
Zapis wykładu „Archetyp zbawiciela”  

 

Zenon Waldemar Dudek: Dzisiejszy temat: psychologia, archetyp bohatera, psychologia archetypu bohatera, 
archetypu zbawcy jest tematem, który jest wyjątkowy dlatego, że on streszcza w sobie problematykę z zakresu 
psychologii, kultury, religii i w jakimś sensie też filozofii. Szeroko rzecz ujmując, ten temat: archetyp bohatera, 
pojęcie zbawcy, pojęcie Mesjasza jest tematem, w którym zderza się problematyka życia jednostki i wspólnoty i 
wymiar życia naturalnego człowieka z wymiarem kulturowym. Wydaje mi się, że pojęcie zbawcy, czy zbawienia, 
czy zbawiciela może być opisane w kategoriach poszukiwania pełni. Zbawca to taka postać, która przywraca 
utraconą jedność. Tę jedność możemy rozumieć na wiele sposobów, nie mniej jednym z podstawowych takich 
rozszczepień w życiu człowieka to jest rozszczepienie między ciałem i duszą. I jeżelibyśmy poszukiwali w historii, 
w tradycji różnych sposobów na przywracanie tej pełni, to mamy przywracanie tej pełni zarówno od strony 
uzdrawiania ciała, mamy uzdrowicieli, i mamy również przywracanie tej pełni od strony duszy, czyli mamy zbawianie 
duszy, przywracanie jedności duchowej człowieka i to przywrócenie tej jedności, przywrócenie pełni jest w jakimś 
sensie zbawcze dla człowieka. 
 
Zanim zagłębimy się w ten temat, chciałbym powiedzieć o paru takich obserwacjach z życia dzisiejszego, ze 
współczesności. Mianowicie można powiedzieć, że żyjemy w czasach kryzysu archetypu zbawiciela czy archetypu 
zbawcy, czyli w czasach, gdzie jest takie neurotyczne poszukiwanie zbawienia, namiętne, a jednocześnie następuje 
dewaluacja pojęcia zbawienia, czyli można powiedzieć, że zbawienie przyjmuje postać bardzo prozaiczną. I jako 
przykład takiej problematyki współczesnej, gdzie zbawienie przyjmuje dosyć banalną postać, jest rynek reklamy, 
który sprzedaje poczucie zbawienia czy wyobrażenie zbawienia. Można powiedzieć, że handlujemy zbawieniem, 
handlujemy tanim rozwiązaniem wszystkich problemów, tanim odkryciem czegoś, co nazywamy szczęściem. Żeby 
ten handel był skuteczny, to trzeba najpierw wywołać frustrację, czyli trzeba powiedzieć, że istnieje jakieś zło, że 
istnieje jakieś zagrożenie, że są choroby, że jest cierpienie, że jest jakiś problem i że na ten problem, na to zło 
możemy znaleźć lekarstwo i to lekarstwo jest prezentowane przez rynek reklamy. Coś, co utrudnia nam życie, coś 
co odbiera nam poczucie pełni, czy poczucie jedności może być usunięte i gdybyśmy mieli jakoś opisać 
współczesnego zbawiciela, który tak przechadza się po naszych ulicach, to byłby handlarz ładnym obrazkiem. 
Wystarczy na ten obrazek spojrzeć, wypowiedzieć zaklęcie i mamy szczęście – jesteśmy zbawieni. Nie 
przypadkowo przywołuję motyw z życia współczesnego, ze sklepu, z supermarketu motyw, chodzi o to, że właśnie 
przywołując ten przykład, możemy sobie uzmysłowić, że potrzeba zbawiciela jest potrzeba uniwersalną, że ona się 
pojawia w każdej epoce, w każdym miejscu i każdym czasie, w każdej społeczności, tylko że droga do tego, 
wyobrażenie tego, czym jest zbawienie lub kim jest zbawiciel, jest oczywiście bardzo różne. 
 
Więc tak jak powiedziałem, problematyka zbawiciela, problematyka zbawcy jest problematyką złożoną i do tego 
zagadnienia możemy zastosować podejście psychologiczne, fenomenologiczne, kulturowe, antropologiczne czy 
teologiczne. Ja prezentuję pewne elementy wiedzy z zakresu psychologii głębi, czyli jest to podejście, powiedzmy, 
psychologiczno-fenomenologiczne, jakie prezentował Jung z uwzględnieniem czynników kulturowych, czyli 
obrazów obecnych w kulturze. To o czym będzie tu mowa nie ma charakteru teorii teologicznych. 
 
Zanim opowiemy sobie o tej szczególnej formule archetypu zbawcy, przypomnijmy sobie, czym są archetypy, bo 
mówimy o archetypie zbawiciela, który jest w każdym z nas, w każdej epoce ma prawo się pojawić jako szczególna 
idea. Więc archetyp jest swego rodzaju uniwersalnym kodem, który dziedziczymy wraz ze strukturą mózgu, czyli 
nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy archetypy są wyłącznie zjawiskiem psychologicznym, bo są również 
zjawiskiem związanym z ludzką naturą, czy z budową mózgu, to jest coś, co jest wbudowane w ludzki mózg. Już 
dziecko uruchamia, przeżywa i doświadcza pewnych obrazów i one są zapisane w ludzkiej psyche jakby od 
początków dziejów. Archetyp z jednej strony jest archaiczny, czyli sięga w przeszłość, ale z drugiej strony jest też 
pewnego rodzaju projekcją, czy prospekcją, czymś co sięga w przyszłość, czyli można archetyp zdefiniować też 
jako duchowy cel, do którego dąży cała natura człowieka. O archetypie można też powiedzieć, że jest nagrodą, 
którą zdobywa bohater po walce ze smokiem, czyli zderzenie się z archetypem, czy doświadczenie archetypu to 
jest nagroda, jaką doświadczamy, jaką doświadcza bohater, kiedy wygrywa walkę ze smokiem. Warto sobie 
uświadomić, jakie cechy ma archetyp. Po pierwsze jest to taki element naszego doświadczenia, czy część naszej 
istoty, którą możemy określić, że jest psychoidalna, która ma aspekt psychiczny, ale też pozapsychiczny. Archetyp 
łączy elementy instruktoidalne, archaiczne z cywilizowaną świadomością. Doświadczenie archetypu jest 
doświadczeniem dwuznacznym, jest to rodzaj instynktu, czyli coś, co działa jak instynkt, jak popęd, jak naturalny 
odruch, a jednocześnie jest to coś, co zawiera elementy cywilizowanej świadomości. Gdybyśmy tu przywołali jakąś 
ideę archetypu zbawcy, to już byśmy powiedzieli, że poszukiwanie zbawienia działa na nas jak jakiś instynkt, ma 
charakter instynktoidalny, to jest tak jak poszukiwanie jedzenia, ale jednocześnie zawiera jakąś treść, jakąś wartość, 
zawiera elementy cywilizowanej świadomości, czyli że wmontowane są tam już elementy doświadczeń kultury. 
Ponieważ archetyp jest wrodzony i dziedziczny, dotyczy każdego i stanowi możliwość tworzenia idei i ideowych 
działań. Czyli można powiedzieć, że nie da się treści archetypowych zakazać dekretem państwowym. Nie wiem, 
na ile państwo mają kontakt z kulturą rosyjską, tą poradziecką, ale chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak 
bardzo tam popularne były i są różne techniki uzdrawiania – joga, hipnoza i różne alternatywne sposoby 
oddziaływania, jak na przykład Kaszpirowski, który był u nas w Polsce jako znany hipnotyzer. Te metody to jest 



próba poszukiwania szczególnego oddziaływania na rzeczywistość, na człowieka pod płaszczykiem oddziaływań 
naturalnych, leczących tylko ciało, natomiast ewidentnie zawarty tam był element oddziaływania na duszę i 
pewnego przekazu, że istnieje coś takiego jak cud, a jak cud to zbawienie. Jeżeli archetyp jest wrodzony, 
dziedziczny i dotyczy każdego, to znaczy, że nie możemy się tego pozbyć, jeżeli będziemy próbowali się tego 
pozbyć, to będziemy mieli nerwice czy też inny rodzaj zaburzeń. 
 
Co jeszcze? Cechą archetypu jest to, że on jest nieświadomy, to znaczy, on gdzieś jest ukryty, oddziałuje z jakiejś 
płaszczyzny niedostępnej bezpośrednio świadomości, w związku z tym nasze świadome ja jest w pozycji 
obserwatora i w pozycji recepcji. To my to otrzymujemy, my to przyjmujemy, się z tym komunikujemy w podobny 
sposób, tak jak na przykład patrzymy na film w kinie, czy tak jak śnimy sny. To, co mówimy o jednostce według 
Junga, dotyczy również kultury, czyli jeżeli mówimy, że archetyp może zaskoczyć nas, może się pojawić w 
wymiarze jednostki, w wymiarze pojedynczego człowieka, to on też się pojawia jakby znikąd, czy z jakiejś ukrytej 
sfery w sposób nagły. Nagle ludzie mówią o tym, że będzie koniec świata albo że przyjdzie Mesjasz i wszyscy mniej 
więcej wiedzą, o czym mówią, a jednocześnie nie do końca, bo to jest coś ukrytego. Jedni wierzą, inni nie wierzą. 
Ważną cechą każdego archetypu jest to, że jest on nośnikiem energii, mobilizuje, inspiruje, pobudza, oczywiście 
również wywołuje lęk, ale podnosi energię świadomości. Tu stwarza pewne napięcie psychiczne, napięcie między 
sferami naszego umysłu, naszej osobowości i ta energia nie może zostać pozostawiona sama sobie, ona właśnie 
albo ulega transformacji, albo kształtuje się właśnie w różne idee społeczne, w jakieś działania lub też w inny sposób 
staje się czynnikiem zmiany. Archetyp również jest nośnikiem pewnego znaczenia, czyli zawiera pewną treść, wnosi 
symboliczne treści do świadomości. Co to znaczy? Jeżeli zastanawiamy się nad archetypem zbawcy, to znaczy, 
że uświadomienie sobie tego pojęcia, tego archetypu, tej idei działa na nasz umysł w sposób energetyczny i wnosi 
pewną treść. Wnosi przede wszystkim ideę całości, ideę pełni, scalenia, szeroko rozumianego scalenia człowieka, 
poszukiwania jakiejś jedności, jakiejś oazy, a mówiąc językiem bardziej potocznym, poszukiwania szczęścia. Jeżeli 
ten archetyp jest gdzieś zagubiony, to można powiedzieć odległa jest również idea szczęścia, idea pełni, idea 
jedności, pokoju czy harmonii. 
 
Spróbujmy teraz krótko powiedzieć, jakie funkcje pełni archetyp? Dostarcza wzorców myślenia, przeżywania, 
postrzegania, działania. Jeżeli do naszej świadomości wprowadzamy pojęcie, idee archetypu zbawcy, to znaczy, 
że do naszej świadomości wkracza myślenie, przeżywanie, postrzeganie, działanie w kategoriach zbawienia, to 
znaczy, staje się to treścią świadomości. Staje się to częścią myślenia, przeżywania, naszego postrzegania i 
działania. Archetyp próbuje objąć całość wiedzy i doświadczenia, czyli jeżeli wkracza archetyp zbawcy, czy 
zbawienia, on też próbuje połączyć wiedzę z doświadczeniem. Czyli jeżeli ten archetyp przejmie kontrolę nad 
naszym życiem, czy nad życiem zbiorowości, on może regulować, rozwiązywać konflikty, nadawać różne 
znaczenia, ukierunkowywać cel życia itd. On symbolizuje i mitologizuje świadomość, to znaczy, ten mit zbawcy 
staje się właśnie takim mitem osobistym lub mitem zbiorowym, zbiorowość (wspólnota) zaczyna żyć tym mitem. To 
bardzo dobrze można prześledzić w małych grupach religijnych, czyli takich, których określamy jako sekty, gdzie 
ten mit zbawiciela pojawia się tu i teraz na małej przestrzeni, gdzie 20-30 osób wierzy, że guru jest zbawcą, który 
rozmawia z kosmosem, przekazuje prawdziwe treści na temat człowieka, natury i przyszłości i poprzez określone 
rytuały czy wierzenia, to zbawienie jest doświadczane. Ci ludzie tak pragną zbawienia, że odchodzą od normalnego 
życia, sprzedają majątek, zostawiają całą dotychczasową świadomość i tradycję, i ta regulacja, ten archetyp zbawcy 
reguluje całość doświadczenia i integruje oczywiście, to znaczy z tym, że ta integracja jest bardzo często na bardzo 
niskim poziomie, to znaczy, ona polega na uproszczeniu rzeczywistości do wąskiej grupy, do życia poza 
społeczeństwem i to zbawienie wtedy wydaje się łatwe, na wyciągniecie ręki. Tu podaję taką regulację, która jest 
jakby pseudoregulacją. Natomiast gdybyśmy przywołali, no nie wiem, czasy narodzin chrześcijaństwa czy czasy 
rewolucji październikowej, to można powiedzieć, że jak przychodzi taka zbawcza idea, przychodzi zbawiciel, który 
jest nosicielem takiej scalającej treści, to całe społeczeństwa poddają się tej idei, tej treści i ta regulacja dotyczy 
wszystkich, prawie wszystkich, i przez to, że jest ta idea zbawcy, jest symbolem, to ona ma część ukrytą, czyli jest 
nierozpoznawana i ma część jawna – tą , która jest rozpoznawana. W każdym bądź razie im bardziej jednostka jest 
niedojrzała, czy nieświadoma swojej własnej natury, tym bardziej dosłownie, czy naiwnie będzie taką ideę 
traktowała. Bardzo często idea zbawienia przez to, że wprowadza harmonię, pełni właśnie funkcje lecznicze i ona 
rekompensuje krzywdy i zło. Dlatego tu już powiem jako od strony terapeutycznej, że największa siła oddziaływania 
tej idei zbawiciela jest tam, gdzie jest dużo cierpienia, gdzie jest zło i gdzie jest ludzka słabość, bo wtedy największe 
jest zapotrzebowanie na taką ideę. Zbawiciel jest nam wtedy najbardziej potrzebny, kiedy jesteśmy słabi, poranieni, 
skrzywdzeni, czy jesteśmy w sytuacji beznadziejnej. Także to zmitologizowanie świadomości przez archetyp 
Zbawiciela, jest procesem nieuniknionym, natomiast ta mitologizacja jest zależna od siły struktury „ja”, czy struktury 
osobowości, która wchodzi w reakcję z tym archetypem. 
 
Trzeba też powiedzieć, że funkcją archetypu jest wprowadzanie człowieka na ścieżkę inicjacyjną i w związku z tym 
można powiedzieć, że idea zbawiciela może właśnie stać się bardzo atrakcyjna nawet dla przeciętnej jednostki. 
Niedawno brałem udział w programie w TVP Kultura na temat doktora, który ogłosił, że wirus świńskiej grypy został 
wyprodukowany przez amerykańskie laboratoria i firmy farmaceutyczne, że to zostało wmontowane w zbiorową 
świadomość po to, żeby zrobić na tym biznes. Oczywiście, bardzo możliwe, że jakaś część prawdy tu jest z tej 
manipulacji, prowokacji itd., niemniej krucjata, jaką ten doktor zrobił, ilość ludzi, którzy oglądają jego stronę i którzy 
czytają, i wierzą, jest ogromna. To właśnie przykład takiej inicjacji, której podlega bardzo wielu ludzi, zwłaszcza 
właśnie takich, którzy mają jakiś uraz czy jakiś deficyt. I to nie znaczy, że ten proces zawsze jest patologiczny, czy 
też może być patologiczny. 
 



Rzecz polega na tym, że prawdopodobnie można archetyp zbawcy określić jako najsilniejszy archetyp, to jest jeden 
z archetypów, który w sposób najmocniejszy reprezentuje archetyp jaźni czy archetyp całości, pełni człowieka. I 
tam, gdzie jest brak jedności, brak integracji łatwo jest się skusić na to, czy wierzyć, że to ja jestem tym zbawicielem, 
to przeze mnie zbawiciel przemawia, to ja mówię tym archetypem, czyli to ja jestem tym inicjowanym. 
 
I tu właśnie chciałem zacytować myśl Junga, który powiedział tak: ,,Archetyp przemocą może wedrzeć się w 
indywidualne życie ludzkie, a nawet w byt całego narodu”, czyli ta idea zbawienia może zmusić naród czy jednostkę 
do tego, żeby żyła według tego klucza, żeby myślała według klucza, żeby przeżywała według klucza. I ta przemoc 
to jest właśnie problem, bo nie możemy się temu przeciwstawić, bo nie rozumiemy sił, jakie są zawarte w tym 
archetypie. To jest archetyp, który zmiata całe pokolenie, pociąga za sobą całe narody i trzyma, że tak powiem, w 
tym wzorcu myślenia przez całe epoki. Więc jeżeli powiemy, że on przemocą się wdziera, to jest pytanie, czy my 
możemy odzyskać wolność? Czy też, jak można rozumieć naszą wolność, w sytuacji gdy ten archetyp przemocą 
wdziera się w nasze życie i zmusza nas do tego, żebyśmy szli drogą zbawienia, czy żebyśmy zbawiali innych, czy 
żebyśmy wsłuchiwali się w pieśni, które mówią nam, czy nauki, które mówią nam, że trzeba poszukiwać tego 
zbawienia? 
 
To jest pytanie retoryczne, problem, który ma wiele stron, natomiast psychologicznie myślę, że to jest właśnie 
bardzo ważny wkład Junga w psychologię. Wkład, w którym jest mowa o tym, że czynniki nieświadome mają 
charakter archetypowy, mają przewagę nad naszą świadomością. To nie jest walka równa, to widać w praktyce 
życia codziennego. W snach ludzi, którzy mają jakieś kryzysy, przecinają się linie, różne elementy ich życia, różne 
sprawy ich dopadają, kiedy grozi rozdarcie, to wtedy właśnie te idee scalające, ten czynnik zbawienia przychodzi i 
on zmusza do poszukiwania rozwiązania. Ono jest tak natrętne, jak mucha czy komar, gdzie po prostu przemocą 
próbuje nas zmusić do tego, żeby nasza świadomość krążyła wokół pewnej idei. Także ten stan recepcji jest w tej 
przemocy. Ta przemoc ze strony archetypu, to tragedia, która ma cel i sens. Bo ci, którzy potrafią wygrać na tym 
zderzeniu z archetypem zbawcy, mogą doświadczyć zbawienia i mogą to zbawienie przyswoić sobie na tyle, na ile 
ich stać, na ile udało im się zrozumieć siebie i zrozumieć rzeczywistość. 
 
Chciałbym tu podkreślić, że archetypy, w tym przypadku również archetyp zbawcy, ma jakby dwie formy istnienia. 
Forma podstawowa, to jest archetyp per se, czyli taki wzorzec dziedziczny czy uniwersalny potencjał naszej 
psychiki, który jest możliwością naszego istnienia, możliwością naszego umysłu. Można powiedzieć, że archetyp 
zbawcy to jest po prostu uniwersalna możliwość. Natomiast to, z czym my mamy do czynienia w zwyczajnym życiu, 
to są archetypy zaktualizowane, czyli już te archetypy, które, że tak powiem, zostały tknięte ludzką świadomością, 
czy też przyswojone lub też przepuszczone przez nasz umysł, czy przez tradycje. To są symboliczne wytwory 
naszej psyche i naszej kultury, składniki mitów, baśni, wierzeń, rytuałów, twórczości, przeżyć psychicznych. To 
troszeczkę przywołuje myślenie platońskie, który właśnie zwrócił uwagę na to, że nasza świadomość to jest 
zaledwie jakieś tam odbicie tej prawdziwej rzeczywistości czy tego świata idei. Oczywiście można Platona traktować 
tylko jako przykład myślenia o człowieku, nie mniej bardzo trudno jest zupełnie obalić takie myślenie, mianowicie 
tą jedną podstawową cechę, że nasza świadomość jest wtórna w stosunku do nieświadomości, czyli mówiąc krótko, 
nieświadomość jest pierwotna. I to jest właśnie myślenie, które propaguje psychologia głębi, psychoanaliza, w dużej 
mierze właśnie Jung z teorią archetypów, że nieświadomość jest mądrzejsza i silniejsza, jest oczywiście też 
głupsza, ona też może być dwuznaczna, ale jesteśmy na nią skazani. Na tę konfrontację z nieświadomością 
jesteśmy skazani także w mitach, baśniach, wierzeniach, rytuałach, w snach. 
 
Gdybyśmy tak najkrócej próbowali sobie stworzyć pewną mozaikę wyobrażeń czy idei, które składają się na 
archetyp zbawcy, to weźmy przykłady z mitów kulturowych – Prometeusz, który przynosi światło, postać , która 
niesie jakieś dobro ludzkości. Mamy tu człowieka, który jest nieświadomy, że istnieje ogień i mamy Prometeusza, 
który ten ogień wykrada bogom i przynosi ludziom, czyli mamy idee wyższej rzeczywistości boskiej, która zna ogień 
i ludzi, którzy są nieświadomi. Charakterystyczne jest naruszenie pewnego porządku – cierpienia Prometeusza są 
ceną, jaką trzeba zapłacić za to, że się świat ludzki, świat boski, czy cierpienie i wyzwolenie, miesza ze sobą. Może 
jednak zostawmy ten mit, bo my już go znamy. Chciałbym tu przywołać mit Ozyrysa i Idy, bardzo ciekawy mit, w 
którym jest mowa o tym, że Ozyrys jest poćwiartowany, ale zbawienie przynosi kobieta, żona czy siostra. Tu idea 
zbawienia jest reprezentowana przez dwie postaci. Sam Ozyrys nie jest w stanie się pozbierać, poćwiartowany, 
rozrzucony po całym Egipcie, jest skazany na cierpienie, ale jest kobieta, jest osoba, która kocha i poprzez tę miłość 
(uczucie) cierpliwie integruje, zbiera Ozyrysa. On może przyjąć już postać ludzką, ale oczywiście musi być jeszcze 
dodatkowy rytuał, żeby doszło do zapłodnienia. Jest tu zawarty pewien motyw, że odrodzenie – powrót do życia 
jest pewną tajemnicą: my nie wiemy, możemy powiedzieć, że to był jakiś cud. Także za ideą zbawienia, odrodzenia 
i przemiany kroczy jakaś tajemnica, to nie jest wprost powiedziane, co trzeba zrobić. My tylko wiemy, że przed 
Ozyrys był martwy, wiemy, że trzeba było pozbierać części, że trzeba kochać, że trzeba być cierpliwym, że trzeba 
być wytrwałym, że trzeba wierzyć, że trzeba mieć nadzieję, trzeba żyć w stronę przyszłości, nie myśleć kategoriami 
przeszłości. Dwie rzeczy, które są absolutnie poza zasięgiem świadomości człowieka i umysłu, to jest śmierć i 
przyszłość. W stosunku do przyszłości możemy mieć tylko hipotezy i tu się zgadzają i naukowcy, i ludzie religijni. 
Religia tylko mówi, że tak będzie, jak uwierzysz. 
 
Motyw zbawienia jest też oczywiście w baśniach, bo przecież dziecko to też człowiek, ono też sobie to wyobraża, 
czyli wszystkie czarodziejskie różdżki, jakieś dobre wróżki, to są takie właśnie postacie, które zbawiają, które dają 
uwolnienie z cierpienia, z lęku, które przywracają stary porządek lub które ustanawiają nowy, ale taki, w którym 
można żyć. Oczywiście elementy zbawienia wyrażają się w rytuałach, prawda? Obmycie ciała, chrzest to są rytuały, 



które mówią: było źle i jest dobrze, byłeś brudny, jesteś czysty, to wszystko są elementy, składniki motywu czy idei, 
która mówi o zbawieniu, która mówi o tym, że była jakaś pozorna rzeczywistość, a potem jest prawdziwa, była 
banalna czy tragiczna i jest święta, jest wielka. Oczywiście do idei zbawienia nawiązują wszystkie tradycyjne 
techniki leczenia i uzdrawiania. Łacińskie słowo ,,salutas” czy ,,salus” – zdrowie; ono zawiera w starożytnym 
znaczeniu składnik leczenia ciała, czyli uzdrawianie, ale też zbawienie. I w modlitwach, gdzie jest mowa o 
zbawieniu, to jest właśnie mowa o ,,salutas”, to pojęcie „zdrowie” się pojawia, czyli zdrowie w myśleniu pierwotnym, 
właśnie archetypowym. To jest również mówienie o ciele, o instynkcie i o duszy, o zbawieniu, i te dwie rzeczy są 
równoległe. My żyjemy w czasach, gdzie nam się to wszystko porozjeżdżało, niemniej na przykład w niektórych 
językach jest jeszcze zachowana ta dwuznaczność. Na przykład niemieckie „heilen” oznacza „uzdrawiać”. „Heilen” 
może być też rozumiane jako zbawienie duchowe, jako uzdrowienie duchowe. 
 
No to już jest oczywiste, że taką główną dziedziną, gdzie jest mnóstwo idei, które nawiązują do idei zbawienia, są 
wizje religijne i te wizje zbawcy – syna bożego, posłańca niebios, który ratuje ludzi. To jest właśnie uniwersalny 
motyw, który wypływa z rdzenia archetypowego, że zbawienie jest możliwe, że jest potrzebne, że jest oczekiwane, 
że jest już czasami dokonane lub też dokona się w przyszłości. Także te dwie podstawowe idee w tradycji 
judeochrześcijańskich, że Jezus jako zbawca, który już przyszedł, no i oczywiście przyjdzie jeszcze lub też 
Mesjasza, który jest zbawcą u końca dziejów, te dwie idee się przeplatają. Jedna i druga idea mają swoją siłę 
oddziaływania, prawda? Bo z jednej strony Jezus, który już przyszedł, on jakby przetarł te szlaki, ale 
psychologicznie oznacza tę samą trudność, jak zrobić, jak naśladować, jak powtórzyć ten wyczyn, podobne 
napięcie? Inna perspektywa stwarza tego Mesjasza, który będzie zbawcą u końca dziejów, jego jeszcze nie było, 
on dopiero przyjdzie. 
 
Także bardzo trudno jest uporządkować te różne idee, które zawierają motyw zbawiciela czy motyw zbawcy, czy 
motyw zbawienia, ale jeżeli przyjmiemy teorię archetypu, to możemy powiedzieć, że idee zbawiciela, że mogą się 
degenerować i mogą być pielęgnowane jako tajemnica. Jeżeli są degenerowane, to się właśnie mogą 
zdegenerować do prostego tekstu reklamowego: „Uważaj, coś źle się stanie z twoim samochodem albo ktoś umrze 
w twojej rodzinie, wiesz co ludzie będą mieli problem, będą biedni, możesz znaleźć rozwiązanie – ubezpiecz się, 
gwarantowane, łatwo, szybko i przyjemnie”. Jeżeli komukolwiek brakuje, ktoś ma, rzeczywiście żyje w lęku, czy 
żyje deficytami, to oczywiście pójdzie w tym kierunku, kupi sobie to zbawienie. 
 
Może spróbujemy jeszcze parę cech tego archetypu zbawcy przytoczyć, bo wokół motywu zbawcy, mitu zbawcy, 
opowieści o zbawicielach, o zbawicielu jest wiele elementów towarzyszących, które podpowiadają lub 
naprowadzają. Ważną cechą archetypu zbawcy jest motyw archaiczny, to znaczy, on zawiera pewne elementy 
pierwotności. I ta pierwotność wyraża się tym, że idei zbawiciela towarzyszą na przykład zwierzęta, dziecko, jakiś 
dziwny początek, czyli jakieś mroki, coś co stanowi pewien wymóg w tradycji, czyli jakaś nieprzewidywalność, jakieś 
zaskoczenie, jakiś paradoks. Na przykład król, który się rodzi na pustkowiu; dziecko, które się nie boi wilka, lwa czy 
tygrysa. Ta archaiczność właśnie ma tę cechę, że jest nieprawdopodobna, że jest dziwna i dzięki temu nasza 
świadomość się oszukuje, bo nam to się wydaje nieprawdopodobne. Ludzie, którzy żyją skoncentrowani na 
świadomości, ignorują tego typu zjawiska, bo ta archaiczność wydaje się prymitywna. Ale pod tą archaicznością 
motyw archetypowy ma szansę na to, żeby się przemycić i to przemycenie w czystej postaci mamy w baśniach. 
Cała psychologia człowieka, stosunki międzyludzkie, dramaty, miłości i piękno szczęścia są opisane w dużej mierze 
na postaciach zwierzęcych lub tak jak w mitach różnych w hybrydach, czyli mieszańcach różnych, w pomieszaniu 
różnych cech i to właśnie jest cecha, która oznacza nieprawdopodobność dla ludzkiej świadomości. Dziecko potrafi 
sobie te rzeczy nakładać, bo ono nakłada nieprawdopodobne cechy, w jedne potrafi zlepić, bo dziecko myśli 
archaicznie. Te nieprawdopodobne rzeczy są nieprawdopodobne dla świadomości, ale zawierają pewną 
psychologiczną logikę archetypową, że na drogę życia dobrze sobie wziąć pewne rzeczy na zapas, połączyć tak 
właśnie siłę lwa z rozsądkiem człowieka. Z drugiej strony te motywy archaiczne stają w opozycji do bohatera i w 
opozycji do zbawiciela, czyli można się oszukać w konfrontacji z tymi motywami archaicznymi, można się pogubić 
w lesie, można pomylić wilka z babcią lub babcię z wilkiem. I myślę, że ten motyw archaiczności jest również bardzo 
ważny dziś. 
 
Druga bardzo ważna cecha to jest opozycja – dwubiegunowość związana z archetypem zbawcy, że opozycja dobro 
– zło, niebo – ziemia, męskość – kobiecość, androgynia, że te przeciwieństwa są bardzo mocno zaznaczone. W 
postaci Jezusa mamy biedne dziecko i syna królewskiego, syna bożego. Wszystkie przypowieści zawierają jedną 
podstawową naukę: jeżeli zechcesz wyjść pierwszy, to będziesz ostatni, będziesz ostatni – będziesz pierwszy itd. 
To są wszystko opozycje: duże – małe, prawda – fałsz. I ta dwubiegunowość jest szczególnie reprezentowana w 
motywie zbawcy. Można powiedzieć, że właśnie zbawiciel to jest taki specjalista, który rozmontowuje 
dwubiegunowości, on umie równocześnie myśleć dwubiegunowo i widzieć dwa bieguny, i nie dać się skusić, za 
bardzo ściągnąć. Szatan podpowiada: „Wysłuchaj, wiesz co, będziesz królem całego świata”, no i jak człowiek 
widzi: „No tak będę królem świata, mówi, no dobrze, to co wygram, a co stracę”, to myślenie dwubiegunowe jest 
bardzo charakterystyczne. Uniwersalność jest to jakby kod, klucz, który jest zawarty w motywie zbawicielskim, to 
jest ten klucz, który zawiera pewną uniwersalność, to znaczy, pasuje do wielu sytuacji, jest powszechny, czyli 
można go zastosować i do mnie, i do innych, i do jednostki, i do życia zbiorowego, nawet do całej ludzkości. Ma 
charakter transkulturowy, czyli przekracza, łamie. Zawsze jest łamanie tradycji, dlatego że tradycja jest czymś, co 
staje się schematem, więc zbawienie to też złamanie tradycji, ale jednocześnie połączenie z nowoczesnością. 
Także, powiedzmy, kara, jaką Prometeusz dostał, pokazuje, że w myśli greckiej ten motyw w przypadku 
Prometeusza, ten motyw zbawiciela był fragmentaryczny, że jeśli można byłoby powiedzieć, mitologie 



starożytności, zawierają pewne elementy psychologii zbawiciela, natomiast brakuje jednego uogólnionego motywu 
zbawcy, który jest jak gdyby uniwersalnym bohaterem na różne sytuacje. I Prometeusz tylko część zbawienia 
przynosi. Także można powiedzieć, że jest właśnie przełamanie się politeizmu do monoteizmu, jest też 
przełamaniem się z motywów wielu bohaterów do jednego bohatera, który staje się zbawicielem. Czyli można 
powiedzieć, że ewolucja kulturowa (ewolucja świadomości) zawiera ten element, to właśnie ewaluowania się 
motywu bohatera, ewaluowanie do motywu zbawiciela. Transhistoryczność – jeśli chodzi o motywy zbawcy – 
polega na tym, że uniwersalna historia w momencie, kiedy się już dzieje, jest już przeszłością, a zbawienie jest 
skierowane ku przyszłości, czyli to co się dzieje, to co zastygło, to od razu trzeba zmieniać, nie ma nic gotowego, 
danego. 
 
Może jeszcze wspomnijmy o synchroniczności. Tam, gdzie jest zbawiciel, to dzieją się różne, dziwne rzeczy i ta 
dziwność w psychologii Junga jest określona jako synchroniczność. To znaczy, pewne rzeczy dzieją się w sposób 
nieprawdopodobny, że ktoś coś pomyśli i to się już dzieje lub że ktoś coś powie i że to już się staje rzeczywistością 
albo przypadkowo coś się zdarza i to ten przypadek ma niezwykle ważne znaczenie, od razu się coś odsłania. Czyli 
czas, rzeczywistość związana z sensem, jakby z archetypem, czymś co jest, przekracza rzeczywistość i 
rzeczywistość ta fizyczna, tej której my tu jesteśmy, one się jakby zderzają, czyli ten sens archetypowy, odsłania 
się tu i teraz, a to są te momenty historii, momenty takie zderzenia, które są wyjątkiem, czyli one mogą się zdarzać 
rzadko – raz, dwa, trzy – i te momenty mogą być właśnie odkrywane jako chwile szczęścia, jako chwile zbawienia. 
 
Natomiast istnieją oczywiście złudzenia, czyli gdybyśmy mieli teraz jakoś sobie opisać, streścić, co jest głównym 
czynem herosa, to tym czynem herosa jest pokonanie ciemności i triumf świadomości nad nieświadomością. Czyli 
z jednej strony zbawca wyłania się z nieświadomości, jest tajemnicą, ale on rozmontowuje największe tajemnice 
rzeczywistości i to Jung nazywa, że to jest triumf świadomości nad nieświadomością, czyli realny zbawca, on 
wprowadza epokę triumfu. Myślę, że to jest takie streszczenie celu działań bohatera i zbawcy zarazem. Tu jest opis 
jego drogi – wejście do brzucha smoka, to kierunek regresywny, a podróż na wschód, nocna podróż morska wraz 
z towarzyszącymi jej wydarzeniami, symbolizuje wysiłek zmierzający do adaptacji do warunków wewnętrznego 
świata psychiki; całkowite pochłonięcie i zniknięcie herosa w brzuchu smoka reprezentuje całkowitą utratę 
zainteresowań światem zewnętrznym. Pokonanie potwora od wewnątrz, to osiągnięcie adaptacji do warunków 
świata wewnętrznego, a wyłonienie się, czy wymknięcie, herosa z brzucha potwora symbolizuje początek nowej 
progresji. Zbawiciel i w związku z tym, tak jak i bohater, jest łącznikiem między epokami, on nie tylko wprowadza 
nowy porządek, ale on właśnie otwiera nową rzeczywistość, nową epokę, czyli coś co nazywamy Odrodzeniem, 
przemianą, czy też zbawieniem, ale ta pierwsza faza jest najważniejsza, decydująca. 
 
Nocna podroż, podróż na Wschód, zaadaptowanie się do własnego świata jest niezbędnym warunkiem do tego, 
żeby idea zbawienia nie stała się ideą potępienia czy ideą przekleństwa. Historia ludzkości zawiera różne, można 
tak powiedzieć, wielu takich zbawicieli, którzy byli wielkimi potworami i oni nie odbyli tej nocnej podróży, oni nie 
weszli do brzucha smoka, oni od tego smoka uciekli, bo uciekając przed smokiem, niszczyli świat, niszczyli 
rzeczywistość, rozładowując swoją frustrację, swoje nieszczęście. Działali jak właśnie archaiczny potwór, ten smok 
ich pokonał i oni się sami zamieniali w smoka. I to jest właśnie rozszczepiony stan świadomości, że ja głoszę 
zbawienie, głoszę dobro, a przeze mnie przemawia ten archaiczny smok, który zieje ogniem, sieje nienawiść i 
nieszczęście, cierpienie i wprowadza ciemność, mrok. Te zbawcze idee, to są idee ciemnoty, sianie ciemności, 
palenie ksiąg, jakie by one nie były, ale wiele zawierało jakąś tam prawdę. Przychodzi taki prorok ciemności i on 
niszczy światło, które Prometeusz przyniósł. Chciałbym w ten sposób zwrócić uwagę na to, że idea zbawienia, że 
idea zbawcy, motyw zbawcy czy archetyp zbawiciela jest dwuznaczny, dwubiegunowy, w związku z tym może mieć 
też siłę niszczącą i, że mówimy o psychologii oczywiście, czyli, że odbiór idei, potrzeba idei, zbawienia może być i 
błogosławieństwem, i przekleństwem, tak dla jednostki, jak i dla całej zbiorowości.  
 
Głos z sali: Z tego, co pan powiedział, wygląda na to, że nieświadomość jest silniejsza od nas. Czy jesteśmy 
igraszką w rękach własnej nieświadomości, czy nie? Jakie są czynniki, które pozwalają nam tą igraszką być albo i 
nie…? 
 
Zenon Waldemar Dudek: Nieświadomość jest jakąś zagadką, czymś co nam się narzuca. Pierwsza rzecz jednak, 
którą trzeba zrobić, to jest przyjąć wyzwanie, nie można od niej uciekać, czyli trzeba przyznać, że jest coś, co mnie 
przerasta, że coś, co jest silniejsze, czyli trzeba przyjąć pozycję recepcji, sługi, niewolnika, wędrowca 
poszukującego skarbu itd., czyli przyjęcie. Nawet gdybyśmy przywołali ideę smoka, że taki skrajny motyw, że ta 
nieświadomość to jest ten smok, który nas atakuje, ale pierwszą i jednocześnie jest naszą drogą do szczęścia, bo 
w nim są te archaiczne motywy i tam są ulokowane elementy prawdy archetypowej, tylko one są tak poukładane, 
że jak ja jestem słaby, nieświadomy, niedojrzały, to ja tego nie potrafię zobaczyć, jestem ślepy. Czyli pierwszą 
rzeczą jest przyjęcie wyzwania. Ale nie można też być głupim, czyli jeżeli to wyzwanie zagraża mojemu istnieniu, 
to ja mam prawo zamknąć oczy i powiedzieć: „Smoki nie istnieją i sens życia, i powołanie moje mnie nie interesuje.” 
Wycofuję się do siebie i czynię przygotowania. Jeżeli to wyzwanie po raz kolejny podejmuję, to mam już pewne 
doświadczenie. Jeżeli smok jest taki duży, to dać się połknąć, a nie tylko uciekać. Albo schować się gdzieś tam pod 
ogonem... czy w inny sposób. 
 
Tu wchodzi element, który jest typowy dla człowieka, element sprytu, właśnie świadomość jest nam potrzebna do 
tego, żeby być cwaniakiem. Mamy prawo z niej skorzystać, mamy prawo być egoistami, czyli jeżeli, nie tylko walczyć 
ze smokiem w taki sposób, że obiecałem tobie, że obiecałem całemu narodowi, że ja zabiję smoka. Jeżeli ta 



obietnica, jeżeli widzę, że nie mogę zrealizować tej obietnicy, to mam prawo się wycofać, mam prawo być sprytny, 
mam prawo powiedzieć: „Tam nie ma żadnego smoka!” Czyli trzeba oszukiwać czasami siebie, trzeba oszukiwać 
tego smoka, trzeba oszukiwać tych, którym się obiecało. Ale to jest etap przygotowawczy, który już nie tylko mam 
obserwować, czyli wyjść z koła na drogę konfrontacji, ale również działać, czyli próbuję wykiwać tego smoka. 
Działania intelektualne i wykorzystanie świata jest jednym z elementów, ale to nie wystarczy, potrzebne są 
wszystkie funkcje, intuicja, przewidywanie jest najlepsze prawdopodobnie do takich rzeczy, percepcja też zmysł 
percepcyjny, wszystkie magiczne sztuczki są potrzebne. I okazuje się, że jeżeli ja będę używał różnych swoich 
funkcji, czyli pootwieram się na różne sfery rzeczywistości – ten motyw, ta walka ze smokiem, ona nie jest po to, 
żeby zabić tego smoka, tylko żeby przemienić siebie, żeby uświadomić sobie właśnie sens mojego życia. To 
powołanie, i to jest to wyzwanie czy ta nieświadomość, co ona z nami robi, ona nie daje nam spokoju. To, co 
mówiłem, ona po prostu mówi, że człowiek wychodzi z bezpiecznego domu, gdzie mu ciepło, gdzie ma jedzenie i 
gdzie ćwierkają mu wróbelki, i strumyczek płynie, on idzie w deszcz, w niepogodę, w góry, wpada do dołów, kaleczy, 
ucieka przed dzikim zwierzem, głoduje i po co? Właśnie po to, żeby poprzez doświadczenie zrozumieć siebie. I 
wtedy człowiek, jak wróci do domu, odkryje, że sensem jego życia jest podróż, co to za życie tak siedzieć tylko 
statycznie... ale oczywiście ta baśń, ta historyjka mówi właśnie o tym, że jest pewna tajemnica – dla mnie konkretnie 
tym zbawieniem, czy tym celem, tym sensem życia. Odpowiedź pojawia się wewnątrz i po drugie wtedy, kiedy ja 
już mam własne doświadczenie, mam konfrontację i to była prawdziwa konfrontacja. Gdziekolwiek ja coś udawałem 
albo mi się wydawało, że już jest koniec – o nie, to wtedy jest przegrana, bo rzecz polega na tym, że tajemnica 
zawsze kawałeczek pozostanie tajemnicą, ale wyświetli się jako rodzaj czynnika regulacyjnego świadomości. 
 
Głos z sali: Jeżeli archetyp zbawiciela jest tak głęboko zakodowany, że to jest ten najsilniejszy archetyp, to  czy 
można jakoś to zanalizować, przeanalizować tych wszystkich zbawicieli? Czy Martin Luter King, on nie wydaje się 
prawdziwy, czy on nie doprowadził rzeczywiście do jakiejś wielkiej przemiany? Przykład Kinga pokazuje, że znalazł 
się wreszcie ktoś czysty, ale jego koniec wskazuje, że jest tu coś nie tak, bo on ginie w apogeum swej wielkości, 
nie doprowadzając jakby sam do końca tego, co zaczął. 
 
Zenon Waldemar Dudek: Myślę, że nawiązując do tej wcześniejszej historii, analizy, to rzeczywiście finał historii 
może być rozpoznawany jako diagnostyczny. My w psychologii często stosujemy kryterium początku i kryterium 
finału, ważne jak się historia zaczyna, jak się kończy. Jeśli się dobrze kończy, to znaczy właśnie jest zbawienie w 
tej historii, jest sens jakiś, przekaz jest pozytywny, konstruktywny. Jak się źle kończy, to znaczy jest destrukcyjny, 
jest fatalny, jest straszący, zawiera tylko pierwszy odcinek tej drogi, to jest opowieść o smoku, ale nie o bohaterze 
czy wędrowcu, który pokonał smoka. Natomiast oczywiście mamy naiwne historyjki o zbawcy, że doszedł do celu i 
już jest wszystko fajnie. To jest tylko mały odcinek drogi. Więc z perspektywy potrzeby człowieka to dobrze by było, 
żeby taki zbawiciel istniał, żeby można go było jakoś nazwać, zdefiniować, można z nim było jakiś dialog prowadzić, 
ale jeden warunek musi być spełniony, on musi mieć jakąś tajemnicę, czyli musi być nieosiągalny w jakimś 
aspekcie, bo wtedy każdy będzie miał za czym gonić. Jeżeli zbawienie ma dotyczyć każdego człowieka, to nie 
można nadać mu jakiejś określonej formy, on ma być nieskończony, czyli można powiedzieć, on nie może być 
pojedynczy, czy bardzo konkretny, tylko on ma być wszechmocny, boski. Myślę, że różne społeczności i różne 
tradycje rozmaicie sobie z tym radzą. Tradycja judeochrześcijańska na przykład, gdzie jest mowa, że zbawiciel jest 
historyczny, on pełni taką funkcję psychologiczną, jest bardziej dostępny, z nim można rozmawiać, bardziej swój 
gość, czyli w tym sensie jest kimś, kto już przeszedł tą drogą realnie. 
 
Głos z sali: A co mają zrobić ci, którzy pokonali swą karmę, a archetyp działa dalej, to znaczy znowu chcą być 
bohaterami i chcą nadać poprzez własne bohaterstwo, własny obszar, sens własnemu życiu i szukać następnego 
smoka itd… 
 
Zenon Waldemar Dudek: Jeżeli to, o czym pan mówi, to jest takie częściowe zbawienie, to jest właśnie człowiek, 
który przyswoił sobie fragment zbawienia według jednego mitu, ale wtedy musi pójść do innego mitu. Na przykład 
Ikar, któremu się udało uciec i jest szczęśliwy, wie co to jest wolność, problem wolności już rozwiązał, wie jak 
ważna, cenna jest wolność, ale jednocześnie zobaczył, że wolność, którą się człowiek narkotyzuje, po prostu 
odbiera rozum i wtedy człowiek ląduje, pada na twarz i wpada albo w depresję, albo łamie sobie nogi... Czyli wtedy 
musi pójść do innego mitu, na przykład pójść do mitu Syzyfa, że trzeba troszeczkę pójść w górę i potem spaść, 
pójść w górę i spaść…To już jest ewolucja, ruch do przodu. 
 
Chciałbym tu przywołać motyw dziecka, bo on jest rzeczywiście oprócz tej archaiczności najbardziej 
charakterystycznym motywem poszukiwania uzdrowienia, odrodzenia nowego świata. Dziecko jest zarówno 
początkiem, jak i kresem, istotą początkową, jak i ostateczną, przedświadomą i postświadomą istotą człowieka. 
Jego przedświadoma istota to nieświadomy stan najwcześniejszego dzieciństwa, jego istota postświadoma to 
antycypacja przez analogię życia po śmierci. W idei tej znajduje wyraz wszechogarniająca natura psychicznej pełni. 
Psychiczną pełnię należy rozumieć jako ideę zbawienia, czyli w tej idei dziecka spotykamy taką centralną ideę 
dążenia do psychicznej pełni. Tutaj Jung zwraca uwagę że idea dziecka jest zarówno czymś, co mówi o przeszłości, 
o tym dziecku, które było kiedyś takim pierwotnym stanem, ale mówi też o dziecku, którym, można powiedzieć, 
stajemy się ponownie, odradzamy się jako dzieci, ale w wymiarze bardziej dojrzałym jako istoty czyste, jako istoty 
wrażliwe, uduchowione, ale też takie, które mają poczucie pełni. Tylko stanem dziecięcej świadomości można 
wydać połączenie różnych elementów, które się wykluczają na etapie, kiedy się idzie konkretną drogą, czy rozwiąże 
się konkretny problem. Mam nadzieję, że to będzie takie dobre podsumowanie, że poprzez ideę dziecka zamknąć 
rozważania o archetypie zbawcy i archetypie bohatera, który poszukuje psychicznej pełni i dąży do walki ze 



smokiem, i dąży w tej walce do tego, żeby tego smoka pokonać, ale tak naprawdę tym smokiem on jest sam dla 
siebie. Dziękuję. 

 


