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„Żyjemy w czasach wielkiego zamętu. Jeżeli [analityk] chciałby 
zachować wobec niego dystans, nieszczęście jego czasów 
będzie docierać do niego jedynie z oddali, a cierpienie jego 
pacjenta nie będzie przez niego ani wysłuchane, ani 
zrozumiane” 

- C. G. Jung (1946),  “Preface to ‘Essays on Contemporary Events’”



INDYWIDUALNE A ZBIOROWE



Psychika osobowa
- Świadomość osobowa/indywidualna
- Nieświadomość osobowa

Psychika zbiorowa
- Świadomość zbiorowa – normy, zasady, przekonania, 

kształt wiedzy, formy obrazów archetypowych, „duch 
czasów obecnych”

- Nieświadomość zbiorowa – warstwa archetypowa 
psychiki, „duch głębi”.



„Indywiduacja jest transformacyjnym procesem w toku 
którego zachodzi integracja świadomości z osobową i 
zbiorową nieświadomością.”

C. G.  Jung, Symbole przemiany



Teoria Junga jako teoria energetyczna

- Zasada progresji libido (przystosowanie do świata 
zewnętrznego)

- Zasada regresji libido (przystosowanie do świata 
wewnętrznego)



W BRZUCHU 
WIELKIEJ RYBY 

– NOCNA 
PODRÓŻ 
MORSKA

REGRESJA ZBIOROWA



[Z sytuacją,  w której treści nieświadomości zbiorowej z jakiegoś powodu zdobywają energię tak 
wielką, iż są w stanie wywrzeć wpływ na świadomość] mamy do czynienia wtedy, gdy w życiu 
jakiegoś ludu, czy w ogóle jakiejś większej grupy społecznej zachodzi głęboka przemiana polityczna, 
społeczna czy religijna. Zmiana ta oznacza zarazem zmianę nastawienia psychologicznego. 
Wprawdzie jesteśmy przyzwyczajeni sprowadzać dalekosiężne zmiany historyczne do przyczyn o 
charakterze wyłącznie zewnętrznym, ja jednak uważam, że okoliczności zewnętrzne często są mniej 
lub bardziej nagimi faktami, w związku z którymi dochodzi do głosu przygotowane w nieświadomości 
nowe nastawienie do świata i życia. Dzięki ogólnym warunkom społecznym, politycznym i religijnym 
nieświadomość zbiorowa zostaje podrażniona, i to w ten sposób, że te wszystkie czynniki, które 
zostały stłumione przez dominujący światopogląd czy dominujące nastawienie w życiu jakiegoś 
narodu, z wolna zbierają się w nieświadomości zbiorowej, ożywiając jej treści. A wówczas pojawia się 
najczęściej jakaś osoba, czy kilka osób wyposażonych w szczególnie silną intuicję – ludzie ci 
postrzegają zmiany w nieświadomości zbiorowej i przekładają je wprost na dające się zwerbalizować 
idee. Idee te szybko się rozprzestrzeniają, ponieważ także u innych ludzi zaszły równoległe zmiany w 
nieświadomości. Pojawia się powszechna gotowość zaakceptowania nowych myśli, mimo, że z 
drugiej strony mamy do czynienia z gwałtownym oporem. Nowe idee nie są tak po prostu 
przeciwnikami starych – pojawiają się one również najczęściej w formie wydającej się mniej lub 
bardziej nie do przyjęcia dawnemu nastawieniu.

- Carl Gustav Jung – „Dynamika nieświadomości” par. 594
 



„Zasada progresji i regresji znalazła odzwierciedlenie w micie smoka wielorybiego (por. „Symbole 
przemiany”). Heros to symboliczny przedstawiciel ruchu libido. Wstapienie w smoka to wędrowka w 
kierunku regresji. Jazda na Wschod (nocna podroż morska) oraz pojawiajace się wowczas wydarzenia 
symbolizuja dokonania przystosowawcze w stosunku do warunkow panujacych w psychicznym 
swiecie wewnętrznym. Całkowite pochłonięcie i zniknięcie herosa w brzuchu smoka to obraz 
całkowitego odwrocenia się nastawienia od swiata zewnętrznego. Pokonanie potwora od wewnatrz 
to obraz przystosowania się do warunkow panujacych w swiecie wewnętrznym. Wyjscie z ciała 
smoka (wyłonienie się) przy pomocy ptakow – a jest to zarazem chwila wschodu słonca – to 
ponowne zapoczatkowanie progresji. 

Znamienne, że w trakcie przebywania herosa w brzuchu smoka monstrum odbywa nocna podroż w 
kierunku wschodnim, a zarazem w kierunku słonca – uważam, że w ten sposob opisany został fakt, iż 
regresja wcale nie musi oznaczać ruchu wstecz w sensie odwrocenia rozwoju i degeneracji, lecz że 
raczej przedstawia ona konieczna fazę procesu rozwoju, fazę, w ktorej jednak człowiekowi zabrakło 
dostatecznie dużo swiadomosci, albowiem znalazł się on w sytuacji przymusowej, przedstawiajacej 
się w taki sposob, jak gdyby znajdował się w stanie wczesnodziecięcym czy nawet embrionalnym w 
ciele matki. Jeżeli człowiek pozostanie w tym stanie, dopiero wowczas będzie można mowić o 
rozwoju wstecznym, o inwolucji czy degeneracji."
- Jung, CW 8 par. 68 



Wojciech Wencel - „Powstań Jonaszu” (22 kwietnia 2010)

„Mimo ogromu poniesionej w Smoleńsku ofiary, Polska nie jest Chrystusem narodów. Jest Jonaszem w brzuchu 
wielkiej ryby. Przez wiele lat Bóg przygotowywał nasz naród do pełnienia duchowej misji w Europie. Dawał znaki: 
Papież Polak, „Solidarność”, ks. Jerzy Popiełuszko. Kiedy tracił cierpliwość, formułował swoje wezwanie wprost w 
pismach św. Faustyny Kowalskiej czy Jana Pawła II. Ale my woleliśmy żyć po swojemu: zarabiać pieniądze, robić 
zakupy i mieć w nosie wspólnotowe obowiązki. Aż nadszedł dzień 10 kwietnia 2010 roku i narodowa tragedia 
wyrzuciła nas za burtę wygodnej egzystencji. Trafiliśmy na dno, gdzie pewnie utonęlibyśmy z rozpaczy, gdyby nie 
połknęła nas wielka ryba. Symbol chrześcijaństwa.

Biblijne trzy dni i trzy noce jeszcze trwają. Z wnętrzności wielkiej ryby Polacy wspólnie modlą się do Pana. 
Wyciszyli się, nabierają pokory, niektórzy powoli dostrzegają, że nie panują nad swoim życiem. Że naszą 
narodową historię, podobnie jak historię każdego z nas, pisze Bóg. I że tylko pełnienie Jego woli może uczynić 
nas szczęśliwymi. (…)

Wyjście Jonasza na brzeg z brzucha wielkiej ryby można porównać do porodu. Z chrześcijańskiego doświadczenia 
śmierci wychodzi odmieniona Polska. Rodzi się nowy naród (rdzeń tego słowa nie jest przypadkowy). Naród 
potrafiący iść za swoim Bogiem choćby czterdzieści lat przez pustynię. Czy sprostamy temu wyzwaniu? Czy 
staniemy się podobni do biblijnych Izraelitów? Po ludzku krnąbrnych i leniwych, ale każdego dnia nasłuchujących 
wskazówek z góry. Głęboko wierzę, że doświadczenie smoleńskiej tragedii odmieni oblicze ziemi. Tej ziemi.”



Wojciech Wencel - Czterdzieści i Cztery
(13 kwietnia 2010)

O starym życiu nikt już nie pamięta
płoną świece przed pałacem prezydenta

Z matki obcej; krew jego dawne bohatery, 
A imię jego będzie czterdzieści i cztery.

Polsko w ciemnościach porodu
nie jesteś Chrystusem narodów

jesteś Jonaszem w brzuchu wielkiej ryby
pójdź ach pójdź do swojej Niniwy

13 kwietnia 2010



„Podlegajace regresji libido deseksualizuje się, wycofujac się stopniowo do 
preseksualnego etapu najwczesniejszego okresu niemowlęctwa. Nawet tam 
się nie zatrzymuje, ale mozna powiedzieć, ze cofa się dalej, do 
wewnatrzmacicznych, prenatalnych warunkow i opuszczajac całkowicie sferę 
osobowej psychologii, wdziera się w psyche zbiorowa, gdzie Jonasz był 
świadkiem „tajemnic” („zbiorowe reprezentacje”) w brzuchu wieloryba. Libido 
osiaga w ten sposob rodzaj nieokreslonych warunkow, w ktorych moze łatwo 
utknać, podobnie jak Tezeusz i Pejritoos w ich podrozy do swiata 
podziemnego. Ale moze rowniez wyrwać się z maternalnego objęcia i 
powrocić na powierzchnię, niosac w sobie nowe mozliwosci zyciowe.”

- Jung, 1912a, CW4, par. 654



„Jak pokazałem w mojej ksiazce na temat libido (...) to własnie najsilniejsi 
wsrod ludzi i najlepsi z nich, herosi, oddaja się temu regresywnemu 
pragnieniu i wystawiaja się na niebezpieczenstwo bycia pozartym przez 
potwora z matczynych głębin. Ale człowiek nie jest po prostu bohaterem, 
staje się nim przez ostateczny wynik tych zmagan, nie pozwalajac aby potwor 
go pozarł, pokonuje go, i to nie jeden, a wiele razy. To własnie zwycięstwo nad 
psychika zbiorowa niesie w sobie prawdziwa wartosć - zdobycie skarbu, 
niezwycięzona bron, magiczny talizman, czy co mit uznaje za najbardziej 
cenne. Kazdy, kto identyfikuje się z psychika zbiorowa zostaje pozarty przez 
potwora i znika w nim. Wprawdzie zdobywa skarb, ktorego smok strzeze, ale 
robi to przeciw sobie samemu i czyni tym samym sobie największa krzywdę.”

- C. G. Jung, CW 7, par. 261 



„Aby rozwiazać problem zwiazany z asymilacja psychiki zbiorowej i znaleźć 
praktyczna metodę leczenia, musimy najpierw uwzględnić bład popełniany 
przez dwie metody, ktore opisalismy. Zadna z nich bowiem nie prowadzi do 
dobrych rezultatow [regresywne przywrocenie persony vs. identyfikacja z 
psychika zbiorowa].
Pierwszy z nich poprzez porzucenie zywotnych wartosci psychiki zbiorowej 
prowadzi jedynie do punktu wyjscia. Drugi penetruje w głab psychiki 
zbiorowej, ale cena jego jest utrata ludzkiej odrębnej egzystencji, ktora sama 
moze tez przyniesć zyciu oparcie i satysfakcję.(...) 
Problem więc nie lezy ani w psychice zbiorowej, ani w indywidualnej 
jednostce, ale w przyzwoleniu na to, aby jedno wykluczało drugie.”

- C. G. Jung, CW 7, par. 480-483 



CARL GUSTAV JUNG – MISTERIUM CONIUNCTIONIS, par. 756

„Nie jest bohaterem ten, który nigdy nie spotkał smoka, 
ani ten, który spotkawszy go, wycofał się, mówiąc, że nic 
nie widział. Jedynie ten, który zaryzykował walkę ze 
smokiem i nie został przez niego pokonany zdobywa 
‘skarb trudny do osiągnięcia’. On właśnie ma prawo do 
prawdziwej wiary w siebie, bo stawił czoła mrocznej 
stronie swej jaźni i dzięki temu uzyskał… wewnętrzną 
pewność, która daje mu oparcie.”



Hipotezy na temat źródeł regresji zbiorowej

- Wyzwania współczesności – płynna współczesność, globalizacja, 
zmiana kształtu relacyjności, dynamiki świadomości zbiorowej jako 
takiej, zmienność jako główna cecha współczesnej tożsamości.

- Aktywacja fragmentów posttraumatycznych (kompleksy kulturowe), 
które pozwalały na wcześniejsze opracowywanie doświadczenia w 
czasach dużych zmian.

- Transformacyjne znaczenie regresji – regresja jako nieświadome 
opracowywanie materiału, w sytuacji gdy świadome przystosowanie 
(progresja) nie jest w stanie rozwiązać problemu, czy wypracować 
nowej postawy.



LUIGI ZOJA – „PARANOIA. THE MADNESS THAT MAKES HISTORY”

Luigi Zoja zauważa, że współczesność i globalizacja jednocześnie są źródłem 
procesów budzących paranoiczne tendencje psychiki. Tak zwana zachodnia kultura 
jest według niego oparta na dwóch zasadach:
• Istnienie wewnętrznego świata indywidualnej osoby, który może zgłębiać, i który 

może być dla niej źródłem wiedzy
• Afirmacja egzystencjalnych warunków życia osoby – rozpoznanie indywidualnej 

odrębności (samotności). Istota ludzka nie jest włączona w całkowitość istnienia i 
otoczona Bożym ramieniem. Wzmocnienie znaczenia wewnętrznego 
mikrokosmosu osłabia jednocześnie organiczne włączenie w zewnętrzny kosmos.

Patrząc na to w ten sposób powrót do narodowych mitów może być wynikiem 
nostalgii za przednowoczesnym światem, rodzajem poszukiwania powiązań, 
„bohaterskiej” rewolty przeciwko samotności współczesnych warunków.



„Kiedy główna wizja utrzymująca dany okres kulturowy 
załamuje się, świadomość ulega regresji do tego, co wcześniej 
ją pomieszczało, poszukując czegoś co może być źródłem 
przetrwania, i co jednocześnie oferuje zasoby umożliwiające 
odrodzenie.”

- James Hillman, Pan and the Nightmare 



„W ten sposob tradycja [element zbiorowy] zapobiega największemu złu 
psychicznemu, czyli zjawisku wykorzenienia, ktore jest niebezpieczne nie tylko dla 
plemion pierwotnych, lecz i dla człowieka cywilizowanego. Zlikwidowanie tradycji – 
chociaz niekiedy musi być ono konieczne – to zawsze strata i niebezpieczenstwo; jest 
to niebezpieczenstwo psychiczne dlatego, ze zycie instynktowne jako to, co w 
człowieku najbardziej konserwatywne, wyraza się własnie przez tradycyjne 
zwyczaje. Przekazane przez tradycje przekonania i zwyczaje zakorzenione sa w 
najgłębszych warstwach instynktow. Jesli człowiek lub zbiorowosć traci je, 
swiadomosć oddziela się od instynktow: w ten sposob swiadomosć zostaje odcięta 
od swych korzeni, ktore wyrastaja z gleby instynktu, ten zas popada z powrotem w 
nieswiadomosć i wzmacnia jej energię, ktora następnie spływa do tresci 
swiadomosci; teraz dopiero mamy do czynienia z naprawdę niebezpiecznym 
zjawiskiem wykorzenienia swiadomosci.”

- C. G. Jung, CW 16, par. 216



„Mozemy mysleć o procesie asymilacji tych tresci jako czyms, co dzieje się 
pomiędzy swiadomym a nieswiadomym, gdzie centrum osobowosci nie 
spoczywa juz w ego, ale w połowie drogi pomiędzy swiadomoscia a 
nieswiadomoscia. Byłoby ono punktem nowej rownowagi, centrum całosci 
osobowosci, ktore z racji swej pozycji pomiędzy swiadomym a 
nieswiadomym daje osobowosci nowe i bardziej stabilne fundamenty. (...) To 
samo mogłoby być wyrazone słowami sw. Piotra: „Juz nie ja zyję, lecz zyje we 
mnie Chrystus”, czy za posrednictwem nauk Lao-Tzu i jego pojęcia Tao, Drogi 
Srodka, tworczego centrum wszystkich rzeczy. Wszędzie tu chodzi o to samo.”

-C. G. Jung, CW 7, par. 365 
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