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i nieświadomości
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Opracowanie: Kamila Paradowska (kierownik literacka Teatru Współczesnego w Szczecinie)

Cele zajęć:
- przyswojenie i zrozumienie jednej z najważniejszych opowieści kultury europejskiej
- umieszczenie dzieła w porządku literackim i kulturowym
- wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z tragedią antyczną
- podnoszenie kompetencji uczniów w zakresie interpretacji klasycznego dzieła literackiego

Czas trwania zajęć: 90 min.

Etapy zajęć:

1. Przygotowanie: praca domowa

Przed lekcją uczniowie powinni zapoznać się z tekstem tragedii „Król Edyp” (rekomendowany przekład 
autorstwa Roberta Chodkowskiego) oraz obejrzeć 7-minutowy film pomocniczy na kanale YouTube pt. „Król 
Edyp”. Wszystko, co musisz widzeć. https://youtu.be/KnAJ6MkJBl8

2. Powitanie, cele lekcji (5 min.)

Nauczyciel wita uczniów i podaje przebieg zajęć. Będą one obejmowały zarówno pracę podsumowującą 
zebrane informacje, wprowadzały nowe pojęcia, jak i zachęcą uczniów do własnej, twórczej pracy 
inspirowanej tragedią „Król Edyp”

2. Rozgrzewka – hasła i pojęcia (5 min.)

Uczniowie dobierają się w pary. Każda z par losuje dwa rożne hasła zapisane na kratkach (do wyboru: los, 
przeznaczenie, świadomość, wiedza o sobie samym, poznanie prawdy, nieświadomość). Osoby z pary za 
zmianę w ciągu 3 minut muszą wyjaśnić drugiej osobie na czym polega zagadanie nie, które wylosowali. 
Ważne, aby w czasie uczniowie posługiwali się przykładami i określali emocje, które mogą towarzyszyć 
danym doświadczeniom. UWAGA – na razie nie można odnosić się do przykładów z tragedii „Król Edyp”. 

3. Porządkowanie informacji – (20 min.)
Uczniowie pozostają w prach. Każda z par otrzymuje kartę pracy z infografiką. Wspólnie wypełnia lewą 
kolumnę. 

https://youtu.be/KnAJ6MkJBl8


4. Podsumowanie pierwszej części – dyskusja (15 min)

Na forum klasy następuje wspólne sprawdzenie infografiki z udziałem nauczyciela. 
Pytania do uczniów:
- czym różni się fabuła i akcja?
- jakie są, waszym zdaniem, najbardziej istotne elementy akcji tragedii „Król Edyp”?
(wyniki dyskusji zostają zapisane na tablicy)

5. Rozgrzewka przed zadaniem inscenizacyjnym (5 
min.)

Uczniowie znajdują miejsce w pustej części sali, stają w kręgu. Nauczyciel zadaje zadania do wykonania:
- wyciągnij ręce przed siebie
- wyciągnij ręce do góry
- luźne podskoki
- nauczyciel pokazuje dłonią trzy poziomy głośności mówienia: szept (najniżej), półgłos (nieco wyżej), 
normalny głos (wyżej), krzyk (ręka uniesiona w górę). Uczniowie muszą powiedzieć zdanie: „Którego 
szukasz, ty jesteś mordercą” z rożnym natężeniem dźwięku, dzieląc zdanie na dwie części. Intensywność 
brzmienia może wskazywać nauczyciel, bądź uczniowie.    

5. Inscenizacja (20 min.)

Uczniowie dzielą się 4 na grupy. Każda z grup otrzymuje 2 fragmenty sceny spotkania Terezjasza z Edypem.
Zadaniem grup jest przeczytanie scen, wybranie jednej z nich i takie jej zainscenizowanie, żeby oddać jak 
najwięcej emocji. Dialogujące postaci mogą więc mieć „choreograficzne tło” wyrażające emocje, bądź 
„podkład dźwiękowy” potęgujący, wyrażający emocje postaci. Grupy pokazują sobie wzajemnie sceny. Po 
wszystkich prezentacjach uczniowie mogą ocenić pracę innych grup jednocześnie wskazując, na to, jakie 
emocje dominują w zachowaniu Edypa. 

6. Kontekst interpretacyjny – tekst Marii Janion – 
debata podsumowująca (15 min)

Uczniowie otrzymują fragment tekstu Marii Janion dotyczący tragedii Edypa. Głośne odczytanie na forum 
klasy. Uczniowie odpowiadają na pytania, posiłkując się zapisanymi na tablicy najważniejszymi 
wydarzeniami zawartymi w tekście Sofoklesa. 

- na czym polega tragizm Edypa?
- co „pcha” Edypa w ramiona przeznaczenia?
- w jaki sposób świadomość buduje naszą tożsamość? Czym jest w życiu człowieka?
- jak wyjaśnisz słowa: „Poprzez piekło prawdy dostąpił błogosławieństwa widzenia”

7. Zakończenie lekcji – zasugerowanie uczniom innych 
możliwośći poznania historii Edypa (spektakl 
teatralny w najbliższym mieście, filmy, inne 
przekłady) (5 min). 



Załączniki:

1 infografika [osobny dokument PDF]
2 infografika z kluczem odpowiedzi [osobny dokument PDF]
3 dwa fragmenty „Króla Edypa” (spotkanie z Terezjaszem)
4 fragment z książki Marii Janion „Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji”

3.

TEJREZJASZ

Jakże to straszne, gdy wiedząc nie możesz

skorzystać z wiedzy! Chyba zapomniałem

o tym, bo jednak przyszedłem, wbrew sobie.

EDYP

Czemu przychodzisz jakby przygnębiony?

TEJREZJASZ

320 Pozwól mi odejść, bo łatwiej nam będzie

znieść swe brzemiona. Posłuchaj mnie, proszę.

EDYP

To nieuczciwe! Nieładnie odmawiać

wyroczni miastu, co cię wykarmiło.

TEJEREZJASZ

Sądzę, że mówisz to przeciwko sobie.
325 Chciałbym uniknąć podobnego błędu.

EDYP

Na bogów, wiedząc nie uciekaj od nas.

Wszyscy błagalnie klękamy przed tobą.

TEJREZJASZ

Wszyscy błądzicie. Ja nigdy nie powiem,

co jest najlepsze, bo w tym twoja klęska.

EDYP

330 Wiesz i nie powiesz? Zdajesz sobie sprawę,

że i nas zdradzasz, i rujnujesz miasto?

TEJREZJASZ

Mój upór ganisz, ale swego gniewu

to już nie widzisz; ta skłonność tkwi w tobie.

EDYP

Kto by w gniew nie wpadł, słysząc takie słowa,
340 które obelgą są dla tego miasta. 



TEJREZJASZ

Moje milczenie biegu spraw nie zmieni.

EDYP

Zatem mi powiedz, jakim pójdą torem.

TEJREZJASZ

Więcej nie powiem. Ty możesz się wściekać

i srożyć w gniewie do woli, jak zechcesz.

EDYP

345 W gniewie więc powiem, czego się domyślam;

nic nie pominę. Według mnie, wiedz o tym,

ty pomagałeś dokonać tej zbrodni,

choć nie zabiłeś. Gdybyś nie był ślepy,
          mógłbym powiedzieć, że to twoje dzieło.

TEJREZJASZ

Moja siła w prawdzie.

EDYP

A skąd ty znasz ją? Chyba nie z twej sztuki?

TEJREZJASZ

Od ciebie. Przecież zmusiłeś mnie mówić.

EDYP

Powtórz swe słowa, bym mógł się upewnić.

TEJEREZJASZ

360 Nie zrozumiałeś czy mnie prowokujesz?

EDYP

Niezbyt to jasne, powtórz mi raz jeszcze.

TEJREZJASZ

Szukasz mordercy, a to ty nim jesteś.

EDYP

Znowu oszczerstwo, będziesz go żałował.



TEJREZJASZ

Mam mówić dalej, byś bardziej się gniewał?

EDYP

365 Mów, ile pragniesz, to przecież absurdy.

TEJREZJASZ

W haniebnym związku żyjesz nieświadomie

z kimś ci najbliższym; nie widzisz swej nędzy.

EDYP

Bez końca myślisz tak mówić bezkarnie?

TEJREZJASZ

Tak, jeśli prawda ma w sobie dość siły.

EDYP

370 Ma, lecz nie w tobie, gdyż w tobie jej nie ma:

boś ślepy, głuchy i nic nie rozumiesz.

TEJREZJASZ

Budzisz mą litość, wszak wkrótce urągać

tobie w tym będą, w czym ty mnie urągasz.

EDYP

Ty żyjesz w mroku — ani mnie, ni innym
375 szkodzić nie możesz, bo widzimy światło.

TEJREZJASZ

Twym przeznaczeniem nie jest paść przeze mnie;

to rzecz Apolla, on sam się tym zajmie.

EDYP

Kto to wymyślił? Kreon czy ktoś inny?

TEJREZJASZ

Wcale nie Kreon, ty sam siebie zgubisz. 



4. Nowożytna tradycja czytania „Króla Edypa” pozwala w nim widzieć dwie tragedie: świadomości i 
nieświadomości. Nieświadomość zawsze daje do zrozumienia, że – aby pojąć – musimy sięgnąć do figur 
wcześniejszych: albo czasowo i zdarzeniowo albo symbolicznie. „Człowiek jest jedyną istotą wydaną na 
pastwę swojego dzieciństwa, jest istotą, którą dzieciństwo pociąga bezustannie wstecz”. 
(…)
„Los jest jak gdyby świadomością samego siebie, ale siebie jako nieprzyjaciela”, wykładał Hegel. W tym 
wspaniałym i mrocznym zdaniu zawarta została cała nowożytna koncepcja losu. Nie jest on niczym z 
zewnątrz. Jest w nas, jest nami. Ale poznać go musimy jako naszego nieprzyjaciela, naszego wroga, który 
stawia nam opór i stara się nas podejść. Tak musimy żyć, osaczeni od środka. Dlatego nikt za nas nie ponosi
odpowiedzialności, tylko my sami. „Zrozumieć się, umierając”, oto formuła losu bohatera tragicznego. Wtedy 
ogląda on z zewnątrz własny los, będąc z nim jednocześnie całkowicie utożsamiony. 
(…)
Edyp na skutek oślepienia uzyskuje wewnętrzne widzenie. „Poprzez piekło prawdy dostąpił 
błogosławieństwa widzenia”, pisze Ricoeur. 

Cytaty pochodzą z książki Marii Janion „Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji” z rozdziału 
„Edyp na rozstajach dróg. Przekleństwo przed naszym narodzeniem”, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 
2001.    
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