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Streszczenie rozprawy doktorskiej

o,Analiza roli Virginei (Viviany) w spektaklu Merlin. Inna Historia w reityserii Ondreja

Spi5ika w Swietle psychologii glgbi C. G. Junga,"

Ro19 Viviany w spektaklu ,,Merlin. Inna Historia" w re2. Ondreja Spi56ka gralam siedem

1at. Na przestrzeni tego czast okazala sig ona by6 dla mnie nie tylko wyzwaniem

aftystycznym, ale r6wnie2 osobistym doSwiadczeniem spotkania z kobieco6ci4 w jej jakze

bogatym i zr62nicowan),rn wymiarze. Gdy wigc stanglam przed wyborem tematu rozprawy

doktorskiej nie mialam w4Qliwo6ci, 2e ze wzglEdu na zrlaczeniowe bogactwo tej roli, to

wla6nie jq chcg podda6 analizie pod k4tern zagadnieh zwi4zanych z kobiecymi rolami i

archetypami kobiecofci. Okre6lenie ,,archetyp" naprowadzilo mnie na tw6rc9 psychologii

glgbi Carla Gustava Junga i rozpoczglo niezri'1rkl4 przygodg, jak4 bylo dla mnie zetknigcie

sig z dzielami wspomnianego autora, a tak2e jego sposobem postrzegania czlowieka.

Owocem tego spotkania jest rozprawa doktorska, w kt6rej analizujg rolg Viviany w Swietle

jungowskiej psycho)ogii glgbi.

Cel, jaki mi przy6wiecal dotycz'rt nie tylko interpretacji moj ej roli przy ,t2yciu narzgdzr

jungowskiej analizy takich jak archetypy, nie3wiadomo66 indyr'vidualna czy proces

indyr,viduacji. ZaleLalo mi r6wnie2 na przybliZeniu sposobu my6lenia Junga i jego

postrzegania Swiata, kt6ry jest bliski moj ej wra2liwo(ci i w zaskakuj4cy spos6b wsp6lbrzmi

z olaczal4cE nas dzisiaj rzeczlwisto6ci4. Podobnie jest z ponadczasow4 opowie6ciq o

jednostce i spoleczeirstwie, jak4 jest dramat Tadeusza Slobodzianka ,,Merlin. Inna Historia".

Dotyka on zagadnieh pojawiaj4cych sig w ka2dej spoleczno6ci - niezale2nie od czasu i
miejsca ich wystgpowania. Refleksje Junga na temat nie6wiadomo6ci zbiorowej,

duchowo6ci czy te2 roli religii okazaly sig byi niezwykle pomocne w moich rozwa2aniach

&



zwiqzanych z tyrni tematami.

Rozprawg stanowi szefi rczdzial6w rozpisanych na podrozdzialy. Po kr6tkim wstgpie,

kt6ry stanowi genezg rozprawy przechodzg do rozdziatu pierwszego, w kt6rym omawianl

treS6 i fotrng sztuki. Podlozdzraty dotyczE kolejno: inspiracji autora dramatu - Tadeusza

Slobodzianka, jak4 jest legenda o SwiEtym Graalu. formy mszy, na kt6rej opiera sig drarnat,

charalderystycznego jgzyka wspomnianego dziela, bogatej symboliki w nim wystgpuj4cej,

n.ruzyki, kt6ra stanowi jego podstawg i wsp6ltworzy charakter przedstawienia i w koncu

domnienanej inspilacji Tadeusza Slobodzianka, jak4 jest gnoza.W rozdziale drugim

zwracam sig ku Jungowi, przybliZam jego posta6 jako czlowieka nieustamie d424cego do

samorozwoju, a w podrozdzialach dotykam podstawowych i wa2nych z punktu widzenia

tytulowego zagadnienia pracy pojg6 - nie6wiadomoSci, archetyp6w i symboli ku1tury oraz

indl.tviduacji. Konczg ten rozdztal przybli2eniem zagadnienia mitu, ht6ry choi nie na1e2y

do poj96 jungowskich, stanowi dla mnie pomost pomigdzy psychologiQ Junga, a materi4

dramatu.jako dziela literackiego i spektakiu jako dzteta teatralnego. W rozdziatach trzecim

i czwafim wykorzystujg wymienione wyZej pojEcia aby opisai dwa etapy plocesu

indywiduacji bohater6w sztuki rycerzy Okr4gtego Stolu spotkanie z Cieniem i Animq.

Jest to moja interpretacja spotkai rycerzy ze stworami i dziewicami (te ostatnie odgrywalam

i byly one czg6ci4 roli Viviany) w duchu psychologii jungowskiej. RozdziaN pi4ty jest

szukaniem odpowiedzi na pytanie ,,Kim jest Viviana i Srebmowtrosa Pani", a takZe pr6b4

pol4czenia moich do6wiadczed aktorki graj 4cej rolg Viviany z rczwa2aniami Junga na temat

natury kobiety i archetyp6w kobiecoSci. Pr6bie tej nadalam formg obraz6w stanowiqcych

jednocze6nie podrozdztaly rozdzialLr pi4tego. Opisujg w nich poszczeg6lne etapy roli

Viviany i jej przemiang w Srebrnowlos4 Paniq.W rozdziale sz6styrn dzielg sig refleksjarni,

kt6re dzigki spotkaniu z psychologi4 glgbi Garla Gustawa Junga unrchomila we mnie sztuka

,,Merlin. Inna Historia" i rola Viviany. Refleksje te dolycz4 zagadmei spoleczno-

politycznych otaczaj4cej nas dzi6 rzeczywisto(ci, znaczenia religii, zagadnief kobiecoSci i
rrgskoSci, a tak2e roli sztuki w procesie rozwoju jednostki i ludzkiej wsp6lnoty.
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