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Abs t r ac t

The aim of the research was to learn what functions are given to dreams by women in different periods of 
life (secondary schools students, university students and middle-aged women). Also functions of dreams enu-
merated in literature were analysed �Adler, Le�ins�n, Sin�er, O�u���ws�i, Łu�as�ews�i�� T�e ��ll�win� in� �Adler, Le�ins�n, Sin�er, O�u���ws�i, Łu�as�ews�i�� T�e ��ll�win� in-
vestigative methods were used: a structured interview concerning dreams and a questionnaire. 509 women 
participated in the research: 158 students of secondary schools (aged 16–18), 239 students of universities and 
112 women aged 35–50 with the secondary education and higher. Preliminary suggestions about the use of 
knowledge concerning functions of dreams in pedagogical practice were presented in the article.
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WPROWADZENIE

Celem re�er�wany�� �adań �ył� p��nanie, ja�ą r�lę i �un��je pr�ypisują ���iety w róż-
nym wie�u �ad�les�en�ja, w��esna i średnia d�r�sł�ść� mar�eni�m� W arty�ule pr�ed-
stawi�n� również wstępne pr�p��y�je, ja� m�żna �ył��y wy��r�ystać psy���l��i��ną 
wied�ę na temat �un��ji mar�eń w pra�ty�e peda���i��nej� W re�er�wany�� �adania�� 
s�upi�n� się jedynie na ���ieta��, �dyż stwierd��n� różni�e w spe�yfi�e mar�eń i i�� 
�na��enia u ���iet i męż��y�n� Międ�y innymi ���iety ��ęś�iej ��rmułują mar�enia r��-
�ałę�i�ne — d�ty��ą�e wię�ej niż jednej s�ery ży�ia1� Re�er�wane �adania są ��ęś�ią 

1 C�E� Dre� in�, W�E� G��den, The impact of the dream on mental health functioning in the 
male midlife transition, „International Journal of Aging and Human Development” 1991, 32, 227–287; 
C�E� Dre� in�, W�E� G��den, S�M� Dre� in�, H� �an  de  Kemp, H�N� Ma l�ny, The dream in midlife 
women. Its impact on mental health, „International Journal of Aging and Human Development” 1995, 40, 
73–87; L. Lank in, A Description of Adult Development in Women Following a Career to Tradition Life 
Pattern, „Dissertation Abstracts International” 1983, 44.4, 1222; D.J. Lev in son, C. Da r row, E. K le in, 
M. Lev in son, B. McKee, The Seasons of a Man’s Life, Knopf, New York 1978; D.J. Lev in son, 
J. Lev in  son, The seasons of woman’s life, Knopf, New York 1996; P. Robe r t s, P.M. Newton, Levinso-
nian studies of women’s adult Development, „Psychology and Aging” 1987, 2, 154–163.
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wię�s�e�� pr�je�tu �adaw��e�� d�ty��ą�e�� ��ra�u mar�eń w różny�� ��resa�� r��w�-
j�wy�� �ra� �wią��ów mar�eń � innymi ��ynni�ami — międ�y innymi � �e��ami �s�-
��w�ś�i i pr�e���d�eniem �ry�ysu p�ł�wy ży�ia2� W pre�ent�wanej pra�y s�upi�n� się 
na �a�adnieniu �un��ji mar�eń, a w s���e�óln�ś�i na tym, ja� ���iety w różnym wie�u 
��d d�rastania d� wie�u średnie��� p�str�e�ają �na��enie mar�eń w ży�iu ��ł�wie�a� 

Badan� ���iety w �il�u ��resa�� r��w�j�wy��: u��enni�e li�eum, student�i �ra� 
���iety w wie�u średnim� W �ażdym � ty�� ��resów mar�enia �d�rywają ist�tną r�lę� 
Li�ealist�i i student�i t� �s��y w wie�u, w �tórym — wedłu� Le�ins�na3 — �s�tałtuje 
się mar�enie r��umiane ja�� wi�ja sie�ie w d�r�słym ży�iu ja�� ��ł�wie�a reali�ują-
�e�� ��reśl�ne �ele i pr�wad�ą�e�� ��reśl�ny styl ży�ia� Z �adań Le�ins�na wyni�a, że 
mar�enie �rystali�uje się międ�y 16� a 24� r��iem ży�ia� Wedłu� �adań Sin�era4 jest t� 
��res spęd�ania najwię�s�ej il�ś�i ��asu na a�tywn�ś�i snu�ia mar�eń� Wart� również 
wsp�mnieć � r�li mar�eń w �s�tałt�waniu się t�żsam�ś�i w ��resie ad�les�en�ji�

Wie� średni t� ��res, w �tórym, ���dnie � ��n�ep�ją Le�ins�na5, mar�enia �d�ry-
wają ist�tną r�lę, �dyż ��ł�wie� ��enia sw�je ży�ie w ��resie w��esnej d�r�sł�ś�i, 
�dn�s�ą� je d� mł�d�ień��y�� mar�eń i m�że ��eniać sw�je ży�ie w mini�nym ��resie, 
w �ależn�ś�i �d te��, ��y udał� mu się te mar�enia �reali��wać� 

Interesują�e i ważne wydaje się t�, ja� r��umiane są �un��je i �na��enie mar�eń 
� perspe�tywy różny�� ��resów ży�ia: 
1� � perspe�tywy późnej ad�les�en�ji �wie�u mł�d�ień��e��� �ra� ��resu pr�ejś�i�-

we�� d� w��esnej d�r�sł�ś�i — �dy �s��a ma pr�ed s��ą �ałe d�r�słe ży�ie i staje 
w sytua�ji pierws�e�� sam�d�ielne�� wy��ru �ierun�u dr��i ży�i�wej, �dy �ry-
stali�uje się jej t�żsam�ść;

2� � perspe�tywy śr�d�a ży�ia, �dy lud�ie ��ęst� ��n�r�ntują się �e świad�m�ś�ią 
te��, że prawd�p�d��nie p�ł�wę ży�ia mają już �a s��ą, ale mają jes���e wystar-
��ają�� duż� ��asu, �y d���nać wy��rów na dals�ą ��ęść ży�ia i są w stanie d���-
nać ty�� wy��rów �ard�iej świad�mie niż w wie�u mł�d�ień��ym, �pierają� się na 
d�świad��eniu ��ł�wie�a d�r�słe�� i wię�s�ej świad�m�ś�i s��ń���n�ś�i ży�ia� 
Perspe�tywa śmier�i �ard�� ��ęst� um�żliwia �ard�iej autenty��ne �dniesienie d� 
te��, �� naprawdę jest dla danej �s��y w ży�iu ważne� Jest t� m�ment, �dy m�żna 
już ��enić ja�ą �a�ty��nie �un��ję spełniały w m�im ży�iu mar�enia �ra� ja�ie 
mają �na��enie dla dals�y�� wy��rów d���nywany�� w wie�u średnim�

RÓŻNE ROZUMIENIA ZNACZENIA TERMINU „MARZENIE”

Tematem anali��wany�� �adań �ędą mar�enia d�ienne r��umiane ja�� ��rma pr�ej-
ś�i�wa międ�y �wy�łą �anta�ją a �elem, w pr�ypad�u �tóre�� �a�łada się �amiar je�� 

2 A� Ka łużna �Wie l��ó�, Cechy osobowości a marzenia u kobiet w wieku średnim, „Psychologia 
Ja��ś�i Ży�ia” 2009, 8,1, 59–81; A� Ka łużna �Wie l��ó�, Obraz marzeń a kryzys połowy życia u kobiet, 
„P�ls�ie F�rum Psy���l��i��ne” 2009, 14, 2, 233–248; A� Ka łużna �Wie l��ó�, Marzenia kobiet w wieku 
średnim, Wydawni�tw� Nau��we Uniwersytetu Peda���i��ne��, Kra�ów 2010�

3 D.J. Lev in son, C. Da r ro w, E. K le in, M. Lev in son, B. McKe e, The Seasons of a Man’s 
Life…; D.J. Lev in son, J. Lev in son, The seasons of woman’s life…

4 J.L. S inge r, Marzenia dzienne, PWN, Wars�awa 1980�
5 D.J. Lev in son, C. Da r ro w, E. K le in, M. Lev in son, B. McKe e, The Seasons of a Man’s 

Life…; D.J. Lev in son, J. Lev in son, The seasons of woman’s life…
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reali�a�ji6� Termin „mar�enie” jest wiel��na��ny� W Słowniku Języka Polskiego (2001) 
p�dane są tr�y różne je�� �na��enia� „Mar�enie — d�w�lne, pr�ypad��we ��jar�enie 
wy��rażeń, �anta�j�wanie, r�jenie; ��ra� myśl�wy ��e��ś wy��rażają�e�� pr�edmi�t 
pra�nień i dążeń; dążenie, pra�nienie”� Nieli��ni aut�r�y �ajmują�y się tematy�ą mar�eń 
również różnie ujmują �na��enie terminu mar�enia� We w��eśniejs�y�� pra�a��7 doko-
nan� �estawienia r��umienia �na��enia mar�eń u p�s���e�ólny�� aut�rów i na p�dsta-
wie i�� anali�y d���nan� pró�y ��reślenia �na��enia terminu „mar�enie”�

K�n�ep�je psy���anality��ne używają terminu „mar�enia d�ienne” w �na��e-
niu �lis�im ��ynn�ś�i �anta�j�wania� Tutaj sama ��ynn�ść mar�enia ��anta�j�wania� 
jest spełnieniem pra�nienia, pr�yn�si �asp���jenie8� Wedłu� Adlera9 mar�enia m��ą 
służyć utr�ymaniu równ�wa�i, ��mpensa�ie i pr�e�wy�iężeniu �d��uwanej sła��ś�i, 
ale �anta�j�wanie jest również trenin�iem w �ierun�u stylu ży�ia� J� Sin�er10 �ajm�-
wał się anali�ą mar�eń d�ienny�� w �na��eniu s�er�ej p�jętej a�tywn�ś�i wy��raźni 
w stanie ��uwania� D� mar�eń �ali��ał �arówn� ul�tne s��jar�enia wyw�łane ��dź�ami 
�ewnętr�nymi, wsp�mnienia, �anta�je, ja� i s���e�ół�we wi�je d�ty��ą�e upra�ni�nej 
pr�ys�ł�ś�i� 

Odmienne r��umienie �na��enie terminu mar�enie sp�t�amy u Le�ins�na11, �tóry 
�wra�a uwa�ę na t�, że w ��resie pr�emian �wią�any�� � w���d�eniem w ��res w��e-
snej d�r�sł�ś�i ���� 16–24 r��u ży�ia� wiele �só� ��rmułuje mar�enie� M�że �n� mieć 
��rmę �łówne�� �elu lu� wi�ji sie�ie w d�r�słym ży�iu ja�� ��ł�wie�a pr�wad�ą�e�� 
��reśl�ny styl ży�ia i reali�ują�e�� ��reśl�ne �ele� Mar�enie ta�ie najlepiej ujmuje t�, 
�� ��ł�wie� ���e r��ić w sw�im ży�iu12� W sw�jej pierw�tnej ��rmie, mar�enie jest 
nie��reśl�nym p���u�iem sensu „ja�w�świe�ie”, wy��rażeniem m�żliwe�� d�r�słe�� 
ży�ia, �enerują�ym żyw�tn�ść i witaln�ść13. 

Łu�as�ews�i14 nie używa �e�p�średni� terminu „mar�enie”� Kate��rią �si�wą je�� 
te�rii �s���w�ś�i jest p�ję�ie „wi�ji stanów idealny��”� Jedna� O�u���ws�i15 odwo-
łują� się d� ��n�ep�ji Łu�as�ews�ie�� w sw�jej pra�y �amienia termin „wi�ja” na ter-
min „mar�enie”� Wi�ję stanu p�żądane�� w najwyżs�ym st�pniu na�ywa Łu�as�ews�i16 
„wi�ją stanu idealne��”� O�u���ws�i17 �auważa, że mar�enie — �anim u�ys�a swój 
�s�tałt — jest tyl�� ��ólną ��rmułą nas�e�� ży�ia ��reślają�ą t�, �� najważniejs�e dla 
nas w ��óle� Mar�enie jest ��n�rety�a�ją nas�y�� ��ólny�� pra�nień� U��rm�wane 
mar�enie m�że stać się imperatywem d�iałania, a je�� �wią�e� � �ałą �s��ą sprawia, że 
reali��wane jest ��ęst� � dużym up�rem� Mar�enia są �wią�ane � ��n�rety�a�ją sensu 
ży�ia jedn�st�i, jej ra�ją istnienia� 

 6 A. Kałużna �Wie l��ó�, Marzenia kobiet w wieku średnim…
 7 Tamże�
 8 S. Fhane r, Słownik psychoanalizy, Gdańs�ie Wydawni�tw� Psy���l��i��ne, Gdańs� 1996�
 9 A. Ad le r, Sens życia, PWN, Wars�awa 1986�
10 J.L. S inge r, Marzenia dzienne…
11 D.J. Lev in son, C. Da r ro w, E. K le in, M. Lev in son, B. McKe e, The Seasons of a Man’s 

Life…; D.J. Lev in son, J. Lev in son, The seasons of woman’s life…
12 D.J. Lev in son, C. Da r row, E. K le in, M. Lev in son, B. McKee, The Seasons of a Man’s Life…
13 D.J. Lev in son, J. Lev in son, The seasons of woman’s life…
14 W� Łu�as�ews� i, Szanse rozwoju osobowości, Książ�a i Wied�a, Wars�awa 1984�
15 K. Obuchowsk i, Człowiek intencjonalny, PWN, Wars�awa 1993�
16 W� Łu�as�ews� i, Szanse rozwoju osobowości…
17 K. Obuchowsk i, Człowiek intencjonalny…
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W re�er�wany�� �adania�� terminu „mar�enie” używan� s�er�ej niż u Le�ins�na18. 
Zali���n� d� tej �ate��rii również te mar�enia, �tóre nie są wi�ją sie�ie w pr�ys�ł�ś�i 
ja�� ��ł�wie�a pr�wad�ą�e�� ��reśl�ny styl ży�ia i reali�ują�e�� ��reśl�ne �ele, ale 
mają ��ara�ter �ard�iej ��rani���ny� Jedna� terminu „mar�enie” używan� wężej niż 
Singer19, ��rani��ają� je d� wi�ji stanów upra�ni�ny�� �a nie ja� u Sin�era d� �anta-
�j�wania na ws�el�ie tematy�� „Mar�enie” m�żemy �defini�wać ja�� wy��rażenie �lu� 
�ią� wy��rażeń�, na �tóre m��ą s�ładać się myśli, ��ra�y i pr�eży�ia �również pr�eży-
�ia nieświad�me�� Wy��rażenie t� jest ��ra�em nie istnieją�e�� w danym m�men�ie 
r�e��ywist�ś�i stanu, w �tórym — wedłu� �s��y snują�ej mar�enie — spełni�ne są jej 
najist�tniejs�e pra�nienia� Mar�enie jest ��rmą pr�ejś�i�wą międ�y �anta�ją a �elem� 
Mar�enie lu� je�� elementy m��ą, ale nie mus�ą ��stać pr�e� daną �s��ę p�stawi�ne 
ja�� �el, �tóry �amier�a �na reali��wać� Nie ws�yst�ie �ele — nawet d�ty��ą�e waż-
ny�� dla jedn�st�i spraw — mają �wią�e� � mar�eniami20. 

FUNKCJE MARZEŃ

W literatur�e wymieni�ne ��stały następują�e p��ytywne �un��je mar�eń: 
1. Marzenia umożliwiają nastawienie na cel; uświadamiają, na czym nam 

zależy; wspomagają planowanie21� Mar�enia uświadamiają nam, �� jest dla nas ważne, 
na ��ym nam �ależy, ��e�� pra�niemy22� Uświadamiają, nam, �� jest nas�ą najwię�-
s�ą ży�i�wą s�ansą, um�żliwiają jej reali�a�ję23� Mar�enia m��ą �yć źródłem aspira�ji 
i �elów jedn�st�i� M��ą również stać się �elami dla inny�� lud�i, a nawet �ały�� �rup24. 
Mar�enie m�że �yć też etapem plan�wania późniejs�y�� d�iałań� Marzenia nadają kie-
runek działaniom25. Singer26 �wra�a uwa�ę na t�, że wiele mar�eń, nawet ty�� �tóre 
nie są stawiane �e�p�średni� ja�� �ele d� reali�a�ji, a są jedynie ��rmą ży��eni�we�� 
�anta�j�wania na ja�iś temat, m��ą stan�wić pr�ymiar�i d� późniejs�y�� �a�ty��ny�� 
d���nań i wpływać na i�� �ierune�� Nawet te mar�enia, �tóre ni�dy nie stały się �e�-
p�średni� �elem d� reali�a�ji, m��ą mieć pewien �wią�e� � �a�ty��nymi późniejs�ymi 
d�iałaniami�

2. Marzenia stanowią kryterium oceny dokonań. Levinson27 p�d�reśla �na-
��enie �dniesienia się d� własne�� mł�d�ień��e�� mar�enia ���y ��stał� �reali��wane, 

18 D.J. Lev in son, C. Da r row, E. K le in, M. Lev in son, B. McKee, The Seasons of a Man’s 
Life…; D.J. Lev in son, J. Lev in son, The seasons of woman’s life…

19 J.L. S inge r, Marzenia dzienne…; J.L. S inge r, Daydreaming and fantasy, George Allen & Unwin 
LTD, London 1976. 

20 A. Kałużna �Wie l��ó�, Marzenia kobiet w wieku średnim…
21 P� O le ś, Psychologia przełomu połowy życia, T�war�ystw� Nau��we KUL, Lu�lin 2000; K� O �u -

chowsk i, Człowiek intencjonalny…; W� Łu�as�ews� i, Szanse rozwoju osobowości…; J.L. S inge r, 
Marzenia dzienne…; J.L. S inge r, Daydreaming…

22 K. Obuchowsk i, Człowiek intencjonalny…; J.L. S inge r, Daydreaming…
23 K. Obuchowsk i, Człowiek intencjonalny…
24 W� Łu�as�ews� i, Szanse rozwoju osobowości…
25 A. Ad le r, Sens życia…; D.J. Lev in son i in., The Seasons of a Man’s Life…; D.J. Lev in son, 

J. Lev in son, The seasons of woman’s life…; W� Łu �as�ews� i, Szanse rozwoju osobowości…; 
J.L. S inge r, Marzenia dzienne…; J.L. S inge r, Daydreaming…

26 Tamże�
27 D.J. Lev in son i in., The Seasons of a Man’s Life… 
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stał� się pr�edmi�tem ��mpr�misu, ��y ��stał� p�r�u��ne� dla �ilansu ży�i�we�� d���-
nywane�� w wie�u średnim� 

3. Marzenia pełnią również funkcję energetyzującą: są źródłem energii 
i siły28� Wedłu� Le�ins�na29 mar�enie spełnia międ�y innymi �un��ję ener�ety�ują�ą, 
daje siłę i ener�ię d� d�iałania, nadaje żyw�tn�ść i witaln�ść �ałemu ży�iu, m�że �yć 
źródłem inspira�ji i siły� Ta�że Oleś30 �wra�a uwa�ę na t�, że mar�enie �eneruje napię-
�ie i wy�wala siły ży�i�we, inspirują� i p�dtr�ymują� �s��ę w reali�a�ji dążeń �s��i-
sty��� Mar�enie ja�� źródł� siły i ener�ii pr�edstawi�ne jest również w te�rii Adlera� 
Pis�e �n, że ws�yst��, �� pr�y�ią�a wy��raźnię: ���a�tw�, m��, ���aters�ie ��yny, 
wiel�ie d�ieła, nieśmierteln�ść itd� — ma ��r�mną wart�ść, �dyż jest �d�lne pr�ydać 
nas�emu ży�iu d�dat��wej siły napię�ia31� Mar�enie, �ud�ą� silne u��u�ia, um�żliwia 
wiel�ie d���nania� Ta�że Łu�as�ews�i32 �wra�a uwa�ę na t�, że w �anta�ji t�wi jedn� 
� wiel�i�� źródeł napęd�wy�� lud��ie�� d�iałania� Sin�er33 p�d�reśla, że mar�enia 
wpr�wad�ają w ży�ie ��ynni� em��ji� Marzenia mogą stać się motywem działania34. 
Mar�enie m�że �yć „m�t�rem” d� pra�y i wysił�u wł�ż�ny�� w reali�a�ję �elów� P�d-
tr�ymuje w reali�a�ji dążeń �s��isty��35� O�u���ws�i �wra�a uwa�ę na t�, że pr�e� 
�wią�e� � �ałą �s��ą, mar�enie p��wala �aan�aż�wać się w ��nse�wentne i nie�ależne 
�d pr�es��ód d�iałanie� Pis�e �n, że �wią�e� mar�enia � �ałą �s��ą sprawia, że ��ł�-
wie� reali�uje je � up�rem, nie�ależnie �d pr�es��ód — mar�enie staje się imperaty-
wem d�iałania� 

S�ansę nas�e�� ży�ia m�żemy �reali��wać wów��as, �dy na dłu�� pr�edtem wiemy, 
�im jesteśmy i ja�ie r�e��y p�trafimy i ���ieli�yśmy pr�e�s�tał�ić w reali�a�ję własnej 
�s��y �…�� Mar�enie — �anim u�ys�a swój �s�tałt, nie jest pr�e�ież ni��ym wię�ej niż 
tyl�� ��ólną ��rmułą nas�e�� ży�ia ��reślają�ą t�, �� najważniejs�e dla nas w ��óle� 
T� je�� �wią�e� � �ałą �s��ą sprawia, że reali�ujemy je � ta�im up�rem i spełniają� 
nie ���e�ujemy ni��e�� �d ni����� C�ynimy t� dla sie�ie� �…� C�ynimy t�, �dyż ta� 
nam tr�e�a ��ynić� I t� jest jedynym p�w�dem� P�w�dem, dla �tóre�� wart� żyć36. 

4. Marzenie może być motywem do rozwoju, do rozwijania swoich możli
wości.

5. Marzenia mogą stanowić element poczucia tożsamości, pełnić funkcję inte-
grującą37. Levinson38 �wra�a również uwa�ę na t�, że mar�enie stan�wi ist�tny element 
p���u�ia t�żsam�ś�i� Mar�enie jest �wią�ane � p���u�iem ja �jestem� �I am� �d��uwa-
nym ja�� istnieję �I exist�� Mar�enie m�że pełnić �un��ję inte�rują�ą �s��ę�

28 P. O le ś, Psychologia przełomu połowy życia…; W� Łu�as�ews� i, Szanse rozwoju osobowości…; 
J.L. S inge r, Marzenia dzienne…; J.L. S inge r, Daydreaming…; A. Ad le r, Sens życia…; D.J. Lev in son 
i in., The Seasons of a Man’s Life…; D.J. Lev in son, J. Lev in son, The seasons of woman’s life…

29 D.J. Lev in son i in., The Seasons of a Man’s Life…
30 P� O le ś, Psychologia przełomu połowy życia….
31 A. Ad le r, Sens życia…
32 W� Łu�as�ews� i, Szanse rozwoju osobowości…
33 J.L. S inge r, Daydreaming…
34 K. Obuchowsk i, Człowiek intencjonalny…; P� O le ś, Psychologia przełomu połowy życia…; 

J.L. S inge r, Marzenia dzienne…; J.L. S inge r, Daydreaming…
35 P� O le ś, Psychologia przełomu…
36 K. Obuchowsk i, Człowiek intencjonalny…
37 D.J. Lev in son i in., The Seasons of a Man’s Life…; D.J. Lev in son, J. Lev in son, The seasons of 

woman’s life…
38 Tamże�



164 Alina Kałużna�Wiel��ó�

6. Mogą dawać poczucie sensu życia39� Mar�enie d�ty�a ta�że �westii e��ysten-
�jalny��: �elu i sensu ży�ia, „jeśli nie mam mar�enia lu� nie m��ę �naleźć dr��i dla 
je�� w�rastania, m�je ży�ie jest p���awi�ne autenty��ne�� �elu i �na��enia”40� Rów-
nież O�u���ws�i41 i Łu�as�ews�i42 �wra�ają uwa�ę na t�, że mar�enie daje p���u�ie 
sensu ży�ia, że jest źródłem ideałów stan�wią�y�� niejedn��r�tnie � sens�wn�ś�i lud�-
�ie�� ży�ia� 

7. Marzenie, realizacja marzenia może być źródłem spełnienia i samorealiza-
cji43� Łu�as�ews�i44 uważa wrę��, że mar�enie jest warun�iem sam�reali�a�ji� Wedłu� 
nie�� mar�enia �wi�je stanów p�żądany��, a s���e�ólnie wi�je stanów idealny���, t� 
jeden � p�dstaw�wy�� warun�ów in�eren�ji ��ł�wie�a w �ie� �dar�eń� Jest warun�iem 
�arówn� sam�d�s��nalenia się, ja� i pr�e��rażenia świata� O�u���ws�i45 p�d�reśla, że 
reali�ują� mar�enie, reali�ujemy sie�ie� Oleś46 �wra�a uwa�ę na t�, że w mar�eniu t�wi 
s�ansa �twar�ia się na n�wą wart�ść, r��ienia ��e��ś, �� ��liża ży�ie d� ideału� 

8. Marzenie może pełnić również funkcję relaksacyjną, um�żliwiają� �derwa-
nie się �d trudnej sytua�ji, pr�yn�s�ą� rela�s i �dprężenie �ra� �ędą� źródłem pr�yjem-
n�ś�i, na �� �wra�ał uwa�ę Sin�er47� Mar�enie daje m�żliw�ść �derwania się �d trudnej 
sytua�ji, �dprężenia, re�enera�ji, na�rania sił pr�ed wejś�iem w d�iałanie48. Ten sam 
aut�r �wra�a też uwa�ę na t�, że p�d��as mar�enia m�żna wytw�r�yć s��ie warun�i 
alternatywne w��e� �lęs� i ura�ów, �tóre ułatwiają ��wil�we �derwanie się, um�żliwia-
ją�e pr�etrwanie trudny�� ��wil49� Sin�er �wra�a również uwa�ę na pr�yjemn�ś�i�wy 
aspe�t mar�enia, na t�, że mar�enie d�daje ��l�rytu ży�iu� 

9. Marzenia mogą pełnić funkcję częściowego zaspokojenia potrzeb. Koncep-
�je psy���anality��ne �wra�ają uwa�ę na m�żliw�ść ��ęś�i�we�� �asp���jenia pra-
�nień i p�tr�e�, �tóre w ży�iu p���stają niespełni�ne lu� w ��óle są niem�żliwe d� 
�reali��wania �d�ty��y t� również p�tr�e� i pra�nień nieświad�my���� 

Kiedy ��ł�wie� śni na jawie, ws�yst�ie źródła pr�yjemn�ś�i, �d ja�i�� �dstąpił 
�ra� dr��i wi�dą�e d� �sią�nię�ia pr�yjemn�ś�i, ja�ie p�r�u�ił, mają nadal swój �yt, 
sw�ją ��rmę e��ysten�ji, w�lną �d wyma�ań r�e��ywist�ś�i i �d te��, �� na�ywamy 
�adaniem r�e��ywist�ś�i� Spełnienie pra�nienia w �anta�ji pr�wad�i d� �asp���jenia50. 

Wedłu� Sin�era51 mar�enia redu�ują napię�ie �wią�ane � nie�asp���jeniem 
p�tr�e�, pełnią �un��ję katharsis� W ��n�ep�ji Adlera52 p�d�reśla się, że mar�enie m�że 
�yć re��mpensatą �d��uwanej sła��ś�i� 

39 Tamże; K� O�u���ws� i, Człowiek intencjonalny…; W� Łu�as�ews� i, Szanse rozwoju osobo-
wości…

40 D.J. Lev in son i in., The Seasons of a Man’s Life…
41 K. Obuchowsk i, Człowiek intencjonalny…
42 W� Łu�as�ews�i, Szanse rozwoju osobowości…
43 K. Obuchowsk i, Człowiek intencjonalny…; P� O le ś, Psychologia przełomu…; W� Łu�as�ew -

sk i, Szanse rozwoju osobowości…
44 Tamże�
45 K. Obuchowsk i, Człowiek intencjonalny…
46 P� O le ś, Psychologia przełomu…
47 J.L. S inge r, Marzenia dzienne…; J.L. S inge r, Daydreaming…
48 Tamże�
49 Tamże�
50 S. Fhane r, Słownik psychoanalizy…
51 J.L. S inge r, Marzenia dzienne…; J.L. S inge r, Daydreaming…
52 A. Ad le r, Sens życia…
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Wśród �un��ji ne�atywny�� �ra� nie�e�pie��eństw �wią�any�� � mar�eniem aut�-
r�y wymieniają:

10. Ucieczkę przed rzeczywistością53� Mar�enie m�że pr�y�rać ��rmę u�ie���i 
pr�ed r�e��ywist�ś�ią, u�ie���i pr�ed �dp�wied�ialn�ś�ią54� W pr�ypad�u �ra�u �e�-
pie��eństwa wys��e prawd�p�d��ne jest st�s�wanie różny�� te��ni� u�ie����wy�� 
— sym��li��ny�� u�ie��e� w świat fi��ji, w świat mar�eń, �ud�wania wy��rażeni�-
wy�� „pr�te�” �e�pie��ne�� świata na �asad�ie „ja� �ył��y d��r�e, �dy�y ta� właśnie 
�ył�”55. 

11. Marzenie może stać się źródłem złudzeń56� Również Łu�as�ews�i57 �wra�a 
uwa�ę na t�, że jeśli „mar�y�iele” ��rmułują wi�je�ży��enia, nie stan�wią�e pr�edmi�tu 
�a�ie�ów ani �elu d�iałania, m��ą d�pr�wad�ić d� ta�i�� manipula�ji i reinterpreta�ji 
r�e��ywist�ś�i, a�y — �e� wpr�wad�ania ja�i����lwie� �mian �a�ty��ny�� — u�ys�ać 
pr�e��nanie, że świat �mienił się w �ierun�u ���dnym � treś�ią wi�ji� Uru��amiają tym 
samym tenden�je d� myślenia ży��eni�we��, mylenia ży��eń � r�e��ywist�ś�ią� 

12. Marzenie może stać się źródłem frustracji58. Singer59 �wra�a uwa�ę również 
na t�, że w s�rajny�� pr�ypad�a�� mar�enie m�że służyć jedn�st�e d� sam�udrę��a-
nia się� Niespełni�ne mar�enia m��ą stać się źródłem �rustra�ji, a nawet p���u�ia �lę-
ski60� S���e�ólnie wtedy, �dy mar�enie �ył� m��n� �wią�ane � p���u�iem t�żsam�ś�i 
danej �s��y� Wtedy nie�reali��wane mar�enie m�że stać się pr�y��yną ne�atywne�� 
�ilansu własnej pr�es�ł�ś�i� Jeśli �t�ś u��yni sw�je mar�enie „�lu��em d� s�ar�u” 
i p�niesie p�raż�ę w je�� reali�a�ji, m�że ��enić �ałe sw�je ży�ie ja�� t�talną �lę-
s�ę61� C�asem nawet spełni�ne mar�enie m�że stać się p�w�dem r����ar�wania, �� 
m�że wyni�ać �e �wią�any�� � nim mł�d�ień��y�� �łud�eń i ilu�ji, np� ta�i��, że �iedy 
��ł�wie� �reali�uje mar�enie, �ęd�ie s���ęśliwy i �ęd�ie miał ws�yst��, �� naprawdę  
ważne62. 

Mim� iż aut�r�y �wra�ają uwa�ę na nie�e�pie��eństwa �wią�ane � „mar�y�iel-
stwem”, we ws�yst�i�� � �mawiany�� te�rii p�d�reślane są �łównie p��ytywne aspe�ty 
p�siadania mar�eń� 

P�wyżs�e �un��je m�żna �y p�d�ielić na dwie �rupy: �wią�ane � samą ��ynn�ś�ią 
mar�enia i d�ty��ą�e �wią��ów mar�enia � d�iałaniem �np� �mier�ają�ym d� spełnienia 
mar�eń��

53 W� Łu�as�ews� i, Szanse rozwoju osobowości…; J.L. S inge r, Marzenia dzienne…; J.L. S inge r, 
Daydreaming…

54 Tamże�
55 W� Łu�as�ews� i, Szanse rozwoju osobowości…
56 D.J. Lev in son i in., The Seasons of a Man’s Life…; D.J. Lev in son, J. Lev in son, The seasons of 

woman’s life…; J.L. S inge r, Marzenia dzienne…; J.L. S inge r, Daydreaming…
57 W� Łu�as�ews� i, Szanse rozwoju osobowości…
58 D.J. Lev in son i in., The Seasons of a Man’s Life…; D.J. Lev in son, J. Lev in son, The seasons of 

woman’s life…; J.L. S inge r, Marzenia dzienne…; J.L. S inge r, Daydreaming…
59 Tamże�
60 Tamże�
61 D.J. Lev in son i in., The Seasons of a Man’s Life…
62 Tamże�
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METODY BADANIA

Pytanie badawcze:
Re�er�wane �adania �dp�wiadają na pytanie �adaw��e: Ja� ���iety w różny�� 

��resa�� r��w�j�wy��: w ��resie li�eum, studiów �ra� w wie�u średnim p�str�e�ają 
�na��enie i sens mar�eń �ra� ja�ie pr�ypisują im �un��je� Pytanie t� ma ��ara�ter e�s-
pl�ra�yjny�

Osoby badane:
W �adania�� u��estni��yły:

— K��iety w wie�u 35–50 lat � wy�s�tał�eniem średnim i wyżs�ym, �e śr�d�wis�a 
wiel��miejs�ie��: 112 �só��

— U��enni�e �las I i II li�eów �ra��ws�i��; wie� 16–18 lat: 158 �só��
— Student�i różny�� �ierun�ów u��elni wyżs�y��: Uniwersytetu Peda���i��ne�� 

w Kra��wie, Uniwersytetu Ja�iell�ńs�ie��, Uniwersytetu R�lni��e�� w Kra��wie� 
Wie� 19–24 lat: 239 �só��

Metody badania:
1. Wywiad strukturyzowany na temat marzeń (badanie kobiet w wieku 35–50 

lat�� Pełna stru�tura wywiadu �ałą���na w innej pra�y aut�r�i63� Wywiad �awierał pyta-
nia d�ty��ą�e następują�y�� �a�adnień:
a)  Marzenia z okresu dorastania� Były t� pytania � pamięć mar�eń � ��resu d�ra-

stania: ��y �s��a pamięta sw�je mar�enia � ��resu d�rastania, � treść i ��rmę 
ty�� mar�eń, � i�� źródł�, � p���u�ie i�� �reali��wania, � �ist�rię reali�a�ji ty�� 
mar�eń, dals�e plany �wią�ane � tymi mar�eniami, p���u�ie spełnienia, s���ęś�ia 
lu� r����ar�wania, �rustra�ji �wią�any�� � reali�a�ją mar�eń, ��e�ną ��eną mar�eń 
� ��resu d�rastania �ra� �un��je, ja�ie mar�enia pełniły w ży�iu �s��y� 

b)  Marzenia aktualne. Pytania d�ty��yły p�siadania a�tualny�� mar�eń, i�� treś�i, 
źródła, planów reali�a�ji, p�djęty�� d�iałań, �mier�ają�y�� d� i�� reali�a�ji, wiary 
w t�, że uda się te a�tualne mar�enia �reali��wać� 

c)  Metarefleksje� Pytania w tym �a�resie p�dejm�wały �westie: sensu i r�li mar�eń 
�ra� �un��ji, ja�ie pełnią mar�enia w ży�iu ��ł�wie�a, źródeł mar�eń, ��ynni�ów 
mają�y�� wpływ na �s�tałt�wanie się mar�eń, pr�y��yn dla �tóry�� nie�tór�y 
lud�ie nie reali�ują mar�eń, treś�i mar�eń ���iet � p���lenia �adany�� w wie�u 
18–20 lat, treś�i mar�eń współ��esny�� ���iet 35–50�letni��, treś�i mar�eń współ-
��esny�� nast�late� i dwud�iest�late�, miejs�a mar�eń w ży�iu współ��esne�� 
��ł�wie�a �ra� wart�ś�i mar�eń� 
P���ąt��w� wywiad �awierał wię�s�ą li���ę �a�adnień, ale p� anali�ie pr�epr�wa-

d��ny�� �adań pil�taż�wy��, nie�tóre � ni�� ��stały usunięte� Usunięt� m�in� pytania 
d�ty��ą�e wart�ś�i leżą�y�� u p�dstaw mar�enia �ja�ie wart�ś�i �yły dla pani w tym 
mar�eniu najważniejs�e�, p�nieważ pytania te ��a�ały się ��yt trudne dla �adany��� 

Wywiad trwał �wy�le �d 40 d� 90 minut i �ył na�rywany, spisywany� Ta� pr�y��-
t�wane pr�t���ły stan�wiły materiał d� anali�y dla �esp�łu sęd�iów ��mpetentny��� 
Zespół sęd�iów ��mpetentny�� s�ładał się � dwó�� �só� ����ieta�psy���l�� i męż��y-
�na�peda����, �tór�y �ate��ry��wali �dp�wied�i �adany�� na pytania � wywiadu d� 

63 A. Kałużna�Wiel��ó�, Marzenia kobiet w wieku średnim…
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�dp�wiedni�� �ate��rii wedłu� p�dane�� �lu��a� Na p�dstawie literatury �ra� �tr�y-
many�� w �adaniu dany�� empiry��ny�� ustal�n� �ate��rie �dp�wied�i na pytania 
wywiadu� Wart�ś�i współ��ynni�a ���dn�ś�i sęd�iów W� Kendalla pr�yjm�wały dla 
p�s���e�ólny�� �mienny�� wart�ś�i mies���ą�e się w pr�ed�iale 0,54–0,86�

W niniejs�ej pra�y s�upi�n� się na anali�ie �dp�wied�i na pytania: „D� ��e�� 
lud�i�m p�tr�e�ne są mar�enia?”, „Ja�i sens mają mar�enia?”, „Ja�ą �un��ję pełnią 
mar�enia?” 

2. Ankieta dotycząca marzeń ��adanie u��enni� li�eów i studente���
Pytania d�ty��yły: p�siadania mar�eń, i�� treś�i, źródła, planów reali�a�ji, p�dję-

ty�� d�iałań, �mier�ają�y�� d� i�� reali�a�ji, wiary w t�, że uda się te a�tualne mar�enia 
�reali��wać, sensu i �un��ji mar�eń �ra� r��umienia terminu „mar�enie”� 

Odp�wied�i na pytania wywiadu �yły �ate��ry��wane pr�e� �espół tr�e�� sęd�iów 
��mpetentny�� w s�ład�ie: peda���, psy���l�� i s��j�l��� Pr�yd�ielan� je d� �ate��rii 
wy�drę�ni�ny�� na p�dstawie literatury i u�upełni�ny�� � �ate��rie empiry��ne�

W p�niżs�y�� anali�a�� s�upi�n� się na anali�ie �dp�wied�i na anal��i��ne pyta-
nia, ja� anali��wan� w wywiad�ie: „Ja�i Tw�im �daniem sens mają mar�enia?”, „Ja�ą 
�un��ję pełnią mar�enia?”

W żadnej � met�d �adanym nie nar�u��n� r��umienia terminu mar�enia �nie 
p�dan� defini�ji mar�enia��

Wywiad ��ejm�wał wię�s�ą li���ę �a�adnień niż an�ieta, jedna� pytania d�ty-
��ą�e �a�resu �a�adnień anali��wany�� w niniejs�ej pra�y �yły anal��i��ne�

Dane u�ys�ane w ��rmie ustnej �wywiad� �ra� pisemnej �an�ieta� um�żliwiły 
�e�ranie materiału �ard�iej ��mpletne��, uw��lędniają� t�, że wyp�wied�i ustne m��ą 
mieć nier�ad�� ��ara�ter �ard�iej sp�ntani��ny, a pisemne �ywają �ard�iej pr�emy-
ślane�

WYNIKI

Badane ���iety w �dp�wied�i na pytania: „D� ��e�� lud�i�m p�tr�e�ne są mar�e-
nia?”, „Ja�i sens mają mar�enia?”, „Ja�ą �un��je pełnią mar�enia?” — wymieniły 
�un��je mar�eń pr�edstawi�ne w p�niżs�ej ta�eli� Nie�tóre � �adany�� w sw�i�� wyp�-
wied�ia�� wymieniały �il�a różny�� �un��ji mar�enia, wów��as i�� wyp�wied�i �ali-
��ane �yły d� �il�u �ate��rii�

Badane �we ws�yst�i�� �rupa�� wie��wy��� naj��ęś�iej wymieniały następują�e 
�un��je mar�eń: �wią�ane �e stawianiem i reali�a�ją �elów �42%�, ja�� m�tyw d�iałania 
�28%�, dają p���u�ie sensu ży�ia �21%� �ra� służą rela�s�wi, �derwaniu �d trudnej 
sytua�ji i u�arwiają ży�ie �21%��

Pr�y�ład�we wyp�wied�i �adany�� ws�a�ują�e na p�s���e�ólne �un��je mar�eń:
1. Nastawienie na cel: stawianie i realizacja celów oraz nadawanie kierunku 

dążeniom ���ółem 42% �adany���
 Badane �wra�ały uwa�ę na r�lę mar�eń dla wy�na��ania i reali�a�ji �elów� Naj-

��ęś�iej �wra�ały na t� uwa�ę li�ealist�i �48%� i student�i �45%�, ale li��ne �yły 
również wyp�wied�i ���iet w wie�u średnim �32% �adany����

 Na r�lę mar�eń w stawianiu �elów ws�a�ywały następują�e wyp�wied�i:
 − „Mają ��r�mny sens, �� dają lud�i�m �el d� reali�a�ji”�
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 −  „Myślę, że ��ł�wie� pr�e� mar�enia właśnie d� ��e��ś m�że dążyć� Be� te��, 
t� musi żyć �e� �elu, a tu — wy�na��a s��ie �el� P� pr�stu najpierw wymyśla 
s��ie ��ś, ��y tw�r�y s��ie w wy��raźni i p�tem ���e d� te�� ja��ś dążyć”� 

 − „Mar�enia ��liżają nas d� �elów, �tóre p�tem wypełniamy”�
2. Funkcja energetyzująca (marzenia jako motywacja do działania i źródło ener-

gii — 28%) naj��ęś�iej �yła wymieniana pr�e� ���iety w wie�u średnim �38%� 
i student�i �33%�, ale p�jawiała się ta �un��ja również u li�ealiste� �14%�� 

 − „Spełniają �un��je m�tywują�ą, napęd�ają d� d�iałania”�
 −  „D�ię�i mar�eni�m lud�ie mają m�tywa�ję d� d�iałania, ���ą reali��wać się 

i dążyć d� spełnienia ty�� mar�eń”�
 −  „C�ł�wie� �e� mar�eń, t� jest ta�i pusty, �e�wart�ś�i�wy� Ni� w ży�iu mu się 

nie ���e� A te mar�enia t� jest jedna� ta�ie ��ł� napęd�we w ży�iu”�
3. Na związek marzeń z poczuciem sensu życia wskazują następujące wypowie-

dzi �21%�
 −  „Mar�enia nadają sens nas�emu ży�iu� Be� mar�eń nas�e ży�ie �ył��y � wiele 

u��żs�e i smutniejs�e, i ta�ie s�are”� 

64Tabe l a  1

Fun��je mar�eń pr�edstawiane pr�e� ���iety

Fun��je mar�eń Licealistki Studentki Wie� średni O�ółem64

Fu
n�

�j
e 

p�
�y

ty
w

ne

stawianie �elów, reali�a�ja �elów, 
�ierune� d�iałań 48% 45% 32% 42%

m�tyw d�iałania, źródł� ener�ii 14% 33% 38% 28%

daje p���u�ie sensu ży�ia 15% 28% 21% 21%
�un��ja rela�sa�yjna,
�derwanie �d trudnej sytua�ji,
pr�yjemn�ść, u�arwienie świata

28% 18% 18% 21%

źródł� nad�iei 13% 14% 3% 10%

um�żliwia spełnienie, sam�reali�a�ję 7% 4% 14% 8%

źródł� r��w�ju 3% 8% 2% 4%
element p���u�ia t�żsam�ś�i, �un��ja 
inte�rują�a 3% 2% 5% 3%

�astęp��e �asp���jenie p�tr�e� i pra-
�nień nie reali��wany�� w r�e��y-
wist�ś�i

2% 3% 3% 3%

źródł� sam�p��nania 1% 0% 3% 1%

Fu
n�

�j
e 

ne
ga

ty
w

ne u�ie���a �d realn�ś�i 0% 3% 7% 3%

źródł� �łud�eń i �rustra�ji 3% 2% 1% 2%

Źródł�: wyni�i �adań własny���

64 P�nieważ li��e�n�ś�i p�s���e�ólny�� �adany�� �rup wie��wy�� �yły różne, w �elu u�ys�a-
nia �rienta�ji, �tóre �un��je wymieniane �yły�y naj��ęś�iej, pr�y �ał�żeniu jedna��wej li��e�n�ś�i �rup 
— w ��lumnie „��ółem” �amies����n� średni �dsete� �e ws�yst�i�� tr�e�� �rup�
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 − „M�żna �y się p��usić � stwierd�enie, że t� jest sens ży�ia”�
 −  „Sprawiają, że m�żemy nadać sens trud�m d���esn�ś�i w pr�eświad��eniu, że 

nie są �ne p���awi�ne �elu”�
 4. Funkcja relaksacyjna �21%�
 − „Że�y się usp��ajać, �rela�s�wać się…”
 −  „W m�im pr�ypad�u t� wrę�� rela�s�wy� Ja p�trafiłam się �derwać �upełnie na 

minutę, na pięć minut �d r�e��ywist�ś�i i wtedy się ta� �dprężyć, n�� Wrę�� �yłam 
w innym świe�ie� Dla mnie mar�enia t� �yła ta�a ��rma rela�sa�ji p� pr�stu”�

 − „D� pr�etrwania ��asami w trudny�� ��wila��, d� ja�ie��ś r��luźnienia”�
 5. Marzenia mogą być źródłem nadziei �10%�
 − „Dają nam nad�ieję na leps�e ży�ie”�
 − „Mar�enia dają nad�ieję, są �a�ą na pustyni s�arej ��d�ienn�ś�i”�
 −  „P��walają nam wier�yć w t�, że istnieje ja�aś s�ansa na t�, a�y �yć s���ęśli-

wym”.
 6. Marzenia jako źródło spełnienia i samorealizacji �8%�
 − „P�ma�ają spełnić się w ży�iu i �naleźć s���ęś�ie”�
 − „Są p�tr�e�ne d� sam�reali�a�ji, spełnienia sie�ie”�
 −  „Mar�enia p�w�dują… spełnienie, p� pr�stu ��ł�wie� się spełnia, ��ł�wie� się 

reali�uje� D�ię�i temu napełnia się� Napełniają� sie�ie ��dar�wuje tym inny�� 
lud�i, dru�ie�� ��ł�wie�a, dają� mu sw�ją twór���ść, sw�ją ��n�ep�ję, sw�je 
pr�p��y�je, sw�je interpreta�je� P�w�duje, że m�że mieć na t� wpływ, m�że dać 
dru�iemu ��ł�wie��wi właśnie rad�ść, is�ier�ę, nad�ieję, �ud�wne d��nania”�

 7. Wskazują również na to, że marzenia są źródłem rozwoju �4%�
 −  „N� d� te��, że�y się wspinać w ja�iś sp�só� ��ra� wyżej, r��wijać się i iść d� 

pr��du � samymi s��ą i � tym, �� się w��ół ni�� d�ieje� Cały r��wój nas�e�� 
świata płynie stąd, że lud�ie mają ja�ieś mar�enia i reali�ują, starają się je ja��ś 
reali��wać, �� p�w�duje, że ws�yst�� w��ół nas się ja��ś �mienia”�

 8� Pr�y�ład wyp�wied�i p�d�reślają�ej również funkcję integracyjną mar�eń �3%�
 −  „One są ta�im elementem, �tóry inte�ruje �s��ę, �udują ją w ��óle, t� ��e�� 

�na ���e, ��e�� pra�nie� Ja� �ęd�ie t� reali��wała, t� jest �ud�wanie sie�ie, 
�ud�wanie sw�jej pr�ys�ł�ś�i”�

 9. O zastępczym zaspokojeniu potrzeb �3%�
 −  „Myślę, że �ne wypełniają tę lu�ę, �tóra �ra�uje właśnie, ��muś �ra�uje 

��ś i wtedy właśnie mar�y i �apełnia t� właśnie �ra�ują�e, ja� �dy�y jedn� 
� ��niw� N� ��uje ja��y, że jest ��ś tam nie ta� i wtedy mar�enie ja� �dy�y, 
w ja�i��ś tam pr��enta�� �asp��aja tę p�tr�e�ę na ra�ie”� 

10� Nieli��ne �adane wskazywały na rolę marzeń dla samopoznania �1%�
 − „D� p��nania samy�� sie�ie”�
 − „C�ł�wie� się u��y sie�ie sam p��nawać”�
11� O nie�e�pie��eństwa�� �wią�any�� � mar�eniem wsp�mniały nieli��ne �adane� 

Ucieczka od rzeczywistości �5%�
 − „Ne�atywny sens mar�eń: utrata ��nta�tu � r�e��ywist�ś�ią”�
 − „Odrywają �d realne�� ży�ia”�
12. Źródło frustracji �2%�
 −  „Są �łamstwem, wyni�iem nas�y�� pra�nień i niespełni�ny�� am�i�ji� Naj��ę-

ś�iej mar�enia są destru��yjne”�
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DYSKUSJA I INTERPRETACJA WYNIKÓW

Zarówn� w literatur�e psy���l��i��nej65, ja� i w wyp�wied�ia�� �na��nej ��ęś�i 
�adany�� ���iet p�d�reślana jest r�la mar�eń dla stawiania �elów i i�� reali�a�ji �48% 
li�ealiste�, 45% studente� i 32% ���iet w wie�u 35–50 lat�� A�y p�stawić �ip�te�ę na 
temat �wią��ów międ�y mar�eniami a �elami, �dw�łamy się d� te�rii �elów�  Per�in66 
definiuje �el ja�� ��ra� p��naw��y lu� inną repre�enta�ję pun�tu ��ń��we��, d� �tó-
re�� m��ą �yć s�ier�wane d�iałania� Wsp�mina również � �wią��u �elu � a�e�tem� 
Dla p�równania — mar�enie sam� w s��ie nie musi �yć p�wią�ane � d�iałaniem, ale 
również m�że mieć ��rmę ��ra�u p��naw��e�� i �ard�� ��ęst� t�war�ys�y mu a�e�t� 
Wedłu� R�ttera67 prawd�p�d��ieństw�, że �el d�pr�wad�i d� d�iałań ��rient�wany�� 
na je�� �sią�nię�ie jest �ależne �d su�ie�tywnej ��eny prawd�p�d��ieństwa �dniesie-
nia su��esu w reali�a�ji �elu �ra� �d je�� wart�ś�i dla �s��y� M�żna �ał�żyć, że �ele, 
�tóry�� źródł� leży w autenty��nym mar�eniu �s��y, �ędą miały dla niej dużą wart�ść, 
�� �wię�s�a prawd�p�d��ieństw� wdr�żenia d�iałania, pr�wad�ą�e�� d� reali�a�ji �elu 
p�stawi�ne�� na �a�ie mar�enia�

Odw�łują� się d� ��n�ep�ji He���ausena i G�llwit�era68, wyróżni�n� w niej 
��tery etapy reali�a�ji �elu: 1� �a�ę pr�edde�y�yjną, �d�ie �el p�dle�a ��enie ����e�i-
wanie�wart�ść� — p�pr�ed�a s��rmuł�wanie inten�ji, 2� �a�ę p�pr�ed�ają�ą d�iałanie 
— s��rmuł�wanie inten�ji �el�wej „���ę �sią�nąć X” �ra� plan�wanie d�iałań, 3� �a�ę 
d�iałania �ra� 4� �a�ę p�std�iałani�wą �p� �reali��waniu �elu�� T� ��y �el ��stał s��r-
muł�wany na �a�ie autenty��ne�� mar�enia �s��y wydaje się mieć p�ten�jalny wpływ 
na dwie �a�y: �a�ę pr�edde�y�yjną — �d�ie �el p�stawi�ny na p�dstawie mar�enia m�że 
mieć wys��ą wart�ść dla �s��y �ra� w �a�ie 3 — d�iałania, �dyż ja� pis�e Le�ins�n69, 
mar�enie spełnia międ�y innymi �un��ję ener�ety�ują�ą, dają� siłę i ener�ię d� d�ia-
łania� O sile m�tywa�yjnej �ra� dają�ej siłę i ener�ię d� d�iałania wsp�minają też inni 
aut�r�y70� Jest t� również ���dne � su�ie�tywnymi ��enami �adany�� ���iet� Wart� 
�ył��y pr�epr�wad�ić dals�e �adania w �elu weryfi�a�ji �ip�te�y, że �ele s��rmuł�wane 
na �a�ie mar�eń mają wyżs�ą wart�ść m�tywa�yjną niż �ele mają�e inne źródła� 

O �wią��u mar�eń �e stawianiem �elów i reali�a�ją �elów li�ealist�i i student�i 
wsp�minają ��ęś�iej niż ���iety w wie�u średnim, �� jest ���dne � �adaniem r��w�j�-
wym wie�u mł�d�ień��e�� i w���d�enia w ��res w��esnej d�r�sł�ś�i: d���nania wy��ru 
dr��i ży�i�wej i wy�na��enia dłu���al�wy�� �elów, �tóre �ędą reali��wane w d�r�sł�-

65 W� Łu�as�ews� i, Szanse rozwoju osobowości…; J.L. S inge r, Marzenia dzienne…; J.L. S inge r, 
Daydreaming…; K. Obuchowsk i, Człowiek intencjonalny…; P� O le ś, Psychologia przełomu…

66 L.A. Pe rv in, Goal concepts: Themes, issues, and questions, [w:] Goal concepts in personality and 
social psychology, red. L.A. Pervin, Lawrence Erlbaum Ass., Hillsdale 1989, s. 473–479.

67 J.B. Ro t t e r, Internal versus external control of reinforcement: A case history of a variable, „Ameri-„Ameri-Ameri-
can Psychologist” 1990, 45, 489–493.

68 P�M� G� l lw i t �e r, Implementation intentions: Strong effects of simple plans, „American Psycholo-„American Psycholo-American Psycholo-
gist” 1999, 54, 493–503; P�M� G� l lw i t �e r, H� He���ausen, B� S t e l l e r, Deliberative vs. Implemental 
mind-sets: Cognitive tuning toward congruous thoughts and information, „Journal of Personality and Social 
Psychology” 1990, 59, 1119–1127 ��a: M� Ła�una, Przekonania na własny temat i aktywność celowa. �ada-�ada-
nia nad przedsiębiorczością, Gdańs�ie Wydawni�tw� Psy���l��i��ne, Gdańs� 2010�� 

69 D.J. Lev in son i in., The Seasons of a Man’s Life…
70 A. Ad le r, Sens życia…; W� Łu�as�ews� i, Szanse rozwoju osobowości…; D.J. Lev in son i in., 

The Seasons of a Man’s Life…; D.J. Lev in son, J. Lev in son, The seasons of woman’s life…; P� O le ś, Psy-
chologia przełomu…; J.L. S inge r, Marzenia dzienne…; J.L. S inge r, Daydreaming…
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ś�i� Tę �un��ję mar�enia mł�d�ień��e�� a��ent�wał Le�ins�n, definiują� mar�enia ja�� 
wi�ję sie�ie w d�r�sł�ś�i ja�� ��ł�wie�a pr�wad�ą�e�� ��reśl�ny styl ży�ia i reali�u-
ją�e�� ��reśl�ne �ele71� Student�i miały jaśniej spre�y��wany �wią�e� międ�y mar�e-
niami a �elami, ujmują� t� ta�, że mar�enia m��ą stać się �elami d� reali�a�ji, p�d��as 
�dy li�ealist�i ��ęst� ut�żsamiały mar�enia � �elami� Być m�że student�i �w �dróżnie-
niu �d u��enni�� są już w stanie w wię�s�ym st�pniu �dd�ielić mar�enia �d �wią�a-
ny�� � nimi ilu�ji i ja�� �el p�stawić mar�enie �m�dyfi��wane d� wym��ów realn�ś�i?

M�tywują�ą d� d�iałania �un��ję mar�eń naj��ęś�iej �sp�śród �adany�� �rup� 
wymieniały student�i �33%� i ���iety w wie�u średnim �38%�� Wię�s�y a��ent na �un�-
�ję m�tywa�yjną u studente� niż u li�ealiste� m�że �yć �wią�any � tym, że �najdują 
się w ��resie ży�ia, �iedy plany ży�i�we �a��ynają �yć wdrażane i reali��wane� D�ię�i 
temu m��ą mieć ży�i�we d�świad��enie m�tywa�yjnej r�li mar�eń nie tyl�� pr�y ��r-
muł�waniu �elów i planów �ja� li�ealist�i�, ale również w ��n�retnym d�iałaniu� Ana-
li�a ja��ś�i�wa p��a�uje, że w wyp�wied�ia�� ���iet w wie�u średnim p�jawia się 
a��ent na t�, że mar�enia nie tyl�� m�tywują d� d�iałania, ale również są źródłem ener-
�ii ��� nie �ył� p�d�reślane w wyp�wied�ia�� mł�ds�y�� ���iet�� Wie� 35–50 lat, t� 
��res ży�ia, w �tórym m�żna d�świad��ać pr��lemu �ra�u ener�ii d� d�iałania i d��e-
niać ��ynni�i, �tóre tej „ener�ii” d�dają� D�iew��ęta i mł�de d�r�słe m��ą nie �wra-
�ać uwa�i na tę �un��ję, �dyż wie� mł�d�ień��y �wy�le wiąże się � wię�s�ą il�ś�ią sił 
witalnych.

Badane p�d�reślały również �wią�e� mar�eń � p���u�iem spełnienia, sam�reali-
�a�ji �ra� p���u�iem sensu ży�ia, �� jest ���dne � uję�iem r�li mar�eń w literatur�e72. 
Zwią�e� � p���u�iem sensu ży�ia �ył li��nie p�d�reślany pr�e� �adane we ws�yst�i�� 
�rupa�� wie��wy�� �w tym naj��ęś�iej pr�e� student�i — 28%, a najr�ad�iej pr�e� li�e-
alist�i — 15%�� Nat�miast �wią�e� mar�eń �e spełnieniem i sam�reali�a�ją p�d�reślają 
�łównie ���iety w wie�u średnim �14%�, nat�miast u u��enni� i studente� �un��ja ta 
p�jawia się sp�rady��nie �7% u��enni� i 4% studente��� Z pun�tu wid�enia psy���l�-
�ii r��w�ju ��ł�wie�a wydaje się t� �yć �wią�ane � tym, że ��res „pr�eł�mu p�ł�wy 
ży�ia” — t� ��as, �dy w refle�sji nad własnym ży�iem ist�tną r�lę �a��ynają �d�rywać 
właśnie p���u�ie spełnienia i sam�reali�a�ji, p�d��as �dy refle�sje nad wy��rem �ie-
run�u dr��i ży�i�wej w późnej ad�les�en�ji i w��esnej d�r�sł�ś�i w wię�s�ym st�pniu 
d�ty��yły �elów �wią�any�� �e �d��ywaniem miejs�a w sp�łe��eństwie �status �aw�-
d�wy, r�d�ina�� Wie� średni t� również ��res, �iedy ��ęść �só� ma już �a s��ą pewne 
ist�tne �sią�nię�ia �w świe�ie �ewnętr�nym lu� w ��nta��ie � s��ą�, d�ię�i ��emu 
m�że d�świad��yć już p���u�ia spełnienia i sam�reali�a�ji �pr�ynajmniej w nie�tóry�� 
s�era�� ży�ia�, ja� również �d�ryć �na��enie mar�eń dla ty�� d�świad��eń�

Pr�epr�wad��ne �adania p�twierd�iły, że ���iety w wie�u średnim, �tóre mają 
p���u�ie, że �reali��wały sw�je mar�enia mają mniejs�e nasilenie ne�atywny�� ��m-
p�nentów �ry�ysu p�ł�wy ży�ia, i�� �ilans ży�i�wy w wie�u średnim jest �ard�iej 
p��ytywny, a p���u�ie straty �wią�ane � utratą mł�d�ś�i i lę� pr�ed pr�ys�ł�ś�ią jest 
mniejs�y niż u ���iet, �tóre mają p���u�ie, że mar�eń nie �reali��wały73� Stwierd��n� 

71 D.J. Lev in son i in., The Seasons of a Man’s Life…
72 W� Łu�as�ews� i, Szanse rozwoju osobowości…; D.J. Lev in son i in., The Seasons of a Man’s 

Life…; D.J. Lev in son, J. Lev in son, The seasons of woman’s life…; K. Obuchowsk i, Człowiek inten-
cjonalny…; P. O le ś, Psychologia przełomu…

73 A� Ka łużna �Wie l��ó�, Obraz marzeń a kryzys połowy życia u kobiet, „Polskie Forum Psycholo-
�i��ne” 2009, 14, 2, s� 233–248; A� Ka łużna �Wie l��ó�, Marzenia kobiet w wieku średnim…
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również �wią�e� międ�y p���u�iem �reali��wania mł�d�ień��e�� mar�enia a p���u-
�iem sensu ży�ia u ���iet w wie�u średnim74� K��iety, �tóre w wie�u średnim ��r-
mułują śmiałe mar�enia na pr�ys�ł�ść d�świad��ają mniejs�e�� nasilenia ne�atywny�� 
��mp�nentów �ry�ysu p�ł�wy ży�ia i mają mniejs�ą tenden�ję d� d���nywania ne�a-
tywne�� �ilansu ży�ia niż ���iety, �tóry�� „mar�enia” ��rani��ają się d� �asp���jenia 
p�dstaw�wy�� p�tr�e�� 

Na �na��enie mar�eń ja�� źródła nad�iei �wra�ały uwa�ę �łównie mł�ds�e ���iety 
�13% li�ealiste� i 14% studente��, nat�miast ���iety w wie�u średnim wymieniały tę 
�un��ję mar�inalnie �3%�� Wie� mł�d�ień��y t� wie� nad�iei� Nad�ieja wie�u mł�-
d�ień��e�� m�że �yć �wią�ana � mł�d�ień��ym ideali�mem, ale również � tym, że 
mł�dy ��ł�wie� ma pr�ed s��ą �ałe d�r�słe ży�ie i d�świad��a p���u�ia, że sam m�że 
je u�s�tałt�wać ��dy w d�ie�iństwie i w ��resie d�rastania sp�só� ży�ia w wię�s�ym 
st�pniu �ależny �ył �d inny�� lud�i�� Wie� ���ł� 40 lat t� ��res, w �tórym nie ma już 
��asu na ży�ie nad�ieją na leps�y �yt, t� ��res �iedy d�świad��amy „p���u�ia �stat-
nie�� d�w�n�a”75, a�y wpr�wad�ić w ży�ie nie�reali��wane mar�enia ��a��ąć d�iałać� 
lu� p�djąć �state��ną, świad�mą de�y�ję � re�y�na�ji � ni��� T� ��res �iedy nie ma 
już ��asu na ��e�anie, al�� �reali�uję mar�enia „tera�, al�� ni�dy”� T� również ��res 
najwię�s�y�� m�żliw�ś�i d�iałania �d�ię�i d�świad��eniu i wied�y na temat sp�s��ów 
reali�a�ji �elów �d��yty�� we w��esnej d�r�sł�ś�i, d�ię�i �d��ytej wię�s�ej s�ute��n�-
ś�i d�iałania i �d�ln�ś�i �dd�ielania mar�eń �d �wią�any�� � nimi ilu�ji76.

Zarówn� w literatur�e, ja� i w ��enie �adany�� p�d�reślana jest p��ytywna r�la 
mar�eń w lud��im ży�iu� P��ytywną �un��ję m��ą spełniać mar�enia, �tóre stają się 
p�dstawą d� s��rmuł�wania �elów d� reali�a�ji — pełnią� �un��ję in��rmują�ą ��ł�-
wie�a ��e�� pra�nie, m�tywują� i dają� ener�ię d� d�iałania� Mar�enia, �tóre ni�dy nie 
��stały p�stawi�ne ja�� �ele d� reali�a�ji również, ���dnie � literaturą77 �ra� su�ie�-
tywną ��eną �adany�� ���iet, m��ą pełnić p��ytywną �un��ję, p��walają� �derwać 
się na ��wilę �d realn�ś�i i �rela�s�wać� Nie�reali��wane mar�enia ��a�ały się wią-
�ać � wię�s�ym nasileniem �ry�ysu p�ł�wy ży�ia, jedna� d�ty��ył� t� s���e�ólnie ty�� 
mar�eń, �tóry�� nie�reali��wania ���iety w wie�u średnim żałują i �tóry�� �ra�u reali-
�a�ji nie �re��mpens�wały s��ie w żaden sp�só�78. 

Nie�tóre student�i �9%� i 40�lat�i �7%� �wra�ały uwa�ę na nie�e�pie��eństwa 
�wią�ane � tym, że mar�enia m��ą ��na��ać u�ie���ę �d realn�ś�i� Nie�e�pie��eństwa 
te�� nie wymieniła żadna � �adany�� u��enni� li�eum� C� �ie�awe, t� właśnie li�e-
alist�i najli��niej �28%� p�d�reślały p��ytywną �un��ję mar�enia �w ��rmie �anta�j�-
wania, wy��rażania s��ie� ja�� sp�s��u na rela�s, �derwanie się �d realn�ś�i i d�danie 
��l�rytu ży�iu� Sin�er �1976, 1980� �wró�ił uwa�ę, że jest t� ��res naj�ard�iej nasil�nej 
a�tywn�ś�i mar�eni�wej� O�res d�rastania t� ��as �anta�j�wania na temat d�r�sł�ś�i, 
pr�ymier�ania się w wy��raźni d� pełnienia różny�� ról� W��esna d�r�sł�ść t� ��res 
reali�a�ji i d�iałania� P��ytywną r�lę ��ynn�ś�i mar�enia, ja�� �anta�j�wania, wy��ra-
żania s��ie, �tóre p�ma�a się �rela�s�wać, d��enił� również 18% stars�y�� �adany���

74 A� Ka łużna, Obrazy marzeń młodzieńczych i aktualnych a kryzys połowy życia u kobiet, „S�tu�a 
Le��enia” 2003, IX, 1, s� 81–89�

75 R. Gou ld, The phases of adult life. A study in developmental psychology, „American Journal of 
Psychiatry” 1972, 129, s. 521–531.

76 D.J. Lev in son i in., The Seasons of a Man’s Life…
77 S. Fhane r, Słownik psychoanalizy…; J.L. S inge r, Marzenia dzienne…
78 A. Kałużna �Wie l��ó�, Marzenia kobiet w wieku średnim…
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WYKORZYSTANIE WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ NA TEMAT MARZEŃ 
 W PRAKTYCE PEDAGOGICZNEJ

R��umienie sensu i �na��enia, ja�ie pr�ypisują lud�ie mar�eni�m �ra� r��umienie 
�un��ji, ja�ie mar�enia spełniają w lud��im ży�iu, ja�ie jest i�� �na��enie dla r��w�ju 
— m��ą ��stać wy��r�ystane w pra�ty�e peda���i��nej�

Pr�y�ład�we �ierun�i pra�ty��ne�� wy��r�ystania wied�y na temat �un��ji 
mar�eń:

I. W pracy z młodzieżą:
1� Fun��ja m�tywa�yjna�

 W pr�ypad�u mł�d�ieży nie �m�tyw�wanej d� nau�i, �pus���ają�ej s���łę, nie 
wywią�ują�ej się � ���wią��ów m�żna się �dw�łać d� jej mar�eń — p��a�ują� 
�wią��i międ�y nau�ą a m�żliw�ś�ią i�� reali�a�ji� M�żna � u��niem r��ma-
wiać na temat te��, � ��ym mar�y, a w pr�ypad�u ty��, �tór�y twierd�ą, że nie 
mają mar�eń — p�mó� w i�� uświad�mieniu i d���reśleniu �pr�e� �adawanie 
pytań p�m��ni��y��, �tóre p�m��ą ua�tywnić mar�enie, np�: „wy��raź s��ie, że 
ws�yst�� jest m�żliwe, nie ma żadny�� ��rani��eń, ja� ���iała�yś, a�y wy�lądał� 
tw�je ży�ie �a 10 lat?”�� M�żna m�tyw�wać p�pr�e� �dw�łanie się d� ��ę�i �reali-
��wania mar�enia i p��a�ania nau�i ja�� śr�d�a d� reali�a�ji�

2� Fun��je: wy�na��anie �elów, �un��ja inte�rują�a i �s�tałtują�a t�żsam�ść�
 W li�eum m�żna pr�epr�wad�ić le��ję wy���waw��ą, �tórej tematem �yła�y pra�a 
� mar�eniami — ja�� nar�ęd�ie wspierają�e wy�ór dr��i ży�i�wej mł�d�ieży, 
s���e�ólnie w aspe��ie wy��ru dals�e�� �ierun�u �s�tał�enia i dr��i �aw�d�wej 
��� wiąże się m�in� � wy��rem pr�edmi�tów na maturę�� D�iałanie wspierają�e 
mł�d�ież pr�y reali�a�ji �adania r��w�j�we��, ja�im jest u�s�tałt�wanie d�jr�ałej 
t�żsam�ś�i �t�żsam�ś�i �sią�niętej�� Zmniejs�a t� prawd�p�d��ieństw� wy�s�tał-
�enia się t�żsam�ś�i lustr�anej i d���nania wy��rów nie���dny�� � własnymi 
autenty��nymi mar�eniami�

3� Fun��ja rela�sa�yjna�
 Wart� �ył��y u��yć w s���ła�� te��ni� rad�enia s��ie �e stresem� Był��y t� s���e-
�ólnie ważne w pr�ypad�u �só�, �tóre na e��amina�� d�świad��ają ta� wys��ie�� 
p��i�mu stresu, że ��niża t� p��i�m i�� e�e�tywn�ś�i� S�upiają� uwa�ę na mar�e-
niu �wy��rażają� s��ie �reali��wane mar�enie wra� � d��naniami �mysł�wymi� 
— rela�sują się — pr�en�s�ą� uwa�ę � ��dź�a wyw�łują�e�� rea��ję stres�wą 
�e��amin�, na ��d�ie� wyw�łują�y pr�yjemne wrażenia� Pr�en�s�ą� uwa�ę na t�, 
na ��ym �ależy im w perspe�tywie dłu���al�wej, �� naprawdę jest dla ni�� ważne 
w perspe�tywie �ałe�� ży�ia �lu� pr�ynajmniej 10 lat�, sprawiają, że �mienia się 
aut�maty��na ��ena p��naw��a �na��enia ��dź�a wyw�łują�e�� stres �e��aminu�: 
je�� ran�a wydaje się mniejs�a, w �dniesieniu d� mar�eń ży�i�wy�� pr�estaje 
�d�rywać ta� ist�tne �na��enie i �d�ierany jest ja�� mniejs�e �a�r�żenie� 

4� Fun��ja �wią�ana � p���u�iem sensu ży�ia�
 Z uwa�i na p�ten�jalny �wią�e� mar�eń � p���u�iem sensu ży�ia, pra�a � mar�e-
niami m�że ��a�ać się użyte��na dla pra�y � p�stawami świat�p��ląd�wymi mł�-
d�ieży, ta�imi ja� ni�ili�m� 

5� Nie�e�pie��eństwa: źródł� �łud�eń i �rustra�ji�
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 Ws�a�ana m��ła�y �yć pra�a � mar�eniami służą�a �dd�ieleniu mar�eń �d �wią�a-
ny�� � nimi ilu�ji �np� że �iedy „sp�t�am mił�ść sw�je�� ży�ia” — t� �ędę a�s�lut-
nie s���ęśliwa i �ni�ną inne pr��lemy�� W wielu pr�ypad�a�� pra�a � �dd�ielaniem 
mar�enia �d �łud�eń �ęd�ie wyma�ała p�m��y �s��ie w uświad�mieniu s��ie 
i wer�ali�a�ji �łud�eń, �tóre w sp�só� niejawny �awarte �yły w mar�eniu� Wart� 
również wspierać mł�d�ież pr�y ��rmuł�waniu realisty��ny�� �elów, wyni�ają�y�� 
� mar�eń, ta� a�y pró�a i�� reali�a�ji nie pr�wad�iła d� �rustra�ji�

II. W pracy z rodzicami młodzieży:
Ważna wydaje się również edu�a�ja i uświadamianie p��ytywnej r�li mar�eń �ra� 

��r�yś�i �e wspierania mł�dy�� w d���nywaniu sam�d�ielny�� aut�n�mi��ny�� wy��-
rów d�ty��ą�y�� własnej dr��i ży�i�wej, uw��lędniają� pr�y tym autenty��ne mar�enia�

III. W pracy z dorosłymi:
W nau��aniu — pr�y �s�tał�eniu d�r�sły�� również m�żemy wy��r�ystać �un�-

�ję m�tywa�yjną mar�eń� Pra�nienie reali�a�ji mar�enia m�że �yć jednym � m�tywów 
p�dejm�wania wysił�ów dals�e�� �s�tał�enia pr�e� �s��y d�r�słe�

Alina Kałużna-Wielobób

DREAM FUNCTIONS ACCORDING TO SECONDARY SCHOOLS STUDENTS,  
UNIVERSITY STUDENTS AND MIDDLE�AGED WOMEN

Summary

The article presents results of research aimed at showing, how women in different life periods (students 
of secondary schools, students of universities and middle-aged women) perceive the role and function of day-
dreams.

The meaning of term “dream” (“daydream”) was analysed, together with dream functions mentioned by 
su�� aut��rs as Adler, Le�ins�n, Sin�er, O�u���ws�i, Łu�as�ews�i�

The following investigative methods were used: a structured interview concerning dreams and a ques-
tionnaire. 509 women participated in the research: 158 students of secondary schools (aged 16–18), 239 stu-509 women participated in the research: 158 students of secondary schools (aged 16–18), 239 stu-
dents of universities and 112 women aged 35–50 with the secondary education and higher.

T�e examined w�men menti�ned t�at dreams play an imp�rtant part in ��rmulatin� ��je�ti�es, plan-
ning and executing them. They mentioned that the dreams direct actions, motivate, give strength and energy 
��r a�ti�n, inte�rate, may �e a s�ur�e �� �ulfilment, sel��realisati�n and influen�e t�e sense �� purp�se in li�e� 
They could be also the source of self-cognition, self-development and hope. Dreaming can be also a source of 
pleasure, a way t� relax and distan�e �nesel� �r�m �ard situati�n in reality, e�en a way t� find a su�stitute way 
t� �ulfil un�ulfilled needs� 

Preliminary suggestions about the use of knowledge concerning functions of dreams in pedagogical 
practice were presented in the article. This concerned the pedagogical practice with youth (motivating for 
study, supporting life choices, learning to relax, work with life outlook attitudes such as nihilism, learning how 
to separate dreams from illusions ) and practice with their parents and with other adults.


