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KJE SE DOGAJA: V Tebah- Antični državici

KDAJ SE DOGAJA: okoli  leta 442 pred Kristusom (5. in 4. stol- pr. Kr.) 

OBDOBJE: Grška antična književnost - klasično obdobje (delo temelji predvsem na 
dialogih)



OKOLIŠČINE V KATERIH SE DELO DOGAJA: Delo se dogaja 

V TRAGEDIJI ANTIGONA NASTOPAJO:

Glavna oseba:
 Antigona-   Dobra sestra, ki hoče pokopati svojega brata, veruje tudi v bogove in v 

jami naredi samomor. Je najbolj pozitivna oseba. Je pogumna in kljub Kreonovi 
prepovedi pokoplje brata, ki ga je imel Kreon za izdajalca.

Stranske osebe:
 Kreon  - Lik Kreona je podoba trmastega in za razne nasvete neposlušnega moža. 

Ljudje kot je Kreon, svoje napake običajno prepozno spoznajo, toda kljub temu če 
bi čas lahko zavrteli nazaj, napake ne bi popravili, kar kaže da se nikoli ne 
spremenijo! V Kreonu je tudi nekaj egoizma, saj je prepričan da mora biti vse po 
njegovem in njegova beseda zakon. Vodil ga je rek: jaz sem država! In tako je tudi 
bilo. Pa ne zato ker bi imel prav, pač pa zato ker so se ga ljudje bali!!! Vsako 
nasprotovanje njegovim besedam, je pomenilo hudo kazen.

 Ismena  - Pravo nasprotje Antigoni je njena sestra Ismena. Čeprav občuduje sestrin
pogum, meni da je njeno početje blazno in se ji zato pri pokopu ne pridruži, kar 
pokaže na njen strah pred zakonom, se pravi Kreonom. Ismena ni močna osebnost
in bi sicer rada pomagala Antigoni, vendar jo je strah.

 Hajmon  - Hajmon je bolj mirne narave, zvest svojemu očetu in zaročen z Antigono,
vendar ve kaj hoče. Čeprav svojemu očetu nikoli ni ugovarjal, mu je povedal svoje 
mnenje, ki pa je nasprotovalo očetovem. Zato ga je le-ta obtožil da je »hlapec v 
službi ženske« . toda to ga ni prizadelo in ni omajalo njegovega poguma in ljubezni
do Antigone. Umrl je častno in iz ljubezni. In to je največ kar lahko človek stori-
torej umre za svojega prijatelja.

 Tejrezias-   Je jasnovidec, ki Kreonu svetuje, da naj izpusti Antigono, češ da bi s 
tem, ko bi jo ubil nasprotoval volji bogov.

 Evridika-   Kreonova žena, ki se po smrti svojega sina tudi sama ubije.
 Stražar-   Kreonu sporoči novico, da je nekdo odkopal grob in mu kasneje privede 

Antigono.
 Glasnik-   sporoči novico, da je Antigona naredila samomor in da je zraven nje 

Hajmon.
 Zbor tebanskih starcev-   predstavlja nek del celote, je glasnik pameti in posega 

v potek dramatičnega dejanja, v bistvu predstavlja t.i. glas ljudstva.
             

ZGODBA: 
Antigoni ubijejo brata, zato ga ta hoče pokopati, vendar ji tega Kreonov zakon ne 
dovoljuje. Antigona se kljub temu hoče drugega brata pokopati. Za pomoč prosi sestro 
Ismeno, ki pa ji ne upa pomagati, zato Antigona sklene to opraviti sama. Prvič ji uspe in 
brata zares pokoplje, toda Kreonovi služabniki ga odkopljejo in postavijo stražo okoli 
trupla, saj bo kralj tako najlažje ugotovil, kdo mu je kljuboval. Antigono, ki brata hoče 
pokopati še drugič, zalotijo in Kreon, ki ne prenese ugovarjanja jo da živo zazidati, pa 
čeprav ji je stric. Nato nastopi Hajmon, Kreonov najmlajši sin in Antigonin zaročenec, ki 
očetu jasno pove, da če bo umrla Antigona se bo ubil tudi sam. Kreon, ki mu ne verjame, 
ne popusti, zato se kljubovalna Antigona obesi, Hajmon pa se od žalosti in ljubezni do 
Antigone z mečem zabode in častno umre. Ker njegova mati Evridika ne prenese sinove 
smrti se tudi ona ubije. Tedaj Kreon spozna svojo zmoto in krivdo, zato prosi da ga 
izženejo iz države.



IDEJA DELA:
Ideja je pokazati razliko med dvema stranema: na eni strani je Antigona, ki veruje v voljo 
bogov in predstavlja ljubezen; na drugi strani pa je Kreon, ki predstavlja državo in oblast.

Antigona je zahtevala pokop svojega brata, saj so po antičnem pojmovanju te pravice 
deležni vsi ljudje. Lahko bi mu prepovedali pokop v tujini, toda še vedno mu ostaja 
pravica, da je pokopan izven nje.
V nasprotju z Antigono je Kreon prepričan, da je njegova beseda zakon. Z državo je ravnal
kot s svojo lastnino. 

Antigonin svet, je bil svet ljubezni in zvestobe bratu. Medtem ko Kreon živi v svetu 
sovraštva. Vsi ljudje so mu sovražniki. Povsod čuti sovraštvo.

MOJE MNENJE O KNJIGI:
Antigono sem morala prebrati večkrat, da sem razumela bistvo, kaj nam Sofokles sporoča
prek nje. Poskusila sem se postaviti v Antigonin položaj. Ni bilo lahko, in ko mi je naposled
le uspelo sem začela razmišljati, kaj bi jaz storila na njenem mestu. Verjetno ne bi zbrala 
dovolj poguma, da bi oporekala Kreonovim zakonom. O knjigi sem si ustvarila dobro 
splošno mnenje in jo bom nemara še kdaj prebrala. Res pa je da je knjiga dokaj zahtevna 
in sem se morala precej zbrati, da sem jo skoraj do popolnosti razumela. A žal še vedno 
ne razumem vsega. Dokaj nerazumljive so mi bile zborovske pesmi – stajanke, saj je v 
njih mnogo meni neznanih bogov, polbogov in dogodkov iz zgodovine, ki jih precej težko 
povežem z vsebino knjige.

      


	
	

