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1. Navedite bibliografske podatke o prebrani knjigi!

- Avtor: Sofokles
- Naslov: Antigona ; Kralj Ojdipus
- Spremno besedo, prevedel in opombe napisal Kajetan Gantar
- Likovne priloge iz cikla Tragos Stojana Batiča
- Kraj in leto izdaje: Ljubljana, 1998
- Založba: Mladinska knjiga
- Zbirka: Klasiki Kondorja

2. Napišite urejeno obnovo zgodbe!

Antigona je bila hči Ojdipa. Imela je sestro Ismeno, in dva brata, Polinejkesa in Eteokloma. 
Oba se spopadeta v dvoboju za prevzem oblasti Teb in oba umreta. Prestol prevzame Kreon, 
Antigonin stric in odločno prepove pokop Polinejkovega trupla.
Zato se Antigona odloči, da bo prekršila zakon in pokopala bratovo truplo. Poskuša prepričati 
sestro Ismeno naj sodeluje, ampak ta odločno zavrne. Stražar pove Kreonu, da so Polinejkovo 
truplo pokrili s tanko plastjo prsti in opravili simboličen obred pokopa. Kreon ukaže naj 
poiščejo storilca. Stražarji privedejo Antigono h Kreonu. Antigona prizna svoje dejanje in 
Kreon se odloči, da jo bo živo zazidal v  grob. Kreon si ne premisli, kljub prošnjam njegovega 
lastnega sina Hajmona, ki je bil Antigonin zaročenec. 
Videc Tejrezias prerokuje Kreonu grozečo katastrofo. Kreon se strezni. Takoj pokliče 
služabnike in odhiti, da osvobodi Antigono in pokopal Polinejkovo truplo. Toda bil je 
prepozen. Antigona je storila samomor in Hajmon se je ob njenem truplu z mečem sam vzel 
življenje, še prej pa je očeta sramotil in mu grozil z mečem. 
Ko je izvedela Kreontova žena Evridika, je odšla do hišnega oltarja in si zabodla meč v srce.
Kreon doživi popoln moralni zlom.

3. V obliki dnevnika branja zapišite svoje vtise o vsaj dveh delih zgodbe
730-740 verzi
Kreon in Hajmon se kregata, saj Hajmon poskuša prepričati očeta da ravna narobe. Kreon kljub
temu misli, da ima prav in da je Antigona izdajalka. Kreon me zelo preseneča, saj je zelo 
trmoglav in misli le nase, ne pa misli kot vladar, saj vladarji so in so bili glasniki ljudstva. 
Hajmon je kljub svojim rosnim letom, mislil pravilno, pošteno. »Kaj ni država králjeva posest?
Samo v pustinji lahko vladaš sam.« to so besede ki je Hajmon izrekel Kreonu. In imel je prav. 
Očitno je bilo, da je Kreona bes in jeza zaslepilo do take mire, da ni več videl kaj je prav in kaj 
je narobe.

  39-82 verzi
Antigona poskuša svojo sestro prepričati naj gre z njo pokopati brata. Toda Ismena je precej 
bolj šibka kot Antigona, zato si ne upa. Čeprav je Ismena tudi kot Antigona izgubila najdražje, 
ji to ne vlila dovolj poguma, da se bi zoperstavila Kreonu. Prav ta razlika me preseneča. 
Antigona je bila neustrašljiva, močna, čeprav je bila ženska. Ismena pa je bila sramežljiva in si 
ni upala nobenemu zoperstaviti. Na koncu Ismena pa reče Antigoni: »Nesrečnica! Kako bojim 
se zate!«, torej sklepam, da Ismena je vseeno trepetala, da bo izgubila še edino družino, ki jo je
imela.
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4. V obliki prostega spisa opišite svoje vtise in misli o prebrani knjigi, spis naj 
vsebuje vsaj 300 besed.

Kar me je najbolj presenetilo oziroma osupnilo je bil Kreonov srd in brezbrižnost do vseh, 
zlasti do svoje družine.
»Še bolj me studi, kdor poskuša svoj greh olepšati, ko ga zalotiš.« Tako je rekel Kreon 
Antigoni, ko so jo stražarji privedli h njemu. Kreon je bil Antigonin stric, kar se pravi, da je bil 
tudi od Polinejka stric. Kako lahko more lastni stric pustiti, da nečakovo truplo trohni sredi 
travnika, brez nobenega pokopa? V današnjem času se to zdi nekaj neverjetnega, okrutnega. 
Ampak, če pogledamo kako so živeli tisti čas, se niti ne zdi preveč čudno. Vzemimo Iliado. 
Ahil je Hektorjevo telo tudi pustil, da ga ptice pojedo. Torej iz tega sklepam, da Kreona  ni 
prav nič ni brigalo, da je Polinejkes njegov nečak ampak ga je videl samo kot sovražnika, ki se 
je boril proti Tebam. Denimo, da bi Antigona odšla prositi Kreona naj pokoplje Polinejkesa. 
Mislim, da Kreon se sploh ne bi oziral na njo. In verjetno je Antigona to sklepala, zato ni šla 
rotiti Kreona za milost ampak je prekršila zakon. Njeno dejanje je opravičljivo. Storila je tisto, 
kar ni nobena ženska v Tebah poskušala.
Kreon pa ni bil samo nesramen do nečakinje in nečaka ampak celo do svojega lastnega sina. 
Hajmon je bil Antigonin zaročenec, zato je tudi poskušal prepričati očeta, da dela napak. 
Veliko ljudi je poskušalo Kreonu dopovedati, da ne dela prav in da slej ko prej se mu bodo 
bogovi maščevali. Toda Kreon je komaj dojel, da se je zmotil, ko mu je videc Tejrezias 
povedal, da bo bil on krivec za veliko smrti. Na koncu Kreon ostane brez sina in žene. Komaj 
propad njegove družine je bilo tisto, kar je dalo Kreonu razumeti, da je ravnal  narobe. 
Predstavljate si, da se bi to zgodilo v današnjem času. Jaz osebno si tega ne morem 
predstavljati. Za marsikatere stvari v zgodovini, ki so se zgodile si ne morem predstavljati, 
kako so lahko bili tega ljudje zmožni.
Po drugi strani pa mislim, da bi se morala postaviti v Kreonovo kožo. Bil je vladar Tebam, zato
verjetno ga je ta moč preslepila. Zraven pa  je čutil, da je njegov ponos  ranjen. Iz tega 
sklepam, da Antigona je prav naredila, Kreon pa je po svojem imel prav, ampak je bistveno 
pretiraval.
Torej, če iz tega povzamem moje razmišljanje. Zame je Antigona junakinja, ki si je upala 
zoperstaviti moškemu, celo vladarju (v tistem času so bile ženske izbočene, nepomembne). 
Kreon je na svoj način prav naredil, ampak bi moral vseeno biti malo bolj človeški. Antigona 
je najboljše zrcalo tistega časa, saj iz nje lahko vidimo kaj vsega so bili zmožni ljudje.
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