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Śnienie siebie samego do istnienia. 

Psychoanalityczna refleksja o pożytkach z marzeń sennych. 

 
 „Gdyby trzeba było za pomocą jednego słowa oddać całe odkrycie Freudowskie, 

słowem tym byłaby niewątpliwie nieświadomość” (Laplanche, Pontalis, s. 175). Dowodząc 

istnienia nieświadomości Freud dołączył do grona odkrywców, przez których zachwiało się 

bezpieczne położenie człowieka w świecie zewnętrznym i wewnętrznym. Kopernik zatrzymał 

słońce i ruszył Ziemię. Darwin udowodnił, że dobór naturalny jest podstawą ewolucji, a 

proces ciągłych zmian prowadzi do wyłaniania się nowych jakości. Freud jak już 

powiedziałam wcześniej odkrył nieświadomość. Kopernik do żywego zranił nasz narcyzm 

tym, że powiedział, że oto nie jesteśmy pępkiem wszechświata, że nie wszystko wokół nas się 

obraca, lecz i my kręcimy się ze swoimi sprawami wokół czegoś bardziej centralnego, 

ważniejszego. Darwin zranił mówiąc, że oto niedoskonałym tworem jest człowiek, bowiem 

nie od razu był takim, jakim go podziwiamy, lecz wykonał trwającą wieki pracę, dochodząc 

do tego, czym jest teraz. Freud zaś zranił nas tym, że udowodnił, iż kontrolujemy siebie i 

swoje życie mniej, niż nam się zdaje. Zauważył, że ludzkie procesy psychiczne nie ograniczają 

się do świadomości, a istnienie nieświadomości ukazuje się ludziom każdego dnia poprzez 

przejęzyczenia, czynności omyłkowe i sny.  

W topograficznym modelu umysłu wyróżnił obszar świadomości (mieści się tu to, co 

aktualnie jest nam dostępne, dotyczy naszego widzenia i rozumienia siebie, innych i świata), 

przedświadomości (rozpoznaje rzeczy, którym zaprzecza umysł świadomy) i nieświadomości 

(jest niestety największą częścią, gromadzi wiedzę, która decyduje o tym, kim jesteśmy, ale 

której w sposób bezpośredni nie możemy poznać). Obszary te oddziela cenzura nie 
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pozwalająca treściom i procesom nieświadomym przejść do przedświadomości bez poddania 

ich przekształceniom. Sny, przejęzyczenia i czynności omyłkowe są próbą przedostania się do 

świadomości tego, co głęboko skrywane. A to, co dociera do świadomości po to jest 

ocenzurowane, pełne przekształceń, byśmy mogli ocalić dobre samopoczucie. „To właśnie 

„zasada przyjemności”, która dominuje nad nieświadomą stroną umysłu, napędza machinę 

marzeń sennych, która z kolei lekceważąc rzeczywistość, umyka logice, nie przejmuje się 

sprzecznościami i nie daje się ograniczyć przestrzenią ani czasem. Wytwarza złudne poczucie 

satysfakcji, lecz jest całkowicie nieprzydatna w zetknięciu z praktycznymi potrzebami 

życiowymi, chyba że zostaje przełożona na „zasadę rzeczywistości” poprzez proste świadome 

myślenie. Sny są więc (…)  drogą wstecz do podświadomości” (Wilson, s. 54). 

 W psychoanalizie teoria marzenia sennego zajmuje szczególne miejsce, jest głównym  

uzasadnieniem przełomowego odkrycia istnienia nieświadomości. Sam Freud uważał 

opracowanie metody analizy snów za punkt zwrotny w kierunku psychologii głębi, a jego 

książka „Objaśnianie marzeń sennych” (wydanie pierwsze 1899/1900), z początku obojętnie 

przyjęta, z czasem stała się podstawową, inspirującą i chętnie badaną lekturą. Freud zaczyna 

tak: „Na stronach niniejszej pracy udowodnię, że istnieje pewna technika psychologiczna 

umożliwiająca objaśnianie marzeń sennych oraz że dzięki stosowaniu tej metody każde 

marzenie senne okazuje się sensownym tworem, który należy umieścić w dającym się 

określić miejscu psychicznego mechanizmu stanu czuwania” (s.15, 1996). Po żmudnym 

badaniu literatury naukowej od Arystotelesa po Alfreda Maury’ego, Freud uczy nas metody 

objaśniania na przykładzie własnego marzenia sennego:  

Wieczorem, Otto, przyjaciel twórcy psychoanalizy, skrytykował postępowanie Freuda z 

pewną pacjentką. Po tym zdarzeniu Freud śni, że podczas wystawnego przyjęcia, rozmawia z 

Irmą. Psychiatra odpowiada leczonej przez siebie przyjaciółce skarżącej się na złe 

samopoczucie: „Jeśli jeszcze masz bóle, to jest to tak naprawdę twoja wina”. Ale lekarz w 

głębi serca we śnie czuje niepokój, denerwuje się i martwi, że mógł coś przeoczyć. Bada 

gardło pacjentki i widzi „po prawej stronie dużą białą plamę, gdzie indziej osobliwe 

pomarszczone twory, utworzone najwyraźniej na podobieństwo małżowin nosowych, 

rozległe białoszare strupy”. Wzywa doktora M. (Breuer), który „powtarza badanie i 

potwierdza wynik” oraz diagnozuje „To na pewno infekcja, ale to nic; dojdzie do tego 
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dyzenteria i wytrąci truciznę”. „Wiemy też od razu – opowiada Freud – skąd się wzięła 

infekcja. Niedawno, gdy Irma źle się czuła, przyjaciel Otto zrobił jej zastrzyk z  preparatu 

propylu, propylen.. kwas proprionowy… trimetylamina (której wzór chemiczny widzę przed 

sobą wytłuszczonym drukiem)… Nie wolno tak lekkomyślnie robić takich zastrzyków… 

Prawdopodobnie strzykawka też była brudna” (s.108).   

Po prezentacji snu, Freud analizuje każdy element swojego marzenia oraz myśli z nim 

związane. Łączy zdarzenia z poprzedniego dnia, ze wspomnieniami i swoimi troskami. W 

licznych motywach tego snu dostrzegł jeden wyraźny rys – swoje nieczyste sumienie. 

Zauważył, że zrzuca winę na innych, łagodząc własne wyrzuty sumienia i spełniając w tym 

śnie głębokie pragnienie bycia oczyszczonym z wszelkich zarzutów zaniedbania. Freud zatem 

odkrył przed sobą i przed czytelnikami, trudność przyznania się do pomyłek, porażek i 

wzięcia za nie odpowiedzialności. Włożony w analizę tego snu wysiłek poprowadził go do 

odkrycia trudnej i przykrej wiedzy o sobie, z której z dużym pożytkiem dla siebie i swoich 

pacjentów umiał skorzystać.  

 Jak zatem Freud doszedł do poznania takiej prawdy o sobie ze swojego złożonego snu?  

1. Przede wszystkim zrezygnował z dotąd popularnej, „ludowej” formy deszyfryzacji, 

gdzie każdy element snu oddziela się z całej treści i przypisuje się mu uniwersalne 

ustalone znaczenie, na rzecz swobodnych skojarzeń. Możemy zatem przeczytać np. 

„Co widzę w gardle: białą plamę i pokryte strupami małżowiny nosowe. Biała plama 

przywodzi na myśl dyfteryt, a tym samym przyjaciółkę Irmy, poza tym również ciężką 

chorobę mojej najstarszej córki, na którą zapadła przed dwoma laty, i związany z nią 

lęk całej rodziny. Strup na małżowinach nosowych to również nawiązanie do mojego 

stanu zdrowia. W owym czasie często zażywałem kokainę, by uśmierzyć uciążliwe 

obrzmienia w jamie nosowej, niedawno temu słyszałem zaś, ze pacjentka, która za 

moją radą postępowała podobnie, nabawiła się rozległej martwicy śluzówki. 

Zalecenie stosowania kokainy, jakie wydałem jej w 1884 roku, ściągnęło na mnie 

poważne zarzuty. Mój serdeczny przyjaciel, w 1895 roku już nieżyjący wskutek 

nadużywania tego środka przyśpieszył godzinę swojego zgonu” (s.110-111). W 
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skojarzeniach da się już zauważyć, że główna myśl śniącego krążyła wokół poczuć 

winy oraz lęków związanych z osobami, które zwróciły się do Freuda po pomoc. 

2. Freud wyróżnił jawną i utajoną treść marzenia sennego. Jawną jest to, o czym dany 

człowiek śni i co przypomina sobie po przebudzeniu, to po prostu opis snu. Treść 

utajona ukazuje się w postaci zamaskowanej, tzn. śniący ukrywa swoje pragnienia 

pod niewinnymi obrazami.  Innymi słowy jawna treść marzenia sennego to jest to, 

czemu wewnętrzna cenzura śniącej osoby pozwala się ujawnić w świadomości: 

„Możemy więc przyjąć –pisał Freud – że sprawcami takiego a nie innego 

ukształtowania się marzenia sennego są dwie moce psychiczne działające w 

indywiduum, z których jedna tworzy wyrażone we śnie życzenia, druga zaś spełnia na 

nim funkcję cenzorską i poprzez tę cenzurę wymusza zniekształcenie formy jego 

wyrazu”. Dowiadujemy się stąd, że objaśniając sen możemy dotrzeć do konfliktów, 

które sen ucieleśnia i maskuje. Konflikty te staczane są zazwyczaj między popędami, 

które dążą do zaspokojenia a obronami, które chcą temu zapobiec. We śnie Freuda 

jawną część stanowi opowieść o cierpieniu Irmy i pomyłce Otta, zaś ukrytą – 

pragnienie Freuda, by oczyścić się z zarzutów o własne zaniedbania. 

3. Marzenie senne zawsze czerpie z aktualnego materiału, ale prowadzi do głębszych, 

bardziej pierwotnych, dziecięcych obszarów życia wewnętrznego. „Znajdujemy w 

marzeniu sennym nadal żyjące dziecko wraz z jego impulsami”(Freud). Przy okazji 

„snu o zastrzyku”, czytamy, że Freud miał wieczorem rozmowę z przyjacielem, który 

go skrytykował za złe postępowanie z pewną pacjentką. Natomiast analizując już 

pierwsze zdanie opisujące sen, Freud opowiada nam: „Tego lata mieszkaliśmy na 

Bellevue (…),. Dom ten był ongiś lokalem rozrywkowym, czym należy tłumaczyć to, że 

pokoje są tam osobliwie wysokie, podobne do hal. Sen ów nawiedził mnie właśnie na 

Bellevue, i to na kilka dni przed urodzinami mojej żony. Tego dnia moja matka 

wyraziła nadzieję, że na urodziny przyjedzie do nas wielu gości, wśród nich również 

Irma. A więc owo marzenie senne antycypowało tę sytuację: przedstawiło dzień 

urodzin, wielu gości – wśród nich Irmę – których przyjmujemy oto w wielkiej sali 

Bellevue”. Dziecięcym jest tu niepokój o to, czy uda się zaspokoić nadzieje matki, lęk 

przed byciem przyczyną zawodu, rozczarowania.   
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4. „Sny to kalamburzyści i oszuści, robią sobie żarty z aktywności intelektualnej albo ją 

symulują” (Gay, s.149). Sen nie przestrzega zasad logiki. Przerywa, zmienia, za nic ma 

ciągi przyczynowo-skutkowe. Nie przestrzega następstwa czasowego. Dzieje się tak 

dlatego, że każde marzenie senne jest ciężką pracą ukrywania niemożliwych do 

zaakceptowania impulsów i wspomnień w możliwie najbardziej niewinną opowieść. 

Praca marzenia sennego polega m.in. na zagęszczeniu (inaczej kondensacji), 

przesuwaniu, niebezpośrednim przedstawianiu i symbolizowaniu.  

To, że „każdy element jawnej treści marzenia sennego okazuje się wieloprzyczynowy” 

nazywamy kondensacją. „Praca kondensacji słownej jest najbardziej uchwytna 

wtedy, gdy za swe obiekty obiera ona słowa i imiona własne. Marzenie senne w ogóle 

często traktuje słowa jak rzeczy i zestawia je w takich samych związkach jak 

wyobrażenia rzeczowe. W wyniku takich snów powstają śmieszne i osobliwe formacje 

słowne” (Freud, s.258). W prezentowej analizie, znajdziemy opis „Moja pacjentka 

zawsze była rumiana na twarzy. Przypuszczam, że podszywa się tu pod nią inna 

osoba.” I Freud znajduje skojarzenia do guwernantki, przyjaciółki Irmy oraz do 

pewnej kobiety, której nie życzyłby sobie mieć za pacjentkę. „Porównałem więc moją 

pacjentkę Irmę z dwiema innymi osobami, które jak ona wzdrygałyby się przed 

terapią. Jakież znaczenie może mieć to, że zamieniłem je w tym śnie z moją 

przyjaciółką? Chyba takie, że chciałem je zamienić; jedna wzbudza we mnie silniejszą 

sympatię, co do drugiej to mam lepsze mniemanie o jej inteligencji. Uważam bowiem 

Irmę za osobę niemądrą, ponieważ nie akceptuje mego rozwiązania. Ta druga byłaby 

mądrzejsza, a więc prędzej by ustąpiła. Otwiera usta; więcej by opowiadała niż Irma”. 

 Kondensację najbardziej odczuwamy, gdy trzeba nam spisać sen – zapis marzenia 

sennego zajmuje najwyżej pół strony, natomiast analiza skojarzeń nawet kilkanaście 

razy więcej miejsca.   

O ile kondensacja nie wymaga aktywności naszego wewnętrznego cenzora, o tyle 

przesunięcie angażuje go bez reszty. „Jego praca polega na tym, że najpierw osłabia 

intensywność namiętności pragnących się zamanifestować, a następnie je 

przekształca. Umożliwia im przez to – jakkolwiek w przebraniu na użytek publiczny 

często wydają się zniekształcone – wymknąć się oporowi, jaki mobilizuje cenzura. 
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Skutek jest taki, że prawdziwe życzenia będące motorem danego snu mogą się w nim 

w ogóle nie pojawić. Z tego właśnie powodu osoby, które chcą zrozumieć swoje 

marzenie senne, muszą oddać się jak najswobodniejszym skojarzeniom, analityk zaś, 

słuchając ich, musi zmobilizować wszystkie swoje talenty interpretacyjne.” (Peter 

Gay, s. 149). Istotą przesunięcia jest to, że elementy dominujące w jawnej treści snu, 

odciągają uwagę od myśli sennej ulokowanej w niby mało znaczącym elemencie, w 

tym, co jakby tylko mimochodem się przyśniło, albo nawet wcale nie występuje we 

śnie, a jedynie w skojarzeniach. We śnie Freuda to Irma zgłasza złe samopoczucie i to 

Otto popełnił błąd w sztuce lekarskiej. Jednak, to Freudowi dokuczają poczucia winy i  

lęk o słuszność diagnoz i zaleceń, dręczy go też nieujawniony w „Objaśnianiu..” 

niepokój związany z zaufaniem jakim obdarzył swojego przyjaciela Fliessa, a którego   

w tym śnie oczyszcza z zarzutów. Irmą jest bowiem Emma Eckstein, której Freud 

zalecił konsultację u Fliessa, a ten z kolei wykonał dramatyczny w skutkach zabieg, 

który niemal doprowadził do śmierci przyjaciółkę Freuda. 

 Niebezpośrednie przedstawienie zaś to sposób, w jaki sen coś ilustruje. „Marzenie 

senne nie ma bezpośredniego sposobu na przedstawienie zaprzeczenia, czyni więc to, 

zastępując osoby, zdarzenia i uczucia ich przeciwieństwami” (Gay, s.149). Np. w 

prezentowanym tu śnie, Freud wyraża niechęć do swojego dawnego nauczyciela i 

mistrza, bezlitośnie pozbawiając go urody.  

Symbolizacja to pośrednie i przenośne reprezentowanie nieświadomej treści, 

konfliktu, pragnienia. Odznacza się stałością związku między symbolem i tym, co jest 

symbolizowane. Stałość ta jest odnajdywana nie tylko u danej osoby, ale i u różnych 

osób, a nawet w przeróżnych dziedzinach (mit, religia, folklor, język, itp.) i najbardziej 

odległych od siebie obszarach kulturowych. Można powiedzieć, że Freud symbolizację 

widział jako część wspólną pacjenta i terapeuty, obszar pośredniczący, dzięki któremu 

analityk nawet bez skojarzeń pacjenta, może starać się rozumieć sen. W rozdziale VI 

E, Freud prowadzi czytelników przez liczne odkryte przez siebie symbole, ale zakres 

tego, co one oznaczają w sumie sprowadza do ciała, rodziców i członków rodziny, 

narodzin, śmierci, nagości i seksualności (Laplanche, s. 320). Freud chyba nie byłby 

sobą, gdyby wpierw pobudzając w czytelniku namiętność tropienia w snach 
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uniwersalnych symboli, studząco nie dodał: „W tym samym miejscu pragnę jednak 

wyraźnie przestrzec przed przecenianiem znaczenia symboli dla objaśniania marzeń 

sennych, przed – na przykład – ograniczeniem pracy wykładania snu do tłumaczenia 

symboli i przed rezygnowaniem z techniki polegającej na interpretowaniu skojarzeń 

śniącego. Obie te techniki objaśniania marzeń sennych muszą się nawzajem 

uzupełniać; z praktycznego, a także teoretycznego punktu widzenia pierwszeństwo 

należy jednak przyznać tej pierwszej metodzie, która decydujące znaczenie przydaje 

wypowiedziom śniącego, podczas gdy powzięta przez nas praca przekładania symboli 

dochodzi tu jako środek pomocniczy” (Freud, s. 308). W omawianym śnie 

trimetylamina symbolizuje zarówno nietrafiony podarunek od Otta (alkohol nie do 

wypicia, ale tym niemiłym podarunkiem była także szczera krytyka, zakłócająca dobre 

samopoczucie Freuda), ideę znaczenia seksualności dla powstawania zaburzeń 

nerwicowych (Fliess rozpoznał w trimetylaminie jeden z produktów seksualnej 

przemiany materii) oraz przywołuje na ratunek kojące wspomnienie życzliwego 

przyjaciela.  

5. Proces analizowania marzenia sennego polega na odwróceniu jego pracy. 

Skojarzenia, choć same w sobie nie są ukrytymi myślami,  na powrót poszerzają to, co 

zostało zagęszczone, usuwają przesunięcia, pomagają dotrzeć do ukrytych myśli. 

Freud zauważa u siebie „Marzenie senne uwalnia mnie od odpowiedzialności za stan 

Irmy, ponieważ sprowadza je do innych przyczyn (za jednym zamachem cały szereg 

uzasadnień). Tak więc sen przedstawia pewien stan faktyczny – jak sobie tego życzę; 

treścią tego snu jest więc spełnienie życzenia, a życzenie jest jego motywem”. 

 

Freud nauczył nas myśleć o snach w sposób wnikliwy, podkreślając ich szczególne 

znaczenie dla osoby śniącej. Zatem nie „przyśniło mi się”, lecz „ja śniłam”. W jego czasach 

było nowatorskim spostrzeżenie, że „każde marzenie senne traktuje o samym śniącym” i 

włączenie analizy snów do techniki terapeutycznej. Uznanie analizy marzeń sennych za 

działanie zmierzające do poznania natury człowieka, przyczyniło się do kolejnych odkryć. Dziś 

pracując ze snami, bierzemy pod uwagę nie tylko treść, ale też badamy funkcję, jaką dane 

marzenie senne spełnia oraz jego znaczenie w procesie analitycznym. Hanna Segal 
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podkreślała, jak ważny jest kontekst, w jakim sen pojawia się na sesjach. Według niej 

interpretacje powinny łączyć i to, co aktualnie dzieje się w relacji pacjent-terapeuta, i to, na 

jakim etapie leczenia jest pacjent, a także to, dlaczego pacjent zdecydował się opowiedzieć 

sen w danej chwili.  Zauważyła, że marzenie senne może pełnić wiele funkcji.  Segal dokonała 

rozróżnienia między interpretacją treści snu a interpretacją jego funkcji. Podkreślała 

znaczenie interpretowania w pierwszej kolejności sposobu, w jaki sen jest używany na sesji, 

szczególnie, gdy jest on używany przez pacjenta do odreagowania. „Niektórzy pacjenci 

przychodzą zalewając analityka snami i pomieszaniem. W takim przypadku pierwszą rzeczą 

do interpretacji jest to zalewanie i wpływ, jaki ma ono wywierać na analityku (…) Dopiero 

stopniowo i tam, gdzie wiąże się ona z tą funkcją snu, możemy odnosić się do rzeczywistej 

treści snu” (Segal, 1991). U Segal znajdujemy zatem przynajmniej 3 funkcje snu: spełnienie 

życzenia, odreagowanie, komunikacja. 

Najważniejsza dla śnienia jest zdolność odróżniania jawy od snu. U osób głęboko 

chorych, ale i u małych dzieci te dwa światy są ze sobą przemieszane. Dziecko może np. 

zbudzić się i szukać ślicznego małego kotka, którego dostało we śnie od rodziców. Natomiast 

o pacjentach psychotycznych moglibyśmy z pewnym ryzykiem powiedzieć, ze nie śnią lub że 

są stale w stanie snu, gdyż umysły tych osób na jawie wypełnione są halucynacjami i 

przypominającym sen stanem pomieszania. Tacy pacjenci mają kłopot z odróżnieniem 

marzeń sennych od rzeczywistości. Z kolei u  innych pacjentów, sny nie pełnią funkcji 

opracowywania i symbolizacji ukrytych myśli. Służą raczej – jak podaje Bion - ewakuacji 

niewygodnych treści (pacjent opowiadając sen, poprzez słowa pozbywa się pewnego stanu 

napięcia, którego nie może uznać za swoje wewnętrzne doświadczenie i czyni je w ten 

sposób elementem zewnętrznym); ich zadaniem nie jest komunikowanie, lecz 

odreagowanie. Bion w zdolności do śnienia widział bycie zdolnym do kontaktu z własnymi 

doświadczeniami emocjonalnymi. „Wyniki badań nad snami związanymi z traumą ukazują, że 

w miarę jak ludzie przepracowują traumatyczne doświadczenia, przerażające obrazy 

zaczynają pojawiać się w snach. W końcu zaczynają oni śnić, że opanowują strach – uciekają z 

płonącego budynku, umykają napastnikowi – wówczas mogą używać procesu symbolizacji, 

by spać” (Budd, s. 145).  Thomas Ogden, współczesny psychoanalityk, w przejmujący i 

głęboki sposób buduje etos analityka jako kogoś, kto pomaga pacjentowi „wyśnić samego 

siebie do istnienia”, szczególnie chodzi tu o udział terapeuty w wyśnieniu „niewyśnionych” 
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oraz „przerywanych” snów pacjenta:  „W takim stopniu – pisał -  w jakim człowiek jest zdolny 

do wyśnienia swojego doświadczenia, potrafi on także odpowiadać na to doświadczenie 

emocjonalnie, uczyć się na jego podstawie oraz zmieniać wraz z nim” (Ogden, Sztuka 

psychoanalizy, s.42-43). Streszczając: „Przerwane sny” (koszmary)  to takie, kiedy pod 

naporem śnionych treści wybudzamy się, czyli tracimy zdolność nieświadomej 

psychologicznej pracy. „Sny niewyśnione” to takie doświadczenia emocjonalne, z którymi nie 

jesteśmy w stanie wykonać żadnej nieświadomej pracy psychologicznej. Takie niemożliwe do 

wyśnienia doświadczenia są odszczepiane i trzymane w izolacji; znajdują sobie miejsce np. w 

stanach psychozy, w zaburzeniach psychosomatycznych i poważnych perwersjach. „By 

wyśnić swoje doświadczenie – podpowiada nam Ogden – człowiek musi uczynić je własnym 

w procesie śnienia, myślenia oraz przeżywania. Ciągłość istnienia to ciągły „dźwięk” procesu 

śnienia siebie do istnienia”. Koncepcja Ogdena jest rozległa, choć zawarł swe podstawowe 

myśli w 10-stronicowym artykule „To, od czego nie odstąpię”. Myśliciel ów i psychoanalityk 

uczy nas poprzez niemal poetyckie rozprawy, a jego styl ma cechy kondensacji podobnej do 

tej właściwej marzeniom sennym. Zapamiętajmy jednak, że możemy śnić dopiero wówczas, 

gdy jesteśmy na to gotowi oraz, że zdolność do śnienia wzmacnia w nas poczucie ciągłości 

życia.  

Spróbuję przybliżyć koncepcję Ogdena, przyglądając się razem z Państwem Marion Post - 

bohaterce filmu, W. Allena „Inna kobieta” (1988). Potrzebne nam będą informacje 

nakreślające portret Marion oraz kontekst, w jakim pojawia się w jej uporządkowanym życiu, 

znaczący sen. 

Kiedy widzimy Marion po raz pierwszy, pewnym krokiem zmierza w stronę widza, czyli w 

naszą. Szykuje się do wyjścia z domu. Rzeczowym tonem opowiada o sobie: „Gdybym po 50-

tce miała oceniać moje życie, powiedziałabym, że odczuwam satysfakcję. Tak osobistą, jak i 

zawodową. Dalej się nie zagłębiam. Nie to, że boję się odkryć w sobie jakąś mroczną stronę, 

po prostu nie lubię dzielić włosa na czworo. Nazywam się Marion Post. Jestem dziekanem 

Wydziału Filozofii w bardzo dobrym żeńskim collegu. Właśnie wzięłam urlop, aby napisać 

książkę. Mój mąż jest znakomitym lekarzem, kardiologiem. Zbadał kiedyś moje serce i 

oświadczył mi się. Dla obojga jest to drugi związek. Mój mąż ma 16-letnią córkę, która 

mieszka z matką, ale nas odwiedza. To miła dziewczyna, chociaż trochę krnąbrna. Jak mogę, 
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staram się nią opiekować. Mam też żonatego brata. Moja matka już zmarła, ale ojciec żyje i 

jest zdrów. To chyba wszystko.”  Naszą bohaterką będzie zatem kobieta dojrzała, dobrze 

sytuowana, wiodąca perfekcyjnie uporządkowane życie, pewna siebie, a przy tym 

emocjonalnie zdystansowana, może nawet chłodna, z powodzeniem kontrolująca zarówno 

osobisty, jak i zawodowy obszar swojego życia. Po krótkiej autoprezentacji pani Post, 

pojawiają się początkowe napisy wraz z tytułem filmu, jakby właśnie i dopiero w tym 

momencie miała zacząć się opowieść o innej Marion. Widzimy naszą bohaterkę w kawalerce, 

wynajętej po to, by z dala od swoich remontujących mieszkanie sąsiadów mogła w spokoju 

napisać książkę. Skupiona nad maszyną do pisania, nagle słyszy dobiegający z kratki 

wentylacyjnej męski głos: „Poruszył coś tkwiącego głęboko we mnie. Było to moje pierwsze 

doświadczenie z mężczyzną. Nie potrafię o nim zapomnieć. Fantazjuję o nim, co mnie 

niepokoi…”. Marion komentuje „podsłuchiwanie w gabinecie psychiatry zwierzeń innych, 

może być interesujące dla niektórych, ale nie po to wynajęłam to mieszkanie”. Zatem okłada 

kratkę wentylacyjną kanapowymi poduchami i wraca do pracy nad książką, odcinając się od 

zaciekawienia światem wewnętrznym. Tego samego dnia, zmęczona usypia na krześle. Budzi 

ją kobiecy głos, „tak udręczony i pełen bólu”, że Marion nie może przestać go słuchać. Jest to 

moment, od którego zaczynamy podróż w głąb Marion. Kobieta zza ściany opowiada o 

doświadczaniu swojego życia jako nieprawdziwego, pełnego fałszu. „Przestałam wiedzieć, 

kim naprawdę jestem” – smutno opisuje napad paniki, jaki zdarzył jej się minionej nocy. – 

„Po pewnym czasie odzyskałam równowagę, ale wcześniej, jakby na chwilę rozsunęła się 

kurtyna i zobaczyłam siebie. Przeraził mnie ten widok. I to, co mnie czeka. I zapragnęłam z 

tym wszystkim skończyć”. Marion jest poruszona tym, co usłyszała. Wygląda ze swojego 

mieszkania, by ujrzeć wychodzącą z gabinetu psychiatry, ocierającą łzy ok. 30-letnią ciężarną 

kobietę. Widzimy zatem, że pierwszy niepokój Marion ma kształt oczekującej  nowego życia 

kobiety, oczekującej, ale aktualnie jednak zanurzonej w dotkliwym poczuciu pustki i obcości. 

Nasza bohaterka właśnie zaczyna doświadczać siebie, ale w sposób delikatny i łatwy do 

zbycia. Widzimy, jak się zamyśla nad żartem kolegi, który akurat wyprawia swoje 50-te 

urodziny: „Mój syn zapytał, czy nie kończą ci się możliwości”. Marion jeszcze nie może 

pozwolić sobie na świadomość tego, że sama mając 50 lat mogłaby czuć, że coś mija dla niej 

bezpowrotnie. Radzi pasierbicy, ale jakby sobie: „Bądź ponad to”, bądź ponad swoimi 

emocjami i ponad emocjami, które budzą w tobie inni. Dyscyplina i praca według 
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harmonogramu odcinają ją od wewnętrznego głosu, który domaga się refleksji nad własną 

namiętnością, pragnieniami, relacjami. Słyszy od bratowej „Nie oszukuj się, Pol (czyli brat 

Marion) cię podziwia, ale i nienawidzi”, „Nie zgadzam się”, „Jesteś taka mądra, jak możesz 

tego nie rozumieć” „Jestem spóźniona. I nigdy nie daję się wciągnąć w rozmowy tego typu. 

Ludzie mówią potem rzeczy, których żałują”. Ale i to ziarenko zostaje zasiane. Marion idzie 

do swojej samotni i po południu, w godzinach sesji pamiętanej ciężarnej kobiety, 

podsłuchuje pod kratką wentylacyjną: „Nie mogę uwierzyć, że to mówię. Niepokoję się o 

swoje małżeństwo. Mam wrażenie, że się rozpada, a ja tylko temu zaprzeczam. Miewam 

wątpliwości, czy dobrze wybrałam…”  Na te słowa, naszą bohaterkę nachodzi wspomnienie z 

własnego przyjęcia przedślubnego. Widzimy ją namiętnie zanurzoną w objęciach Larry’ego, 

lecz po chwili Marion wyrywa się mężczyźnie. „Przestań, to szaleństwo – mówi. – Wychodzę 

za Kena”. „Ale kochasz mnie” – szepcze Larry. „Zarozumialec. Czemu tak myślisz?”, „Pewne 

rzeczy się po prostu wie”. „Mylisz się. Wybacz, jeśli cię zwiodłam”. „Zwodzisz samą siebie”. 

  Zastanówmy się, w jaki sposób Marion zwodzi siebie? Jej główną siłą jest intelekt. 

Widzimy,  jak z łatwością znajduje argumenty na to, by podtrzymać obrany przez siebie obraz 

świata, jak bardzo broni się przed poruszeniami serca, nie tylko miłością, namiętnością, ale i 

przed uczuciami odmiennymi, lecz o podobnej temperaturze – przed gniewem, rozpaczą, 

bezsilnością, wątpliwościami. Boi się wszystkiego, co budzi emocje i wymyka się kontroli. 

Głos kobiety zza ściany staje się głosem tego, co w Marion nigdy nie zostało nazwane i 

wypowiedziane. Odtąd coraz trudniej odróżnić co należy do zwierzeń pacjentki, a co jest 

refleksją samej Marion. Głosem zza ściany mówi nam: „Boję się, gdy czuję za dużo”. Wciąż 

„zdrowy rozsądek” tłumi przejawy życia uczuciowego, lecz wydaje się, ze Marion już nie 

może nie szukać siebie w podsłuchanych rozmowach i wśród pamiątek po mamie, we 

wspomnieniach. Dowiadujemy się, że jej matka była kobietą egzaltowaną i zanurzoną w 

swoim własnym świecie, a ojciec całkowicie oddany pracy naukowej i według swojej ambicji, 

zamierzający przekazać córce berło intelektu. To berło stało się zresztą orężem Marion 

przeciw temu, co wewnętrznie żywe. Spotkania z nianią, dawną przyjaciółką, bratem 

konfrontują naszą bohaterkę z tym, że miała wpływ na uczucia innych i nie były to miłe 

uczucia. Coraz trudniej jest jej patrzeć na siebie i widzieć nieskazitelną i uporządkowaną 

kobietę. Kobietę? Co to znaczy? Co to jest kobiece wnętrze? Intuicyjnie sięga po matczyny 

tomik Rillkego. „Każda kamienna drobina cię widzi, musisz swe życie odmienić” – ostatnie 
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wersy wiersza „Archaiczny tors Apollina” mają na sobie dawno już tam spadłe łzy matki, 

które zostały widoczne, zaschnięte na stronie, jak włożony na wieczną pamiątkę między 

kartki otrzymany od kogoś wyjątkowego kwiat czy liść. Jest to powrót naszej bohaterki do 

podstawowych pytań i refleksji nad więziami, ukłon w kierunku matki, reprezentującej to co 

bardzo wrażliwe, osamotnione, bolące. Marion śni na jawie, gdy kobieta zza ściany nic nie 

mówi: W klatce jest czarna pantera (nawiązanie do wiersza Rilkego). Potem na ulicy leży 

maska. Obraz przesuwa się po płótnie Klimta, długo od twarzy modelki, przez jej pierś 

podtrzymywaną ręką, po apetycznym udzie, do pośladka. Możemy pomyśleć, że jest to 

fantazja o uwięzionej w klatce, pod sztucznym obrazem siebie, kobiecie pragnącej zmiany,  

wolności i miłości. Marion już nie może z powodzeniem siebie oszukiwać. I właśnie teraz śni: 

Leży na tapczanie. Słyszy głos psychiatry. Wstaje. Pod drzwiami gabinetu podsłuchuje 

rozmowę psychiatry z ciężarną pacjentką: 

Terapeuta {T} - Nie odezwiesz się? Nic nie mówisz, a twój czas się kończy. Nie wierzę, że nie 

masz nic do powiedzenia. Milczysz, bo jesteś zła. Dławi cię wściekłość. Co cię tak gniewa? 

Pacjentka {P} - Życie. Wszechświat. Okrucieństwo i niesprawiedliwość. Cierpienie ludzkości. 

Choroby. Starość. Śmierć. 

T -  Sama abstrakcja. Ludzkość? Nie martw się ciągle o ludzkość. Uporządkuj własne życie. 

Wrócimy do tego jutro. – Psychiatra odprowadza do drzwi pacjentkę i zwraca się do Marion – 

Na czym polega jej problem? 

Marion {M} - Sama się oszukuje. 

T-  To zbyt ogólne.. 

M- Ale nie może przestać kłamać. 

T- Szkoda. 

M- Ale by chciała. 

T - W tym właśnie rzecz, że nie chce. Inaczej by to zrobiła.  

M- To się dzieje tak szybko. 
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T - Muszę się śpieszyć, bo może się zabić. 

M - Nie sądzę. 

T - Już zaczęła. Nie jakoś dramatycznie. To nie w jej stylu. Robi to powoli i metodycznie. Od 

wczesnej młodości. Przepraszam. Mam następnego pacjenta. 

Wchodzi ojciec {O} Marion. Mówi:  

O - Teraz, gdy zbliżam się do końca, żałuję wszystkiego. Tego, że kobieta, z którą dzieliłem 

życie, nie była tą, którą najbardziej kochałem. Że nie ma miłości między mną, a moim synem. 

To moja wina, że byłem zbyt surowy dla córki, zbyt wymagający. Nie okazałem jej dość 

uczucia. Ale sam byłem nieszczęśliwy. Pochłonięty moimi głupimi badaniami. I choć zyskałem 

w mojej dziedzinie pewną renomę,  zbyt mało od siebie wymagałem. 

  

„Nagle jak to w snach  - opowiada nam Marion – znalazłam się w całkiem innym miejscu. Na 

ulicy, przed teatrem, tam gdzie spotkałam Cleare.” Marion wchodzi do teatru. Przy schodach 

spotyka ciężarną pacjentkę sąsiada-psychiatry. „Co się dzieje?”- pyta Marion. „Nie bój się, 

wejdź” – odpowiada ciężarna. Mąż Cleare, reżyser, mówi: „Chciałabyś obejrzeć próbę? Cleare 

jest świetną aktorką”. Robi się całkiem ciemno.  

Ze sceny: 

- Pokochałbyś się ze mną na podłodze w salonie? – to Marion grana przez Clear {C}. 

- Chciałabyś?- to Ken {K}. 

C- Nie wiem. Ty byś chciał? 

K- Nie wyglądasz na typ podłogowy. 

C- O nie, chyba mnie obrażasz! To ty kochasz się wyłącznie w łóżku i przy zgaszonym świetle. 

K- Kto kogo obraża. 

C- Pewnie się teraz rozbierzesz i pójdziesz spać. 
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K- Jest pierwsza. 

C- Bądźmy ze sobą szczerzy. Nie ma już w tym małżeństwie namiętności. 

K- Nie zauważyłem. 

C- Próbuję ci coś powiedzieć. Nie ma już erotyzmu. 

K- A kiedyś był? 

C-  A nie było? 

K- Jestem zmęczony. 

C- Kiedy już uprawiamy seks, to zawsze tak samo. Zawsze wiem, co zrobisz i w jakiej 

kolejności. 

K- Oboje nie lubimy zmian. Możemy iść spać? Już późno. I czy mogłabyś nie mówić przez sen. 

Wczoraj powtarzałaś imię. Pewnie śnił ci się Larry Luis. 

„Na wzmiankę o Larrym ogarnęła mnie dziwna melancholia i tęsknota. Chciałam się 

rozpłakać, ale nie miałam łez” – słyszymy myśli Marion. Na scenie pojawia się Larry {L}. 

Rozmawiają: 

M - Ożeniłeś się? 

L- Przecież wiesz. 

M- Tak, słyszałam o tym. 

Żona Larry’ego, grana przez Claere {Ż} - Chce wrócić do NY, ale ja wolę zostać w Santa Fe.  

M - Jesteś szczęśliwy? 

L - Tak. 

Ż- Zostawię was, na pewno chcecie porozmawiać. 

M - Widuję twoje nazwisko w czasopismach. 

L - Czytałaś moją powieść?  
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M- Mam ją. Ale wstyd przyznać, jeszcze nie przeczytałam. 

 L- Byłaś pierwowzorem jednej z postaci. 

M -Ale nie byłeś zbyt ostry? 

 L - Nie, pisałem z miłością. 

 M - Masz uroczą żonę. 

 L - Poznałem ją, gdy ze mną zerwałaś. Na imię ma Jennifer. Też jest pisarką. 

M - Macie dzieci? 

L - Tak – W zbliżeniu widzimy twarz pacjentki. –Czwórkę. To najwspanialsze doświadczenie w 

moim życiu. 

M  - Myślisz o mnie jeszcze? 

 L - A ty myślisz o mnie? 

 M - Czasami. 

 L - Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwa. Niedawno spotkałem Kena. Musiał ci mówić. 

 M - Myślę o tobie dosyć często. 

 L - Ale bez żalu. Nie mów, że czegoś żałujesz. 

Ż - Kochanie musisz tu przyjść, jest piękny zachód słońca. 

M- Która z postaci to ja? (pyta ni to o postać z książki L, ni to o siebie) 

L - Helenka. Dałem ci piękne imię. Opisałem nasze wspólne chwile. Rozpoznasz je. Muszę iść, 

żona mnie woła.- Odchodzi. 

Reżyser {R}: Mery nie płacz, chociaż to miło, że cię wzruszyliśmy. 

M – Chcę iść do domu. 



16 

 

R – Pójdziesz. Ale chcę, żebyś zobaczyła finał 2 aktu. Scenę samobójstwa twojego pierwszego 

męża. 

M – Nie popełnił samobójstwa. 

R – Skąd wiesz, to było 15 lat po waszym rozwodzie. 

M – Umarł we śnie, bo pomieszał proszki i alkohol. Byłam na jego pogrzebie. 

R – Nigdy z tym nie wiadomo. W hotelowym pokoju. Przygnębiony. 

M – Sam był wspaniałym człowiekiem. Było mi z nim cudownie – i do Sama {S} – Tyle mnie 

nauczyłeś. 

S –Byłaś cudowną uczennicą, moją najlepszą studentką. Ale różnica wieku. Źle że cię 

uwiodłem. Intelektualnie. Że uległem tej pokusie. Nie powinienem był, ale byłaś taka bystra. 

Pokusa byłą zbyt wielka. I zapłaciłem za to. 

M - Oboje zapłaciliśmy. 

S -  Nieuchronnie przychodzi czas, kiedy uczeń umie już wszystko. I obie strony zamiast cieszyć 

się ze współpracy, zaczynają się dusić. Jak na ironię, tak napisali w akcie zgonu: uduszenie. 

R – Stój, macie jeszcze jedną ważną scenę. 

M – Nie, nie  - Marion ma łzy w oczach – Już dość. 

 

Jakie wyparte życzenie skrywa sen Marion? Może takie, że ona mogłaby już siebie nie 

oszukiwać, że mogłaby otwarcie wyjawić Kenowi swoje uczucia rozczarowania małżeństwem 

z nim, pragnienie, by być w ciąży, związać się z kochającym ją namiętnie mężczyzną, uzyskać 

przebaczenie od byłego męża, móc sobie wybaczyć.   

 

Sen Marion wyraźnie składa się z II części. Pierwsza pokazuje nam w jakiej aktualnej 

sytuacji wewnętrznej jest nasza bohaterka i za pomocą jakich mechanizmów obronnych 

udawało jej się do tej pory radzić sobie ze swoją uczuciową częścią: zaprzeczenie, 



17 

 

racjonalizacja, intelektualizacja, „od wczesnych lat zabijała się powoli”.  W drugiej części 

widzimy przed jakimi uczuciami chroni siebie Marion, innymi słowy, co chce w sobie zabić, by 

– może paradoksalnie – móc nadal żyć:  w głębi duszy jest samotna, przerażona uczuciami 

kończenia się różnych możliwości, nieodwracalności losu, niepowetowanych strat, 

poczuciami winy wobec innych i wobec siebie, wobec straconych lat. 

Pomyślmy o osobach z tego snu, jak o aspektach samej Marion. Wówczas ciężarna 

młoda kobieta może reprezentować jej zależną, zalęknioną, ale też pragnącą i oczekującą 

innego życia część. Ojciec, z którym Marion się zidentyfikowała, wyraża żal i wątpliwość co 

do słuszności podjętych decyzji, wyraża żal za uczynienie najważniejszym tego, co tylko 

zastępczo mogło nadawać jej życiu sens. Reżyser to sumienie. Clear – fantazja o tym, jaką 

stałaby się, gdyby mogła być wierna swoim uczuciom, ale też Clear to świetna aktorka, tak, 

jak Marion w swoim codziennym życiu. Sam należy do części ego, reprezentuje obrony,  

rozwiązanie wewnętrznego dylematu – zwycięstwo chłodnego intelektualizmu nad 

oddaniem się temu co proste, zwyczajne, emocjonalnie żywe, usunięcie z siebie życia 

(aborcja). Psychiatra to jej część zdolna do obserwacji i może rozumienia samej siebie. Larry 

reprezentuje doświadczenie utraty i ból związany z konsekwencjami podjętych wyborów.  

Można powiedzieć, że w tym marzeniu sennym w Marion odżywa przeczucie 

„istnienia czegoś więcej poza intelektualną dyskusją”.  „Odkąd skończyłam 50 lat, nie mogę 

odzyskać równowagi – mówi nam Marion. – Dawne możliwości już nie wrócą… Byłoby miło 

mieć dziecko”. Poprzez głos zza ściany komentuje to, co wyśniła: „Poznałam dzisiaj smutną 

kobietę. Zdawałoby się, że ma wszystko. A tak naprawdę nie ma nic. (…) Nie pozwoliła sobie 

czuć, więc prowadzi to zimne, intelektualne życie. I wszyscy się od niej odsuwają. Mówiliśmy 

kiedyś, że widzę i słyszę tylko to, co chcę. Ona robi to samo. Udaje, że wszystko jest w 

porządku, ale widać jaka jest zagubiona. Przed laty miała aborcję. Racjonalizuje tę decyzję. 

Ale według mnie bała się, że za bardzo to dziecko pokocha. Jest inteligentna, ma pozycję, ale 

zawsze wstydziła się uczuć. Porzucała mężczyzn, którzy ją kochali. Ze strachu przed siłą ich 

namiętności. Ale chyba nie można w sobie tłumić uczuć bez końca.”  Ta wypowiedź jest 

nazwaniem wszystkiego, co dotąd było zbyt skrywane. Poczucie nieprawdziwości własnego 

życia, nie mogło być ujęte w słowa czy wyśnione, bowiem pani Post była bardzo skuteczna w 

abortowaniu swojej czującej części. Gdy Marion śni taką prawdę o sobie, może 
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symbolizować, a więc nazwać. A jeśli może nazwać swój stan wewnętrzny, czyni go swoim 

osobistym doświadczeniem, a dalej – jak uczy Ogden - „może uczyć się na jego podstawie 

oraz zmieniać się wraz z nim”.   

Stawiając czoło rzeczywistości, utraconym latom, możliwościom, miłościom, 

marzeniom, uniesieniom, Marion uruchamia możliwości reparacji (naprawia relacje z 

bratem, rezygnuje z podtrzymującego fikcję małżeństwa, poprawia się w relacji z córką Kena, 

odkrywa w nauce aspekt kreatywny) i dociera do ostatniej sceny, w której dzieli się z nami: 

„Nie wiem, czy wspomnienia są czymś co mamy, czy czymś, co straciliśmy. Ale pierwszy raz 

od dawna ogarnął mnie spokój”. Spokój ten jest rezultatem wyśnienia uczuć chcianych i 

niechcianych, płynie z odzyskania poczucia siebie. 

 Ogden powiedziałby, że to, co teraz wspólnie tu robimy, robimy po to, by śnić siebie 

do istnienia. Filmy, tak jak i wszystkie inne formy twórczości, są takim przeżyciem śnienia na 

jawie – sprawy nie nasze a nasze bez odpowiedzialności własnej, z dystansu możemy odnosić 

do osobistej wewnętrznej przestrzeni, przebudowując ją i poszerzając. 

 Kończąc swój odczyt, przypomnę jeszcze, że Freud tłumacząc śnienie, zapominanie, 

omyłki i żarty poprzez wskazanie ich źródeł w nieświadomości, podkreślał, iż są to zjawiska 

normalne i wszechobecne. „Wszyscy mamy nieświadomość i to dzięki niej myślimy i 

zachowujemy się jak osoby nieprzystosowane, „inni”, małe dzieci, ludy pierwotne i 

psychicznie chorzy; jak ci wszyscy, od których przez dużą część naszego życia staramy się 

zdystansować” (Budd, s.137). Właśnie Freudowi oraz późniejszym analitykom zawdzięczmy 

to, że możemy dziś lepiej rozumieć, iż właściwie większość naszego czasu żyjemy w świecie 

fantazji, opracowując swoje doświadczenia emocjonalne, a także to, że mamy obecnie 

większe możliwości pracy nad tym, co będąc zwyczajnie ludzkie, budzi w nas wiele 

niepokoju, lecz zrozumiane przynosi ulgę i rozwija nasz wewnętrzny świat. 

A teraz już obiecuję, że naprawdę na zakończenie, zachęcam państwa, by każdy z Was 

wyobraził sobie, ze co noc przez 20, 30, 40, 100 lat otrzymuje list o niejasnej zawartości. Co 

można zrobić z tak bogatą korespondencją? Można wyrzucać list za listem lub nie otwierać. 

Można zaglądać do środka. Można zaglądać i się dziwić. Można także próbować czytać. A 

nawet czytać i odpowiadać...      
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