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Przykładowa realizacja zadania 

Od najdawniejszych czasów teatr pełnił bardzo ważną rolę w życiu człowieka. W starożytnej Grecji, uznawanej za 

kolebkę teatru, powstało wiele doskonałych utworów dramatycznych, które wystawiane są na scenie do dziś. 

Współcześni reżyserzy teatralni bardzo chętnie sięgają po klasykę dramatu, dostrzegając w niej uniwersalność 

ludzkich problemów. Często dokonują reinterpretacji oryginału, aby stał się bardziej przystępny współczesnemu 

odbiorcy. Niewątpliwym znakiem nowego odczytania dawnych dzieł są plakaty teatralne zapowiadające sztukę. 

Prezentowany plakat Daniela Rudzkiego do Króla Edypa Sofoklesa jest niezwykle interesujący. Przedstawia on Edypa 

w koronie, z pustymi oczodołami, jego skóra przypomina spękaną skorupę. Plakat ten nie jest jednoznaczny, dlatego 

może być trudny do odczytania. Według mnie praca Rudzkiego wskazuje na to, że Król Edyp jest opowieścią o 

samotnym człowieku, który poprzez cierpienie odkrywa wewnętrzne „ja”, dzięki czemu może dokonać się w nim 

duchowa przemiana. 

Interpretację przedstawionego plakatu powinno zacząć się od pustych oczodołów, które najbardziej zwracają uwagę 

odbiorcy. Jest to aluzja do samookaleczenia się Edypa. Ślepota bohatera może symbolizować samotność i 

odwrócenie się od świata, który przynosi człowiekowi tylko udrękę. Wydarcie oczu pozwala Edypowi na ucieczkę od 

świata zewnętrznego i skupienie się na sferze duchowej, transcendentnej. To obszar nieznany człowiekowi, więc 

przypomina błądzenie w ciemnościach. Puste oczodoły mogą wyobrażać też zaślepienie bohatera – Edyp nie 

dostrzegał rzeczy i prawd oczywistych, nie dopuszczał do siebie faktu, że może być przyczyną nieszczęść spadających 

na Teby. 

W wizerunku Edypa zastanawia również pokrywająca ciało i twarz popękana skorupa. Może ona symbolizować 

 maskę, pod którą znajduje się inny człowiek. Związane to jest z motywem metamorfozy: Edyp zdziera z siebie maskę, 

obnażając w ten sposób swoje prawdziwe „ja”. Rysy i pęknięcia mają znaczenie dosłowne i symboliczne. W 

pierwszym przypadku oznaczają kalectwo, cierpienie fizyczne. W znaczeniu metaforycznym są one znakiem 

niedoskonałości, uwięzienia w materii, która jest słaba, bo ulega przemijaniu. 

Edyp przyjmuje postawę posągową, majestatyczną. Jego twarz przypomina maskę, wyraża spokój, pogodzenie się z 

losem. Taki wizerunek bohatera wpisuje się w schemat olbos > koros > hybris > ate, który przywołuje Jan A. 

Kłoczkowski w eseju Życie wasze to cień cienia. Edyp, czyli wiedza tragiczna. Edyp przeżywa stan pomyślności,  czyli 

olbos – zdobywa władzę w obcym kraju, czego symbolem jest korona. Lud go szanuje, ufa mu, powierza swoje 

problemy. Z tego powodu Edyp staje się zarozumiały, zbyt pewny siebie. Taki stan starożytni Grecy nazywali koros. 

Bohater zaczyna wierzyć w swoją nieomylność i niezależność, w to, że sam decyduje o swoim losie. Rodzi się zatem 

hybris, czyli pycha. To spowodowało, że zawładnęło nim zaślepienie – ate. Przejawem tych stanów mogą być 

pęknięcia i rysy widoczne na ciele Edypa. Ostatecznie bohater godzi się na swój los, przestaje z nim walczyć. Należy 

wspomnieć tu o anagnorisis, elemencie tragedii antycznej, który oznaczał rozpoznanie popełnionego błędu oraz 

akceptację praw rządzących światem. 

Edyp przedstawiony na plakacie wyraża historię człowieka doświadczonego cierpieniem,  zdeterminowanego przez 

odgórnie mu narzucony los. Wyrażają to postawa, ciało i twarz bohatera. Pogodzony z losem, zmuszony do zrzucenia 

maski i odkrycia swojego prawdziwego „ja”, patrzy przed siebie. Puste oczodoły zmuszają do zgłębienia jego duszy i 

cierpienia. Zapatrzony w widzów Edyp może symbolizować odbicie każdego człowieka. Może bohater zadaje pytanie: 

A czy ty zrzuciłeś już swoją maskę, poznałeś prawdę o sobie? Dzięki temu odbiorca może przeżyć katharsis, 

polegające na wzbudzeniu uczucia litości i trwogi, co miało zbliżyć widzów do zrozumienia ludzkiego losu i 

pogodzenia się z nim. 
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