
DOMINIK SMOLE: ANTIGONA

fabula drame po dejanjih:

prvo dejanje

Dogajanje se začne s koncem vojne pred palačo v Tebah. Kreon je postal novi kralj, a se na to še ni 

čisto navadil. Ismena se veseli ponovnega mira in je ne moti zamenjava kralja, Teiresias, ki pa ima 

vlogo zagovornika javnega reda in oblasti, pa novega vladarja sprejme s cinizmom, a se tudi on veseli 

ponovnega blagostanja v državi in mu je zato kralj po godu. Ko prispe Kreon, postane nejevoljen, ker 

ne vidi Antigone, paž pa jo opraviči, da išče neko misel. Kreon na zahtevo ljudstva prepove Polineikov 

pokop in zaukaže časten pogreb Eteoklesa. Temu se prva upre Ismena, ki o tem prepriča Antigono. 

Čeprav je ima sprva o tem pomisleke, je v svoji odločitvi nato brezpogojno trdna, saj želi najti globlji 

življenjski smisel. Sestri se zavežeta, da bosta našli bratovo truplo in ga kljub prepovedi pokopali. 

Stražnik jima prisluškuje in o tem poroča kralju. Da se novica ne bi razširila, pa Kreon ukaže pažu, naj 

ga ubije. Prepričan je, da lahko dobro doseže tudi z zlom. Vladar je razpet med svojo človeškostjo in 

ljubeznijo do deklet ter svojimi kraljevskimi dolžnostmi. Na koncu dovoli, da sestri poiščeta truplo in 

ga naskrivaj zagrebeta.

drugo dejanje

Antigona in Ismena vse dni iščeta bratovo truplo. Haimon, Teiresias in Kreon se nad tem zgražajo in ju

ne razumejo. Kralj se razjezi, ko izve, da kršita njegov ukaz in iščeta bratovo truplo pri belem dnevu in

vsem na očeh. A Antigona to dela namerno, saj želi s tem svoje početje osmisliti in mu dodati 

sporočilo za vse. Ismena počasi zaradi telesne šibkosti in utrujenosti omahuje, medtem ko Antigona 

vztraja. Kreon sanja o boju med oblastniškim kraljem in njegovim drugim človečnejšim jazom. Prvi 

ima meč, drugi tulipan kot simbol razuma proti srcu. Zato vladar odloči preklicati svoje dovoljenje 

pokopa, Ismena pa ga opozarja, da ne sme iti preko svoje človečnosti. Kreon ji razkrije resnico, da je 

dal on umoriti stražnika in napove smrt kot kazen za kršitev ukaza. Ismena se zlomi in začne dvomiti  

smiselnosti svojega žrtvovanja. Boji se zase, za svoje telo, samote in izobčenja. Antigoni obrne hrbet 

in jo okliče za noro. Kreon nato njeno blaznost razglasi celemu svetu.

tretje dejanje:

Vsi se začnejo izogibati Antigone in se iz nje norčevati, a kljub temu ves dvor še vedno govori o 

Polineiku. Paž se, da bi se opral krivde umora, pridruži Antigoni pri njenem iskanju. Ismena je na to 

zelo ljubosumna, saj se zaveda, da v Antigoninem svetu ni več prostora zanjo in misli, da ji je ona 

speljala paža. Vsi želijo, da Kreon prekine njeno iskanje Polineika, kljub dejstvu da je blazna. Ismena 

pa se močno boji, da bi ji še vseeno uspelo najti bratovo truplo. Kreon se odloči, da bo o 

Polineikovem obstoju odločilo delfsko preročišče in glasnik razglasi, da ga ni. A le nekaj trenutkov 

zatem pride paž, ki sporoči, da je Antigona našla brata in ga pokopala. Ker je prekršila kraljev ukaz, jo 

ukaže Kreon ubiti. Drama se zaključi s Teiresiasovim  vzklikom, naj ulovijo paža, ker je še živ, saj je le 

on sledil Antigoninemu zgledu in spoznal višji smisel bivanja.

oznaka dramskih oseb:



Antigona – v delu se ne pojavi, strastna, zvesta, dosledna, močna, neomajna, neustavljivo išče 

življenjski smisel, želi zadostiti svoji človečnosti, sledi svoji lastni vesti, uporniška, pripravljena umreti 

za svoja prepričanja

Ismena – lepa, bistroumna, a telesno šibka, nečimrna in egoistična, izdajalka, resignirana v usodo, 

nezanesljiva, ni vredna zaupanja, občutljiva

Haimon – uživač, ne prav bister, hedonist, gizdalin, plehek, lahkoživec, nerazmišljujoč človek, sam 

sebi zadosten

Teiresias – dvorni svetovalec in filozof, razlagalec in komentator uradnih oblastniških doktrin, cinik, 

nihilističen, moder, obrača se po vetru

Kreon – razpet med vlogo oblastniškega vladarja in človeka, ki ljubi, središčna pozicija v drami, 

zaveda se odgovornosti, ki jo ima kot kralj, ima se v oblasti, rad ima dekleti, na začetku se kot kralj še 

ne znajde, nesiguren, poslužuje se radikalnih ukrepov, saj da umoriti stražnika in nato še Antigono, na

koncu ostane prestrašen, nesrečen in neizpolnjen, ne najde smisla

paž – najprej brezskrben otrok, nato uboga kraljev ukaz in ubije stražnika, nato se tega pokesa in 

začne slediti Antigoni, edini jo razume in sprevidi njen globlji smisel, nikoli ne podvomi o Polineikovi 

prisotnosti, postane Antigonin naslednik, a s tem nasprotnik države

simbolika Kreonovih sanj:

Kreon sanja o oblastniškem vladarju, njemu samemu, ki se z mečem bori proti svojemu drugemu 

jazu, ki se prav tako bojuje, a s tulipanom. Meč je simbol vladarjevega razuma, tulipan pa predstavlja 

srce in človečnost.

razlike med Sofoklejevo in Smoletovo Antigono:

V Smoletovi drami Antigona ni fizično navzoča, njene misli pa sporoča Ismena. Smole izloči lik 

Kreonove žene Evridike, značajsko predrugači Ismeno, saj je ideja o iskanju in pokopu trupla sprva 

njena, v Sofoklejevi različici pa je ves čas proti Antigoni. Teiresias je iz antičnega vidca spremenjen v 

dvornega filozofa, Haimon ne umre skupaj z Antigono in predstavlja lahkoživega in malo trapastega 

moškega. Nova je vloga paža. Bistvena pa je pomenska razlika; pri Sofoklesu gre za boj med zakoni 

bogov in oblastjo, pri Smoletu pa gre za vprašanje uresničevanja človečnosti.

citati:

Ismena: »jaz sem središče vsega – ja sama sebi sem edino, ves svet okoli je le moje dopolnilo.«

Antigona: »Nobeden naj ne vidi! Naskrivaj? O, ne bila bi Antigona, če bi storila to! Misel, ki jo slednjič

nosim v srcu, postala bi brez smisla.«

Antigona: »Kar je običajno, je votlo.«


