu im znaczenia czy postępowaniu 
zgodnie ze wskazówkami, jakie podsuwa sen. 
Badanych pytano także o ich własną koncep
cję marzeń sennych.

Badaniami objęto 47 osób, studentów w wie
ku 19-20 lat. Użyto ustrukturyzowanego wywia
du, który przeprowadzano indywidualnie z każ
dą osobą badaną.

Rezultaty badań ukazują interesujące zależ
ności pomiędzy badanymi zmiennymi a płcią. 
Wskazują także na znaczne różnice indywidu
alne, zarówno w potocznych poglądach doty
czących marzeń sennych, jak i sposobie ich od
działywania na inne zachowania.

WPROWADZENIE

Marzenia senne to jedno z ciekawszych zjawisk 
psychologicznych, jednak mimo wielu badań 
i analiz różnych ich aspektów, istota marzeń 
sennych wciąż wymyka się ściśle naukowemu 
poznaniu.

Marzenie senne można zdefiniować jako 
subiektywne doświadczenie występujące pod
czas snu, które składa się z uorganizowanych, 
złożonych, zmieniających się w czasie obrazów 
(Farthing, 1992, za: Revonsuo, 2000). Jest ono 

serią wyobrażeń przeważnie o charakterze 
wzrokowym; składa się zazwyczaj z jednej lub 
kilku scen, w których oprócz osoby śniącej wy
stępuje kilka innych postaci. Osoba śniąca 
może być uczestnikiem lub obserwatorem wy
darzeń. Mimo że sen jest rodzajem halucyna
cji, śniący doświadcza go tak, jakby był zjawi
skiem percepcyjnym (Hall, 1953).

Wiele badań potwierdza hipotezę ciągłości 
procesów psychicznych na jawie i podczas snu. 
Funkcjonowanie poznawcze we śnie jest bar
dzo podobne do funkcjonowania poznawcze
go na jawie, A różnice między nimi są raczej 
ilościowe niż jakościowe. Oprócz tego istnieje 
ciągłość pomiędzy treścią snów a zdarzeniami, 
które budzą emocje na jawie (Domhoff, 1999). 
Marzenia senne są także silnie związane ze sty
lem marzeń dziennych i są to procesy raczej 
równoległe, niż alternatywne i niepowiązane 
(Starker, 1974).

Opierając się na definicjach Halla (1953) 
i Mancii (1995), można więc powiedzieć, że 
śnienie jest rodzajem aktywności poznawczej, 
procesem myślenia przebiegającym podczas 
snu, polegającym na przekształcaniu pojęć na 
obrazy poprzez rozwijanie, interpretowanie 
oraz reorganizowanie informacji nagromadzo
nych w pamięci podczas czuwania. Tak więc 
marzenie senne jest obrazową reprezentacją 
koncepcji śniącego, zazwyczaj koncepcji sie
bie, innych ludzi, świata oraz konfliktów.

W niniejszych badaniach podjęto próbę 
analizy marzenia sennego jako pewnego rodzaju 
zachowania, które ma określone charakterysty
ki, występuje pod wpływem określonych bodź
ców, a także samo jest bodźcem wywołującym 
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określone reakcje, a więc oddziałuje na inne za
chowania człowieka. Oddziaływanie marzeń 
sennych na inne zachowania człowieka przeja
wiać się może w ich opowiadaniu innym oso
bom, próbach interpretacji, przypisywaniu im 
znaczenia czy postępowaniu zgodnie ze wska
zówkami, jakie podsuwa sen. Wpływ ten, wraz 
ze stosunkiem osoby do marzeń sennych, skła
da się na postawę wobec snów, która jest zwią
zana także z własną koncepcją na ich temat.

POSTAWA WOBEC MARZEŃ 
SENNYCH

Na postawę wobec marzeń sennych składa się 
stosunek do nich, ich opowiadanie oraz myśle
nie o snach i ich interpretowanie. Z postawą 
wobec snów związany jest ich wpływ na zacho
wanie i nastrój.

Badania pokazują, że osoby mające pozy
tywną postawę wobec marzeń sennych, a więc 
takie, które lubią swoje sny, nadają im znacze
nie, myślą o nich, opowiadają je innym czy za
pisują je, pamiętają więcej snów. Okazało się 
też, że kobiety prezentują bardziej pozytywną 
postawę wobec snów niż mężczyźni, a także le
piej je pamiętają (Schredl i in., 1996; Schredl 
i in., 1998).

Z badań wynika też, że osoby o wysokim 
poziomie neurotyzmu częściej przypisują snom 
znaczenie symboliczne. Częściej także ich sny, 
które nierzadko odzwierciedlają neurotyczne 
lęki i negatywne emocje doświadczane na ja
wie, wywierają wpływ na ich poranny nastrój 
i ogólny stan podczas czuwania (Lang, O’Con
nor, 1984). Także osoby doświadczające kosz
marów częściej deklarują, że ich sny wpływają 
na nie w ciągu dnia (Levin, 1994).

Istotnym, choć mało poznanym, aspektem 
funkcjonowania człowieka, związanym z ma
rzeniami sennymi, jest także ich opowiadanie 
innym osobom. Bywa ono bardzo ważną sytu- 
acjąkomunikacji interpersonalnej, na co zwra
cają uwagę zwłaszcza antropolodzy kultury (Te- 
dlock, 1991).

W kulturze zachodniej stwierdzenie „śniło 
mi się...” może być swego rodzaju pomostem 
do przekazania każdego nonsensu, kłamstwa 
czy fantazji, ponieważ nie ma możliwości 

sprawdzenia prawdziwości takiej informacji. 
Marzenia senne mogą być też wykorzystywane 
jako pretekst do nawiązania kontaktu z drugą 
osobą lub przekazania jej intymnej informacji 
(Domhoff, b.r.).

KONCEPCJE MARZEŃ SENNYCH

Wśród koncepcji marzeń sennych, jakie poja
wiły się w dziejach ludzkości, można wyróż
nić pięć nurtów: profetyczny, psychofizjolo
giczny, fenomenologiczny, psychoanalityczny 
oraz neuropsychologiczny (Szewczuk, 1998). 
Natomiast wśród funkcjonujących dziś potocz
nych poglądów na marzenia senne można zna
leźć przekonania należące do wszystkich wy
mienionych nurtów; często odzwierciedlają 
one zarówno poparte badaniami poglądy na
ukowe, jak i przednaukowe przekonania nur
tu profetycznego.

Nurt profetyczny wyraźnie zarysował się 
w starożytności i przetrwał aż do dzisiaj. W je
go ramach rozróżniano sny pospolite, związa
ne najczęściej z doświadczeniami dnia co
dziennego i jako takie niemające większego 
znaczenia, oraz sny specjalne, pochodzące ze 
świata duchów i niosące utajone znaczenia. Ich 
właściwą treść wyjaśniali specjaliści, często 
kapłani, a na podstawie ich wyjaśnień powsta
wały później różnego rodzaju senniki (Szew
czuk, 1998). Do najstarszych senników nale
ży pochodzący sprzed czterech tysięcy lat 
egipski papirus Chester Beatty (Luce, Segal, 
1969), a także dzieło Artemidora z Daldis 
(1995). W nurt profetyczny wpisuje się także 
Biblia, w której z jednej strony znaleźć moż
na wyraźne zakazy dotyczące uprawiania prak
tyk magicznych i tłumaczenia snów, z drugiej 
jednak głęboką wiarę, że skoro wszechmocny 
Bóg mówi do człowieka poprzez świadectwa 
świata i stworzenia na jawie, to może mówić 
do niego także poprzez sny (Żychiewicz, 1986).

Nurt profetyczny dominował w dziedzinie 
marzeń sennych przez ponad dwa tysiące lat. 
Wywodzą się z niego również wszystkie prace 
zajmujące się symboliką marzeń sennych 
(Szewczuk, 1998). Jednak przekonania doty
czące snów, które można zaklasyfikować do 
nurtu profetycznego, wydają się popularne także 
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dzisiaj. W badaniach Empsona (2002) ponad 
połowa osób badanych stwierdziła, że marzenia 
senne mogą przepowiadać przyszłość. Bardzo 
rozpowszechnionym przekonaniem dotyczącym 
znaczenia snów jest też zasada przeciwieństw, 
według której marzenia senne spełniają się „na 
odwrót”, A więc są zapowiedzią zdarzenia prze
ciwnego do tego, które pojawiło się we śnie. 
Przekonanie to można znaleźć w tak odmiennych 
kulturowo środowiskach, jak np. Malajowie, 
Maorysi, dziewczęta z polsko-amerykańskiej 
szkoły parafialnej w Nowym Jorku, psychoana
litycy i Zulusi (Dentan, 1986, za: Tedlock, 
1991).

Także w starożytności miał swój początek 
jeszcze jeden nurt - psychofizjologiczny, pró
bujący powiązać marzenia senne z bodźcami 
działającymi na śniącego, zarówno zewnętrz
nymi, jak i wewnętrznymi (Szewczuk, 1998). 
Próby takie czynił już Arystoteles (1971), we
dług którego marzenia senne są ruchami w or
ganach zmysłów, wywołanymi przez wrażenia 
zmysłowe, pochodzące zarówno od przedmio
tów zewnętrznych, jak i z wewnątrz ciała.

Teoria snów stworzona przez Arystotelesa 
powróciła w oświeceniowym przekonaniu, że 
sny są produktem wyobraźni, a nie mistycznej 
interwencji bogów. W pełni rozwinęła się na
tomiast w okresie pozytywizmu wieku XIX, kie
dy to pojawiły się systematyczne opracowania 
ukazujące zależność marzeń sennych od bodź
ców działających na śniącego oraz wcześniej
szych wydarzeń. Marzenia senne są tu jednak 
traktowane jak produkt uboczny zmian fizjolo
gicznych, któremu nie można przypisać żadnej 
specjalnej funkcji (Empson, 2002; Szewczuk, 
1998).

Także obecnie dość popularne jest przeko
nanie, że marzenia senne wywołane są bodźca
mi działającymi na śniącego, zarówno ze
wnętrznymi, jak i pochodzącymi z wnętrza or
ganizmu, na przykład niestrawnością lub innymi 
zaburzeniami fizjologicznymi (Koulack, 1991).

Kolejny był nurt fenomenologiczny, który 
pojawił się na przełomie XIXIXX wieku. Nurt 
ten koncentrował się na charakterystyce wyłącz
nie opisowej, rezygnował natomiast z interpre
tacji marzeń sennych. Wynikało to z założenia, 
że marzenie senne jest jednym z przejawów ak

tywności psychicznej i jako takie można je ana
lizować pod kątem jego specyfiki i właściwości 
ze względu na szczególne warunki, w jakich ma 
miejsce (Szewczuk, 1998). W ramach tego nur
tu prowadzone są analizy ilościowe marzeń sen
nych, które mają na celu ustalenie, jakie elementy 
pojawiają się w snach oraz jakie różnice indy
widualne występują w treści snów (Domhoff, 
Schneider, 1998). Badania te potwierdzają tezę, 
że sny są odzwierciedleniem stylu życia na ja
wie (Domhoff, b.r.; Schredl i in., 1998).

Zapoczątkowany przez Freuda psychoana
lityczny nurt badań nad snami pojawił się na 
przełomie XIXI XX wieku (Szewczuk, 1998). 
Według Freuda (1992), marzenie senne jest re
akcją duszy na zakłócające sen podniety i skła
da się z resztek czynności psychicznej. Stano
wi ono zastępcze, symboliczne zaspokojenie 
niespełnionego pragnienia, które jednak pod 
wpływem pracy marzenia sennego ulega za
maskowaniu. Dzięki temu sen nie zostaje przer
wany.

Praca marzenia sennego przekształca treść 
ukrytą snu, którą są nieświadome impulsy w je
go treść jawną, dostępną śniącemu. Do treści 
ukrytej natomiast dotrzeć można tylko dzięki 
analizie snu prowadzonej metodą wolnych sko
jarzeń. Umożliwia ona odkrycie prawdziwego 
znaczenia poszczególnych składników snu, któ
re są tylko symbolami nieświadomych myśli 
(Freud, 1992; Szewczuk, 1998).

Jednak przekonanie, że marzenie senne jest 
spełnieniem pragnienia, jest wcześniejsze od 
koncepcji Freuda. Pojawia się ono już w tek
stach buddyjskich i tybetańskich, a także w pi
smach Ojców Kościoła (Sillamy, 1998). Pogląd 
ten funkcjonuje również dzisiaj. Wiele osób jest 
przekonanych, że sny mają swoje źródło w nie
świadomości (Koulack, 1991), a także że są one 
spełnieniem pragnień, co odzwierciedla się 
choćby w popularnym określeniu „wyśnione”, 
które opisuje przedmioty czy zdarzenia będące 
spełnieniem marzeń (Empson, 2002).

Najnowszym nurtem w badaniach nad sna
mi jest nurt neuropsychologiczny, będący swe
go rodzaju kontynuacją nurtu psychofizjolo
gicznego. Powstał on w trakcie badań nad czyn- 
nościąbioelektryczną mózgu (Szewczuk, 1998), 
w których odkryto występujące regularnie pod
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czas snu okresy szybkich ruchów gałek ocznych 
(faza REM). Towarzyszył im specyficzny wzo
rzec EEG oraz marzenia senne (Aserinsky, Kle- 
itman, 1953). To odkrycie rozpoczęło nowy etap 
w badaniach marzeń sennych, które najczęściej 
polegają na wybudzaniu osób badanych w fa
zie REM i proszeniu ich o zrelacjonowanie snu 
(Lavie, 1998). Badania te dotyczą zarówno tre
ści snów, jak i ich cech czy zapamiętywania, 
a także powiązania różnych ich aspektów z in
nymi charakterystykami psychologicznymi 
śniących osób.

W ramach tego nurtu wielu badaczy poszu
kuje funkcji marzeń sennych doświadczanych 
w fazie REM. Niektórzy z nich postulują, że 
mają one na celu radzenie sobie ze stresem oraz 
obronę przed lękiem (Cohen, Cox, 1975, za: 
Fitch, Armitage, 1989), konsolidację śladów pa
mięciowych (Fiss, Kremer, Litchman, 1977, za: 
Fitch, Armitage, 1989) czy regulację nastroju 
(Kramer, Roth, 1972, za: Fitch, Armitage, 
1989). Koncepcje te często znajdują odzwier
ciedlenie w potocznych przekonaniach na temat 
snów.

Jak już wspomniano, w badaniach własnych 
podjęto próbę analizy marzenia sennego jako 
zachowania. Starano się opisać postawy wobec 
snów i potoczne koncepcje na ich temat. Po
nadto porównano występowanie badanych 
zmiennych u kobiet i mężczyzn oraz u studen
tów archeologii i studentów politechniki.

METODA

Osoby badane

Przebadano 47 osób, studentów pierwszego 
roku Politechniki Śląskiej (23 osoby) i archeo
logii Uniwersytetu Jagiellońskiego (24 osoby); 
w tym 28 kobiet i 19 mężczyzn. Strukturę ba
danej grupy przedstawia tabela 1.

Procedura i materiały

Badania przeprowadzono metodą ustrukturyzo- 
wanego wywiadu, dotyczącego zjawiska ma
rzeń sennych, który został skonstruowany na 
podstawie wcześniejszego pilotażu. Wywiad 
opracowano, opierając się na schemacie wywia
du, którego Szmigielska (2002) użyła do bada
nia marzeń sennych u dzieci.

Wywiad przeprowadzano z każdą z osób 
badanych indywidualnie. Wszystkie wywiady 
nagrywano, a następnie spisywano.

Zmienne

W badaniach wzięto pod uwagę dwie zmienne 
niezależne - płeć i kierunek studiów - oraz dwie 
zmienne zależne: postawy wobec marzeń sen
nych (osoby badane pytano o ich stosunek do 
marzeń sennych, a także o to, czy opowiadają 
swoje sny, myślą o nich lub je interpretują oraz 
czy marzenia senne wpływają na ich zachowa
nie i nastrój) oraz koncepcje marzeń sennych 
(wyróżniono źródło marzeń sennych oraz ich 
funkcję).

Zmienne były mierzone na skalach nomi
nalnych. Odpowiedzi osób badanych zakla
syfikowano do odpowiedniej kategorii, a na
stępnie obliczono procent odpowiedzi w po
szczególnych kategoriach dla każdej z grup. 
Istotność różnic pomiędzy grupami spraw
dzono za pomocą testu %2.

Pytania badawcze

Postawiono pytanie, czy między poszczególny
mi grupami osób badanych wystąpią różnice 
w zakresie badanych zmiennych. Próbowano 
także ustalić, jakie postawy wobec marzeń sen
nych i poglądy ich dotyczące funkcjonują w ba
danej grupie.

Tabela 1. Struktura grupy badanej

Kobiety Mężczyźni Razem

Studenci politechniki 14 9 23
Studenci archeologii 14 10 24

Razem 28 19 47



Poglądy studentów na temat roli marzeń sennych w życiu człowieka 99

WYNIKI BADAŃ

Stosunek do marzeń sennych

Większość osób badanych twierdzi, że lubi, gdy 
coś im się śni; tylko jedna osoba tego nie lubi, 
a dwóm jest to obojętne. Pozostałe osoby de
klarują, że lubią sny przyjemne, natomiast nie
przyjemnych nie.

Nie stwierdzono różnic między poszczegól
nymi grupami.

Odpowiedzi osób badanych, dotyczące sto
sunku do marzeń sennych, przedstawione są 
w tabeli 2.

Myślenie i interpretowanie marzeń 
sennych

Większość osób badanych deklaruje, że zasta
nawia się nad swoimi snami i próbuje je inter
pretować. Różnice pomiędzy kobietami a męż
czyznami okazały się istotne, zarówno jeśli cho

dzi o myślenie o snach, jak i o próby ich inter
pretacji. Natomiast różnice ze względu na kie
runek studiów nie były istotne statystycznie.

Odpowiedzi osób badanych, dotyczące 
myślenia o snach oraz ich interpretowania, 
przedstawia tabela 3.

Opowiadanie marzeń sennych

Większość osób badanych opowiada swoje sny, 
natomiast 19% badanych nie robi tego lub robi 
to bardzo rzadko. Pomiędzy poszczególnymi 
grupami nie stwierdzono statystycznie istotnych 
różnic.

Jednak spora część osób deklaruje także, że 
są sny, których nie opowiada nikomu, tylko nie
całe 30% badanej grupy twierdzi, że nie ma ta
kich snów. Wystąpiły tutaj różnice między płcia
mi - tylko jeden mężczyzna oraz prawie poło
wa kobiet twierdzi, że nie ma snów, których 
nikomu nie opowiada.

Tabela 2. Stosunek do marzeń sennych (dane procentowe)

Pozytywny Negatywny Obojętny Pozyt./Negat.
Wszyscy badani 72,3 2,1 4,3 21,3

Kobiety 75 3,6 3,6 17,9
Mężczyźni 68,4 0 5,2 26,3
x2 0,24 0,69 0,08 0,48

St. arch. 66,7 4,2 0 29,2
St. poi. 78,3 0 8,7 13

x2 0,79 0,98 2,18 1,82

Tabela 3. Myślenie o marzeniach sennych i ich interpretowanie (dane procentowe)

Myślenie Interpretowanie

Tak Nie Tak Nie

Wszyscy badani 74,5 23,4 61,7 38,3

Kobiety 89,3 7,1 75 25
Mężczyźni 52,6 47,4 42,1 57,9
x2 8,0* 10,22* 5,18** 5,18**

St. arch. 79,2 16,7 62,5 37,5
St. poi. 69,6 30,4 60,9 39,1
x2 0,57 1,24 0,01 0,01

*p<0,01 **p<0,05
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Tabela 4. Opowiadanie marzeń sennych i występowanie marzeń sennych, których osoby badane nie 
opowiadają (dane procentowe)

Opowiadanie Są sny, których nie opowiadam

Tak Nie Tak Nie

Wszyscy badani 80,9 19,1 63,8 27,7

Kobiety 89,3 10,7 53,6 42,9
Mężczyźni 68,4 31,6 78,9 5,3
x2 3,18 3,18 3,16 8,0*

St. arch. 83,3 16,7 66,7 20,8
St. poi. 78,3 21,7 60,9 34,8
x2 0,2 0,2 0,17 1,14

*p<0,01

Tabela 5. Wpływ marzeń sennych na zachowanie (dane procentowe)

Wpływ na zachowanie

Tak Nie

Wszyscy badani 23,4 76,6

Kobiety 35,7 64,3
Mężczyźni 5,2 94,7

x2 5,85* 5,85*

St. arch. 20,8 79,2
St. poi. 26 73,9
x2 0,18 0,18

*p < 0,05

Opowiadanie marzeń sennych innym oso
bom przez osoby badane oraz występowanie 
marzeń sennych, których osoby badane nie opo
wiadają, przedstawia tabela 4.

Badani najczęściej opowiadają swoje sny 
okazjonalnie, gdy w gronie znajomych pojawi 
się taki temat rozmowy (42,6%) lub osobom 
bliskim (23,4%); 6,4% badanych opowiada sny 
tylko jednej zaufanej osobie.

Powodem opowiadania marzeń sennych jest 
często chęć usłyszenia interpretacji innej osoby 
(19,1%) lub porównania danego snu z rzeczy
wistymi wydarzeniami, sprawdzenia, czy dany 
sen ma jakiś związek z rzeczywistością (6,4%).

Jeśli chodzi o tematykę opowiadanych snów, 
to najczęściej osoby badane opowiadają sny cie
kawe (27,7%), śmieszne (23,4%), dziwne, dzi

waczne (17%), nieprzyjemne, straszne (12,8%), 
dotyczące znajomych i bliskich (10,6%), a tak
że przyjemne (8,5%); pojedyncze wskazania 
dotyczą snów głupich oraz dotyczących przy
szłości.

Przyczyną nieopowiadania niektórych snów 
jest najczęściej ich treść. Badani deklarują, że 
nie opowiadają snów intymnych, osobistych 
(25,5%), wyjątkowo strasznych (23,4%), w tym 
często snów o śmierci (6,4%); ponadto również 
snów krępujących, mogących źle o nich świad
czyć (17%) oraz erotycznych (8,5%). Oprócz 
tego jedna osoba wyjaśniła, że nie opowiada 
swoich snów, ponieważ „nikogo to nie intere
suje”.

Tylko jedna osoba badana podała, że wy
myśliła sen i opowiedziała go drugiej osobie, 
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aby „zrobić na niej wrażenie i wprowadzić mi
styczną atmosferą”.

Wpływ marzeń sennych na zachowanie

Większość osób badanych twierdzi, że sny nie 
mają wpływu na ich zachowanie. Istnieje jed
nak grupa osób, które deklarują, że sny w jakiś 
sposób wpływają na ich zachowanie: 10,6% 
badanych dzwoni do swoich bliskich lub spo
tyka się z nimi, aby ich ostrzec lub upewnić się, 
że zły sen się nie sprawdził, natomiast 8,5% 
bardziej uważa na siebie, jeśli śni, że coś złego 
się im przytrafiło.

Wpływ marzeń sennych na zachowanie 
u badanych osób przedstawia tabela 5.

Różnice między grupą studentów archeolo
gii a grupą studentów politechniki nie były sta
tystycznie istotne, ujawniły się natomiast wyraź
ne różnice między kobietami a mężczyznami. 
Kobiety częściej niż mężczyźni deklarowały ist
nienie wpływu marzeń sennych na zachowanie.

Część osób badanych (29,8%), udzielając 
odpowiedzi na to pytanie, zwraca uwagę także 
na to, że sny mają wpływ nie tylko na ich za
chowanie, lecz także na nastrój, lub że nie mają 
wpływu na zachowanie, mają natomiast wpływ 
na nastrój.

Koncepcja marzeń sennych

Jako źródło marzeń sennych badani podają naj
częściej zdarzenia, jakie miały miejsce poprzed
niego dnia lub w ogóle „kiedyś w ich życiu” 
(53,2%), podświadomość (44,7%) oraz to, 
o czym się myśli w ciągu dnia (36,2%). Poja
wiają się również wskazania na fakt, że mózg 
nie może przestać pracować, więc w nocy, kie
dy nie docierają do niego bodźce, kreuje swoją 
własną rzeczywistość (17%) lub że informacje, 
które znajdują się w mózgu, łączą się w jakiś 
sposób, najczęściej przypadkowy (17%). Oprócz 
tego badani wskazują jako źródło snów emocje 
czy nastrój (17%), pragnienia (14,9%), wyobraź
nię (10,6%), marzenia (10,6%) i lęki (6,4%).

Pojedyncze odpowiedzi dotyczą także kon
cepcji Freuda i hamowanych wrażeń; przekazu 
jednej sfery osobowości dla drugiej; oczyszcza
nia mózgu, który wyrzuca to, co zbędne; snów 
jako rezultatu trawienia; chemii w mózgu; pro

blemów; a także wędrówek duszy. Część osób 
badanych (12,8%) wskazuje też na fakt, że 
marzenia senne mogą być przyczyną zjawiska 
déjà vu.

Najczęściej wymienianą przez badanych 
funkcją snów jest przyjemność czerpana z fak
tu istnienia tego zjawiska (36,2% odpowiedzi). 
Oprócz tego badani uważają, że sny „dają do 
myślenia”, umożliwiająprzepracowanie proble
mów ( 17%), są proroctwami lub udzielają prze
stróg (12,8%), a także są „odpoczynkiem mó
zgu” (12,8%).

Różnice między poszczególnymi grupami 
osób badanych nie są istotne statystycznie.

DYSKUSJA WYNIKÓW

Przeprowadzone badania wykazały, że więk
szość badanych osób ma pozytywny stosunek 
do swoich snów, opowiada je, zastanawia się 
nad nimi i próbuje je interpretować. Wydaje się 
przy tym, że bardziej pozytywną postawę wo
bec snów mają kobiety. Wprawdzie ich stosu
nek do marzeń sennych nie jest bardziej pozy
tywny niż u mężczyzn, ale częściej zastanawiają 
się one nad snami i próbują je interpretować. 
Rzadziej natomiast deklarują istnienie snów, 
których nie opowiadają.

Wpływ snów na zachowanie lub nastrój 
deklaruje tylko niewielka część osób. Także pod 
tym względem uzyskano istotne różnice mię
dzy kobietami a mężczyznami. Kobiety częściej 
deklarowały wpływ marzeń sennych na zacho
wanie, co prawdopodobnie jest związane z bar
dziej pozytywną postawą wobec snów u kobiet, 
a zwłaszcza z częstszymi próbami interpretacji 
marzeń sennych.

Możliwe jest też jednak, że kobiety chęt
niej niż mężczyźni przyznają się do myślenia 
o snach i prób ich interpretowania, a także do 
ich wpływu na zachowanie.

Wśród koncepcji marzeń sennych u osób 
badanych pojawiły się poglądy należące do 
wszystkich wymienionych nurtów poszukiwań. 
Najczęściej badani twierdzili, że marzenia sen
ne odzwierciedlają ich myśli, emocje czy wy
darzenia, jakie ich spotykają. Często pojawiało 
się także odwołanie do podświadomości jako 
źródła marzeń sennych. Ponadto badani wska
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zywali na biologiczne źródła i funkcje marzeń 
sennych.

Wyniki niniejszych badań świadczą także 
o tym, że przekonania i poglądy dotyczące ma
rzeń sennych często są przekazywane z pokole
nia na pokolenie - osoby badane często odwo
łują się do informacji przekazanych im przez star
szych członków rodziny (najczęściej babcię).

PODSUMOWANIE

Przeprowadzone badania wykazały, że marze
nie senne można analizować jako zachowanie, 
uwzględniając jego charakterystyki, oraz wpływ 
na inne zachowania. Wydaje się także, że meto
da wywiadu jest w takich badaniach przydatna.

Analiza marzenia sennego jako zachowa
nia dostarcza wielu interesujących informacji 

nie tylko o samym marzeniu sennym, ale także 
o sposobie jego spostrzegania przez osoby ba
dane, roli, jaką dla nich odgrywa, a pośrednio 
również o ich światopoglądzie. Być może ba
dania tego rodzaju mogłyby okazać się pomoc
ne w celach diagnostycznych czy terapeutycz
nych.

Jednak niewielka liczba osób badanych oraz 
fakt, że przebadano wyłącznie studentów, nie 
pozwala na przenoszenie wniosków na popula
cję. W związku z tym wydaje się, że w dalszych 
badaniach należałoby porównać osoby należą
ce do różnych grup społecznych czy zawodo
wych. Interesujące byłoby również sprawdze
nie, jak przebadane zmienne korelują z wie
kiem, oraz prześledzenie ich rozwoju w ciągu 
życia człowieka.
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