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Wprowadzenie

W ka¿dym z nas jest kto�, kogo nie znamy.
Przemawia do nas w snach i t³umaczy, ¿e
widzi nas zupe³nie inaczej ni¿ my siebie.

Karol G. Jung

Wiedza o snach, siêgaj¹ca czasów staro¿ytnych, zosta³a na nowo
odkryta przez Freuda pod koniec XIX wieku i by³a rozwijana przez
pierwszych psychoanalityków na pocz¹tku ubieg³ego stulecia. Sny
by³y powa¿nie traktowane przez staro¿ytne cywilizacje i wszyst-
kie religie. W³adcy Babilonu, Egiptu i Izraela, królowie Indii, Chin,
Tybetu, ludy Australii, Aztekowie i Indianie, prorocy Starego Te-
stamentu, lekarze staro¿ytnej Grecji i mistycy chrze�cijañscy trak-
towali marzenia senne podobnie jak wizje zapisane w �wiêtych
ksiêgach.

Wiedza o snach by³a w posiadaniu mêdrców, wtajemniczonych
i uzdrowicieli. Z bogactwa snów korzysta³y staro¿ytne praktyki
lecznicze. Przyk³adem s¹ �wi¹tynie Asklepiosa, w których kura-
cja polega³a na wywo³ywaniu snów leczniczych (inkubacji) i ich
obja�nianiu jako przekazów boskich. Niewielu wspó³czesnych le-
karzy zdaje sobie sprawê z tego, ¿e prehistorycznym ojcem medy-
cyny jest w³a�nie Asklepios, czczony w kulturze rzymskiej jako
Eskulap. Warto dodaæ, ¿e w mitologii greckiej wystêpuje dwóch
bogów �zajmuj¹cych� siê nocnym ¿yciem cz³owieka � Hypnos zsy-
³a³ zwyk³y sen, a Morfeusz by³ panem sennych marzeñ. Taki po-
dzia³ �kompetencji� odpowiada dzisiejszej wiedzy z zakresu fizjo-
logii snu. Wiemy ju¿, ¿e podczas snu fizjologicznego nastêpuje wy³¹-
czenie o�rodka czuwania, a aktywno�æ innych wy¿szych o�rodków
mózgu znacznie maleje (sen non REM), a ponadto okresowo docho-
dzi do bogatej aktywno�ci pewnych partii mózgu, towarzysz¹cych
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temu szybkich ruchów ga³ek ocznych i wyzwolenia obrazów sen-
nych (faza snu REM).

Z up³ywem stuleci wraz z upadkiem tradycyjnych wierzeñ mi-
tologicznych towarzysz¹ca im wiedza o snach, wykorzystywana dla
celów leczniczych, ulega³a zapomnieniu. Z odprysków staro¿ytnej
m¹dro�ci zachowa³y siê jeszcze senniki, podaj¹ce gotowe formu³y
interpretacyjne bez znajomo�ci indywidualnej historii ¿ycia �ni¹-
cego. Senniki stanowi¹ przyk³ad wulgaryzacji dawnej, mitologicz-
nej wiedzy o leczniczej i poznawczej warto�ci snów, której poziom
w owych czasach by³ do�æ wysoki. Zapotrzebowanie na senniki ni-
gdy nie zanik³o, gdy¿ pomijanie wiedzy o snach nie doprowadzi³o do
tego, ¿e cz³owiek przesta³ �niæ.

W koñcu XIX wieku przed ¿¹dnym poznania cz³owiekiem sta-
nê³o pytanie o naturê si³ drzemi¹cych w nie�wiadomo�ci, w tym
tak¿e o naturê snów. Prekursorem badañ nie�wiadomo�ci w cza-
sach nowo¿ytnych by³ twórca psychoanalizy Zygmunt Freud. Fun-
damentem opracowanej przez niego terapii psychoanalitycznej sta-
³a siê interpretacja marzeñ sennych oraz metoda swobodnych sko-
jarzeñ, któr¹ mo¿na porównaæ do spontanicznych marzeñ na jawie,
tyle ¿e bod�cem do nich nie s¹ �wiadome pragnienia, krajobraz lub
ob³oki na niebie, ale postaci, obrazy, motywy zapamiêtanych snów.

Odkrywczo�æ koncepcji Freuda wynika z tego, ¿e uzna³ on si³y
nie�wiadomo�ci za realne i zacz¹³ je badaæ metodami psycholo-
gicznymi. Psychoanaliza mia³a pomóc pacjentowi w zrozumieniu
symbolicznego, zaszyfrowanego jêzyka nie�wiadomo�ci. Dziêki
rosn¹cej popularno�ci odkryæ Freuda nie�wiadomo�æ stopniowo
stawa³a siê sta³ym elementem my�lenia o procesach psychicznych.
Psychologia i psychoterapia wspó³czesna opieraj¹ siê w wielu
punktach na psychoanalizie i nurtach pokrewnych, zaliczanych do
psychologii g³êbi lub nawi¹zuj¹cych do niej, które uwzglêdniaj¹
w terapii istotn¹ rolê marzeñ sennych.

Zygmunt Freud nazwa³ sny królewsk¹ drog¹ do nie�wiadomo-
�ci, na wzór m¹dro�ci Talmudu. Jeden ze wspó³pracowników, a na-
stêpnie krytyk Freuda, psychiatra i psycholog szwajcarski Karol
Gustaw Jung, korzystaj¹c z symboli zawartych w kulturze i syste-
matycznych badañ obrazów sennych, opracowa³ koncepcjê arche-
typów i nie�wiadomo�ci zbiorowej. Jego psychologia i psychotera-
pia rozwinê³y obszern¹ wiedzê o snach. Niniejsza ksi¹¿ka jest kro-
kiem w stronê teoretycznego opracowania tej wiedzy, z uwzglêd-
nieniem do�wiadczeñ autorów postjungowskich oraz wskazania
mo¿liwo�ci praktycznego jej wykorzystania w terapii i rozwojowej
pracy z osobowo�ci¹.
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Wiedzê o snach mo¿na porównaæ do wiedzy o zio³ach. Zio³a za-
wieraj¹ w sobie energiê natury i dzia³aj¹ zgodnie z jej prawami;
odpowiednio preparowane i przyjmowane mog¹ ratowaæ z powa¿-
nych schorzeñ. Potrafi¹ regulowaæ rytm pracy serca, rozszerzaæ
oskrzela i naczynia têtnicze, prowokowaæ poród, uspokajaæ i przy-
nosiæ sen. Zio³a dzia³aj¹ ³agodnie, choæ cz³owiek umie przygoto-
waæ z substancji ro�linnych truciznê, np. do �mierciono�nych strza³.
Ze swej natury substancje ro�linne nie wystêpuj¹ przeciwko cz³o-
wiekowi, gdy¿ reprezentuj¹ ponadczasowe prawo natury, której
integraln¹ czê�ci¹ jest równie¿ cz³owiek.

Podobnie sny, marzenia na jawie i wizje s¹ podstawymi zjawi-
skami natury psychicznej, reguluj¹cymi nie�wiadome i �wiadome
¿ycie jednostki. Dotycz¹ te¿ kultury, gdy¿ wielcy arty�ci byli zwy-
kle równie¿ wielkimi wizjonerami. Tre�æ snów stanowi komentarz
do wszystkich ludzkich sytuacji � wielkich, zwyczajnych i niepraw-
dopodobnych. Trudno wyobraziæ sobie powstanie wielkich religii
bez �wiata marzeñ sennych. Trudno zrozumieæ dzia³alno�æ proro-
ków Izraela i aposto³ów Jezusa bez uwzglêdnienia kontaktów z du-
chowym �wiatem poprzez sen. Koran, �wiêta ksiêga muzu³manów,
jest niezwykle bogata w sny. Wizje Apokalipsy o koñcu �wiata sta-
nowi¹ ¿yw¹ przestrogê dla ludzko�ci, wyra¿on¹ w jêzyku zbioro-
wej wyobra�ni.

Sny odzwierciedlaj¹ prawo cywilizacji w psychice jednostki, po-
dobnie jak sztuka i religia ukazuj¹ symboliczny i duchowy wymiar
kultury. Gdy cz³owiek ogranicza kontakt ze �wiatem wyobra�ni,
zrywa zwi¹zki z symboliczn¹ tradycj¹ oraz traci zdolno�æ rozumie-
nia symbolicznego �wiata snu. Siêgaj¹c do korzeni psychiki, do jej
g³êbokich, tajemnych warstw, sny dodaj¹ ¿yciu ludzkiemu tak wa¿-
nej dla rozwoju osobowo�ci metaforycznej perspektywy. Cywiliza-
cje totalitarne ogranicza³y wolno�æ jednostki do w³asnych marzeñ
i my�li. Ogranicza³y twórczo�æ zakorzenion¹ w wyobra�ni, nie�wia-
domo�ci i snach. Przemoc stosowana wobec wyobra�ni jednostek
by³a jednym z powodów ich upadku, gdy¿ mo¿na cz³owieka nauczyæ
my�leæ wed³ug pewnych schematów, ale nie mo¿na go zmusiæ, by
przesta³ �niæ. O fascynuj¹cych odkryciach w dziedzinie snów u osób
¿yj¹cych w pañstwach totalitarnych pisze wybitny badacz tre�ci
snów, Ole Vedfelt (1998).

Kontynuator odkryæ Freuda w zakresie badania g³êbin nie�wia-
domo�ci, Karol Gustaw Jung, stwierdzi³, ¿e w ukrytej warstwie nie-
�wiadomo�ci cz³owiek jest niemal taki sam jak wiele tysi¹cleci
temu. Oderwanie od tych podstaw mo¿e przynie�æ czê�ciowy, ze-
wnêtrzny sukces jednostkom wybiórczo uzdolnionym, ale psychika
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jednostki, tak jak kultura i cywilizacja, opiera siê na warto�ciach
utrwalonych przez tradycjê, dlatego musi siêgaæ nieustannie po
ponadczasowe wzorce i symbole. Podstawy funkcjonowania psy-
chiki zarówno w typowych, jak i ekstremalnych sytuacjach podle-
gaj¹ ostatecznie niewielkim zmianom w toku dziejów. Bez wiedzy
o korzeniach ¿ycia psychicznego jednostka nie rozpoznaje swej
ukrytej to¿samo�ci, kultura popada w chaos, a spo³eczno�ci zagra-
¿a zag³ada.

Sen jest czê�ci¹ natury, a ludzka wyobra�nia i twóczo�æ wyra-
staj¹ ze sfery snu. Bezpo�redni¹ i naturaln¹ drog¹ do warstwy �kul-
turowej� zakorzenionej w ka¿dym cz³owieku, nazywanej przez Jun-
ga nie�wiadomo�ci¹ zbiorow¹, psychik¹ obiektywn¹ lub archety-
pow¹, s¹ marzenia senne. Wspó³czesna praktyka psychoterapeu-
tyczna wykorzystuje wiedzê p³yn¹c¹ z marzeñ sennych dla osi¹gniê-
cia terapeutycznego celu za pomoc¹ ró¿nych metod (skojarzenia,
klaryfikacja, amplifikacja, malowanie, psychodrama). W niniejszej
ksi¹¿ce te metody zosta³y zarysowane.

Do nie�wiadomo�ci zbiorowej s¹ równie¿ drogi po�rednie � mity,
ba�nie, sztuka, wytwory kultury, rytua³y religijne i wierzenia lu-
dów pierwotnych, a tak¿e droga sztuczna � narkotyki, które wy-
zwalaj¹ wizje i doznania zmys³owe. Droga po�rednia do zrozumie-
nia psyche przez obrazy ba�ni, mitów i sztuki jest okrê¿na, ale
wzglêdnie bezpieczna (pomijam problem szkodliwo�ci skrajnych
sekt, oderwanego od tradycji szamanizmu i innych metod psycho-
manipulacji); droga iluminacji narkotycznej jest nienaturalna i nie-
bezpieczna dla zdrowia psychicznego. Powszechno�æ stosowania
narkotyków jest byæ mo¿e wyrazem trudnej do powstrzymania tê-
sknoty za obrazem i snem.

Psychologia Junga podkre�la psychologiczn¹ warto�æ wyobra-
¿eñ tworz¹cych dan¹ kulturê, poniewa¿ powstaje ona i o¿ywa dziêki
wizjom i snom artystów, jednostek wybitnych, uduchowionych.
Podobnie wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ sny jako naturalna i bezpo�rednia
�cie¿ka do mocy ukrytych w nie�wiadomo�ci i m¹dro�ci poprzed-
nich pokoleñ. To, jak dana tradycja obchodzi siê z wizjami arty-
stów i jak potrafi korzystaæ z wiedzy pochodz¹cej ze snów, jest
wa¿nym wska�nikiem jej bogactwa, witalno�ci, zdolno�ci mierze-
nia siê z przesz³o�ci¹ oraz umiejêtno�ci twórczego pokonywania
przeszkód.

Nie wyja�niono dotychczas definitywnie, jak powstaj¹ sny i dla-
czego s¹ one nieod³¹cznym przejawem funkcji ludzkiej psychiki.
Wiemy jednak, ¿e wystêpowanie marzeñ sennych jest powi¹zane
z cyklami fizjologicznymi, aktywno�ci¹ mózgu, stanem organizmu,
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prze¿ywaniem emocjonalnym w ci¹gu dnia, przemianami rozwo-
jowymi, ca³okszta³tem do�wiadczeñ ¿yciowych.

Ka¿dej nocy co� nam siê �ni, choæ do �wiadomo�ci docieraj¹ tyl-
ko niektóre obrazy i po przebudzeniu ³atwo je zapominamy. Prze-
ciêtny cz³owiek ma w czasie nocy 3�4 cykle, w czasie których trwa
faza REM (rapid eye movement). W tej fazie, czyli w okresie szyb-
kich ruchów ga³ek ocznych, �ni¹ siê nasze sny. Je�li cz³owiek d³u-
go nie �pi i nie mo¿e z tego powodu �niæ, sny pojawiaj¹ siê bardzo
szybko po pierwszym za�niêciu, poniewa¿ znacznie mniej czasu
potrzeba od za�niêcia do wyst¹pienia fazy REM. Bezsenno�æ wy-
wo³ana silnym stresem (np. w stanie zagro¿enia ¿ycia, wyczerpa-
nia, przewlek³ego cierpienia) prowadzi do iluzji i wizji (halucyna-
cji) na jawie. Tego rodzaju anormalne prze¿ycia wystêpuj¹ po-
wszechnie w zaburzeniach psychicznych. Jest fascynuj¹ce dla na-
uki, ¿e poczucie wypoczynku i regeneracji pracy mózgu wi¹¿e siê
�ci�le z wystêpowaniem fazy REM, a w zwi¹zku z tym z wystêpo-
waniem marzeñ sennych (mo¿na powiedzieæ, ¿e Hypnos daje za-
pomnienie, a Morfeusz wzbogaca �wiadomo�æ o now¹ wiedzê, inn¹
ni¿ ta, która jest nam dostêpna w stanie zwyk³ej �wiadomo�ci).

Przyjmuje siê na ogó³, ¿e s¹ dwie postawowe grupy snów: zwy-
k³e (trywialne) i wa¿ne (�du¿e�). W oparciu o Jungowsk¹ koncep-
cjê struktury ludzkiej psychiki i rozumienie jej indywidualnego
rozwoju mo¿na wyodrêbniæ cztery najwa¿niejsze grupy marzeñ sen-
nych: koszmary (sny odreagowuj¹ce, reaktywne, fizjologiczne),
kompensacyjne (symptomatyczne), archetypowe (symboliczne)
i profetyczne (akauzalne, synchroniczne). Bywaj¹ sny, których g³ów-
nym czynnikiem kszta³tuj¹cym jest stan fizyczny (choroba, ból, nie-
wygodna pozycja w czasie snu, potrzeba fizjologiczna). Nawet wte-
dy symbole i obrazy senne nie powinny byæ zupe³nie bagatelizowa-
ne, gdy¿ mówi¹ one o reakcji nie�wiadomo�ci na ogólny stan orga-
nizmu. Osoby chore, przygotowane psychicznie na fizyczne cierpie-
nie doznaj¹ w snach b³ogo�ci, rado�ci i wyzwolenia; osoby znerwico-
wane, lêkliwe, t³umi¹ce agresjê �ni¹ g³ównie koszmary.

Szczególne znaczenie psychologiczne maj¹ sny, które powtarza-
j¹ siê w takiej samej lub podobnej postaci, sny kontynuuj¹ce temat
jakby w odcinkach (serie snów), sny symboliczne (�kolorowe�), sny
z okresu dzieciñstwa, sny akauzalne. Znaczenie tych ostatnich po-
zostaje najczê�ciej niedkryte do czasu, a¿ dojdzie do zdarzeñ �prze-
widzianych� przez sen. Trzeba zaznaczyæ, ¿e uznawanie za proro-
cze koszmarów i snów, w których pojawiaj¹ siê znane nam osoby
lub dotycz¹ce nas sytuacje, jest oczywistym b³êdem wynikaj¹cym
z bardzo niskiej �wiadomo�ci o funkcjonowaniu psychiki.
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Sztuka interpretacji snów wymaga wyobra�ni, wra¿liwo�ci, in-
tuicji i wiedzy o ró¿nych wymiarach ¿ycia cz³owieka. Interpreto-
wanie snów wed³ug popularnych senników jest przejawem magicz-
nego my�lenia. Zgodno�æ �przepowiedni� z sennika wynika z tego,
¿e niektóre symbole s¹ podobnie rozumiane nie tylko w danej spo-
³eczno�ci, ale tak¿e w innych epokach i kulturach; np. symbole
wody, ognia, drzewa, wê¿a, ciemno�ci czy labiryntu maj¹ niemal
uniwersalne znaczenie.

Snów z zasady nie powinni�my traktowaæ dos³ownie, gdy¿ s¹
one przede wszystkim zjawiskiem psychologicznym. Pokazuj¹ psy-
chologiczne uwarunkowania i tendencje naszej osobowo�ci. Do-
s³owne traktowanie snów jest przejawem naiwno�ci i niewiedzy.
Je�li sny maj¹ byæ uznane za wa¿n¹ wskazówkê dotycz¹c¹ nas sa-
mych i ¿ycia, wymagaj¹ uwagi i czasu, jak wychowanie dzieci.

Jest rzecz¹ znamienn¹, ¿e sny wykazuj¹ podobieñstwo do ma-
rzeñ na jawie, które s¹ naturaln¹ cech¹ psychiki ma³ych dzieci.
Dzieci maj¹ z regu³y wiele snów, choæ szybko je zapominaj¹. Wy-
pytywane, potrafi¹ je sobie przypominaæ ³atwiej ni¿ doro�li. Wie-
dza o tym, co �ni siê dzieciom, podobnie jak znajomo�æ snów z dzie-
ciñstwa u doros³ych, mo¿e zawieraæ klucz do rozwi¹zania trudnych
problemów natury rozwojowej, emocjonalnej i psychicznej, a nawet
egzystencjalnej.

Zdolno�æ zapamiêtywania snów mo¿na wykszta³ciæ. Ka¿dy mo¿e
zapamiêtaæ swoje sny, je�li tego chce. �Brak� snów to tylko ich nie-
pamiêæ. Wynika ona z zablokowania spontanicznego wyra¿ania
emocji, z silnej kontroli zachowania oraz tendencji do wypierania
uczuæ. Mechanizmy obronne przenosz¹ siê do sfery snu, co wska-
zuje na nieprawid³owo�ci rozwojowe, obecno�æ g³êbokich urazów,
nieu�wiadomionych kompleksów psychicznych.

Wspó³czesna cywilizacja potrzebuje wiedzy o snach, poniewa¿
zagubi³a wiele �cie¿ek do rozumienia g³êbokiej natury cz³owieka.
Cz³owiek mo¿e uciekaæ od siebie w �wiat zewnêtrzny i ulotne przy-
jemno�ci; mo¿e siêgaæ po narkotyki, aby doznaæ �wizji� na jawie;
mo¿e ryzykowaæ zdrowie psychiczne w sektach religijnych i para-
religijnych, podejmuj¹c siê bez dostatecznego przygotowania in-
tensywnych praktyk w poszukiwaniu iluminacji. W nocy jednak
ka¿dy z nas �wraca do siebie� i musi �niæ swój prawdziwy sen, któ-
ry podsuwa mu nie�wiadomo�æ, tak jej wymiar indywidualny, jak
i zbiorowy. Musi zetkn¹æ siê z krain¹ snu, która przemawia sym-
bolami archetypów. Odrzucenie lub pomijanie tej wiedzy jest jak
odrzucenie leczniczych zió³, które oddaje nam do dyspozycji natu-
ra, a nauka i kultura ucz¹, jak z nich korzystaæ.
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Psychologia Junga zachêca do badania snów dla poznania siebie,
zanim siêgniemy po �rodki sztuczne lub ryzykowne. Ignorowanie
ksiêgi snów, jak mówi o tym m¹dry Talmud ¯ydów, jest jak odk³a-
danie nieprzeczytanego listu. Faktem jest, ¿e wskutek inwazji tele-
fonów, przestali�my pisaæ listy. Przeciêtny sen jest co najmniej tak
cenny jak �redni film, gdy¿ dzieje siê w naszej rzeczywisto�ci,
w naszym czasie; jest komentarzem naszego osobistego, a nie abs-
trakcyjnego, wyimaginowanego ¿ycia. Filmy wci¹gaj¹ nas czêsto
w scenariusz oderwany od podstaw ¿ycia psychicznego, sny nato-
miast umo¿liwiaj¹ kontakt ze zbiorow¹ m¹dro�ci¹ przodków. Nie
zmienia to faktu, ¿e dziêki filmom i telewizji wracamy ponownie do
�wiata wyobra�ni, ba�ni i mitycznych opowie�ci.

Piszê tê ksi¹¿kê z nadziej¹, ¿e zachêci ona do po�wiêcenia wiêk-
szej uwagi snom, nawet kosztem czasu, jaki zajmuje telewizja, wi-
deo czy film. Praca ta stanowi wstêp do integralnej psychologii snów
opartej na koncepcjach Junga. Dla uzupe³nienia wiedzy o psycholo-
gicznych pogl¹dach Junga odsy³am do pozycji oryginalnych, wyda-
nych ju¿ w wersji polskojêzycznej, oraz do opracowañ jego teorii,
w tym nowego wydania Psychologii integralnej Junga (Dudek,
2006c) i akademickiego opracowania Podstawy psychologii Junga
(Dudek, 2002c). Ksi¹¿ka niniejsza powsta³a na bazie do�wiadczeñ
z pracy psychoterapeutycznej, w której opieram siê w du¿ym stop-
niu na analizie marzeñ sennych pacjentów. Bogaty materia³ zebra-
³em od czytelniczek Kobiety i ¯ycia, gdzie publikowane by³y moje
felietony na temat marzeñ sennych (1993�1994). Niektóre tematy,
które by³y tam poruszane, znalaz³y siê w tej ksi¹¿ce. Równie¿ re-
dakcja Na ¿ywo przekaza³a mi marzenia senne swoich czytelników
w okresie naszej wspó³pracy w 1996 roku. Jestem wdziêczny pa-
cjentom i bliskim, którzy udostêpnili mi swoje sny.

W niniejszej monografii skoncentrowa³em siê na przedstawie-
niu podstawowych zagadnieñ obejmuj¹cych ró¿ne wymiary psy-
chologicznego funkcjonowania cz³owieka, wychodz¹c z perspekty-
wy psychologii Jungowskiej i w³asnych do�wiadczeñ psychotera-
peutycznych. Moim celem by³o ukazanie z³o¿onej i bogatej sylwet-
ki cz³owieka, jaka ods³ania siê za kurtyn¹ marzeñ sennych. Mam
nadziejê, ¿e ksi¹¿ka oka¿e siê przydatna zarówno dla osób nieobe-
znanych z teoriami psychologicznymi, a zainteresowanych pozna-
waniem w³asnej psychiki, jak te¿ dla praktykuj¹cych psychologów
i psychoterapeutów, którzy zechc¹ poszerzyæ swoj¹ wiedzê o Jun-
gowskie i postjungowskie ujêcie problemu.

Zenon Waldemar Dudek




