
АНТИГОНА

СОФОКЛЕ

Антигона је класична трагедија старогрчке драмске уметности. Поред 
дела од пет епизода (чинова) има још почетни део – пролог и завршни део 
– ексоду, у који је укључена и катастрофа драме. Главни ликови (актери) у 
драми су: Антигона, ћерка тебанског краља Едипа, њена сестра Исмена, нови 
краљ тебански Креонт, син му Хемон, жена Еуридика и пророк Тересија.

Структура драмске приче
Пролог. Долази Антигона код сестре Исмене и говори јој о новом злу 

које се спрема: краљ Тебе, ујак Креонт, издао је заповест (закон) да се Етеокле, 
њихов млађи брат, погинуо у одбрани престола и Тебе, може сахранити са 
свим почастима, али не и старији погинули брат Полиник, који је ушао у Тебу 
да преузме престо од брата уверен да њему припада. Одлуком Креонта њега 
нико не сме нити покопати, нити оплакати. Исмена не жели ништа да разре
шава на своју руку јер им је несреће доста: отац Едип, краљ Тебе, сазнавши да 
се грешком оженио својом мајком и са њом изродио четворо деце (Антигону, 
Исмену, Полиника и Етеокла) рукама је себи ископао очи, а мајка им се 
обесила, док су браћа у међусобној борби изгинула. Она мисли да – као жене 
– морају бити по страни и да слушају власт. Антигона то доживљава као издај
ство брата и спремна је да као сестра, у име сестринске љубави, умре али не и 
да носи свети грех и допусти да птице и пси разносе братовљено тело. Исме на 
одбија да учествује у томе речима: „...неспособна да грађанима пркосим.”

Прва епизода. Креонт упознаје поданике са својом одлуком да се Поли
ник не сме сахранити на традиционалан начин јер у њему види човека који је 
хтео да сруши Тебу и да уништи њен живот. Долази стражар који саопштава 
вест да је неко већ погазио његов закон: Полиниково тело је покривено земљом. 
Та вест у Креонту изазива бес и наређује да се кривац пронађе. Оглашава се 
и хор са песмом у којој се износи дивљење према човеку, према свему што је 
учинио и шта све може својом довитљивошћу и умом (он плови, оре земљу, 
лови и кроти звери; он је „проналазач свих путова“; нашао је лек за болести, 
али не и против смрти; и буде ли се држао Божје правде као закона, биће 
понос државе). Ова хорска песма је химна човеку и једно од најлепших места 
у драми.

Друга епизода. Стражар доводи Антигону пред краља Креонта, ухваћену 
у тренутку оплакивања брата. Из дијалога се види да она не пристаје да људски 
закони и одлуке буду изнад божјих и светих закона јер су они старији и свако 
треба да их се држи. Долази Исмена која би да подели одговорност са сестром, 
на што Антигона не пристаје: „Ти живот себи хтеде, а ја себи смрт!“ Хор се 
оглашава песмом, изричући схватање да кад богови једном потресу нечији 
дом, јад више никад неће престати, као непогода пратиће сваку генерацију – 
то је алузија на Едипа и његову породицу.

Трећа епизода. Дијалог између Креонта и сина Хемона, заљубљеног у 
Антигону. Хемон одвраћа оца од намере да умори Антигону јер је недужна и 
народ је на њеној страни. По њему, мудрост је послушати шта други говоре 



и мисле. Креонт, у свом славољубљу и самоуверености, истиче да државом 
управља краљ а не народ и да је строгост нешто по чему се мери моћ и 
ауторитет владара. Он доноси одлуку да Антигону живу зазидају, а да храну 
добија тек толико да може одржати живот како би њене муке биле што веће.

Четврта епизода. Антигона, одлазећи у смрт, јадикује (тужи) што умире 
млада и неостварених снова: „...не удадох се, нити децу неговах, /но усамљена, 
ево, без родбине ја/међу мртве јадна у гроб жива одлазим!“ Хоровођа слави 
њену смелост и праведност.

Пета епизода. На сцену ступа мудрац Тересија; убеђује Креонта да 
одустане од извршења казне, позивајући се на своје мудрачко искуство. 
Креонт осећа да је својом одлуком и самовољом погазио свете законе, оне 
законе за које се свим својим бићем залаже Антигона и хтео би да свему да 
други смер, али је већ касно.

Ексода (завршни део). Гласник доноси трагичну вест о исходу Креонтове 
одлуке (закона): Хемон је ушао у гробницу код Антигоне, али касно – она је већ 
била мртва (обесила се). Када је наишао отац Креонт са намером да заустави 
трагедију, на њега је јурнуо Хемон, да би се након тога пробо мачем. Мајка 
Еуридика, од жалости за сином, убија се, а Креонт јадикује над губитком сина 
и жене, кривећи себе за удес који га је снашао. Трагедију завршава хор песмом 
да се „никада не ремети ред божји“, и да се за охолост мора платити висока 
цена.

Страдање за љубав
У средишту драмског збивања је Антигона и њена сестринска љубав; 

а извор сукоба и узрок Антигониног страдања је несклад између налога и 
закона власти, на једној страни, и налога или диктата срца и неписаних закона 
морала, на другој страни. Појединац (Антигона) супротстављен је власти у 
лику Креонта. У том супротстављању појединац је усамљен и немоћан, те је 
његово страдање неминовно. Главни јунак, Антигона, од самог почетка зна да 
ће тако бити, али, и поред тога, не одустаје од својих намера које су узвишене 
и које противрече ономе у чијим је рукама моћ одлучивања. Из тих разлога је 
и ово страдање главне јунакиње попримило ореол трагичности, јер она 
се бори за право на љубав према брату, која је старија од сваког закона, 
за право да сама одлучује како ће поступати.

Антигона, стављена пред избором између природног права на свој избор, 
и на љубав према брату и поштовања закона, тј. онога што власти траже, она 
се опредељује за исконско право, а то значи за страдање. Ослонац за тако 
нешто је у њеној искрености и здравој логици:

Не сматрах тако јаком твоју наредбу
да божје, неписане, сталне законе
претећи може; ти си ипак смртан створ.
Од данас нису они, ни од јуче – не,
но вечно важе, нико не зна откад су.
Тек страхујући ма од чије обести,
ја не хтех за њих трпет казну од бога.
Та знала сам да мрети морам, како не?

Иако страда и испашта, Антигона не мрзи. Између љубави и мржње она 



бира љубав јер  како каже „за љубав, не за мржњу, ја сам рођена”. У борби 
за сло боду одлучивања а за љубав, за то природно право да брату ода дужну 
пошту, Антигона показује храброст, одлучност и доследност, али истовремено 
нежност и пожртвованост.

Свест да „срамота није чинити пошту брату свом“ одржава Антигону 
у намери да брата достојно сахрани. Снагу јој даје и уверење да поступа 
часно и да се залаже за праведну ствар која не повређује друштвене норме, 
ако су оне исправне и у функцији човечног. Иако зна да су њени наступи, 
етички гледано, исправни, она, ипак, страда, мада је тога била свесна од самог 
почетка. У томе и лежи њена трагичка кривица – свесно је изабрала оно што је 
забрањено. Наравно, на њеној страни су и божји закони (закон правде, љубави 
и човечности), за које ће сама рећи да су неписани али вечни. На њеној страни 
је хор као израз народног духа, који је носилац традиције и општих неписаних 
моралних норми. Уз њу је народ чији глас преноси Хемон и мудрац Тересија. 
Свесна тога, Антигона каже у јадиковци упућеној брату: „Пред паметнима с 
правом теби одах част.“

Драмски токови, збивања, испољавања осталих јунака драме и наступи 
хора разоткривају сву трагику јунакиње Антигоне која се чиста срца бори за 
хумане идеале, а која, ипак, страда. Она не страда зато што је учинила неки 
преступ, што је поступала неморално, него зато што се – бранећи право 
на сло боду и избор – супротставила моћнику. На то супротстављање не 
тера је инат, нити пркос, својеглавост или непромишљеност, већ осећање 
дужности, јаче од свих наредби и закона. У томе и јесте њена трагична 
кривица – жели слободно да мисли и слободно да поступа.

Креонтова трагика
Лепота Софоклове драме је и у томе што ни Креонта, узрочника Анти

гониног страдања и трагике, не приказује као сувише мрачну и изопачену 
личност. Он је краљ, тебански владар који прописује законе и тражи да се сви 
по њима владају, независно од тога колико су му појединци блиски. Његова 
логика је логика моћника, логика сваке власти: „Од непослушна нема већега 
ти зла.“ Пошто је Полиник устао против брата који је већ био на престолу, 
дакле против саме власти, то он наређује да се изврши оно најгрозније и 
најнечовечније у односу на неписане законе:

...да нико га – нареди граду овоме –
ни гробом, ни нарицањем не почасти,
већ да без гроба – свакоме оку наказан
од птица и од паса буде раздеран.

На охолости и безосећајности заснива се логика сваке власти, спремне да увек 
спроведе своју вољу, без обзира на упозорења и последице. Тако и Креонт, 
заслепљен владарском моћи, изазива низ трагиних догађаја који кулминирају 
у три тачке: губитак сина, клетва жене и њена смрт, као и само сазнање да је 
он виновник свих тих удеса. На крају је и сам изгубљен („та нема ме више, 
ништа сам ја“). Крај, нарочито његова јадиковка, казују да је и сам страдалник 
и највећи губитник. Исходиште трагичног је у њему, па је и казна примерена: 
самовољом и охолошћу поништио је универзално и супротставио му оно што 
је лично, пролазно, кратковеко.



СОфОклЕ (око 495406/5), један је од тројице грчких трагичара, који 
су у овој драмској врсти остварили највише домете. Прву победу у такмичењу 
трагичара однео је млади Софокле над шездесетогодишњим Есхилом (Есхил је 
победио укупно 13 пута, Софокле је имао 24 победе, а Еурипид свега 5). Био је 
врло плодан драмски писац: у двадесет седмој години написао је Триптолему и 
победио Есхила, у деведесетој години написао је Едипа на Колону. Приписује 
му се 130 драма, 114 је познато по имену. Сачувано је само седам драма: Ајант, 
Електра, Цар Едип, Антигона, Едип на Колону, Трахињанке и Филоктет. 
Софокле је значајно допринео развитку драме јер је унео неколико новина: 
ослободио је писца обавезе да игра протагонисту, увео је трећег глумца, хор у 
његовим драмама нема сижејну функцију, први је увео у своје драме јунакиње. 
Човек постаје трагични херој јер се Софокле усредсређује на сликање карактера, 
осећања и страсти у човеку. „Оно у чему блиста његов таленат, јесте дубоко 
понирање у тајне људске воље као основе на којој се врши судбина, тананија 
психолошка мотивација и сложенија дијалектика, коју он као чист религиозник 
и етичар уноси у расветљавање и решавање моралнорелигиозних и социјално
политичких проблема.” (Милош Ђурић)

ПИТАЊА, ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ
1. Жарко Команин, романсијер и драмски писац, написао је драму под 

насловом Огњиште.
• Прочитајте драму Огњиште и упоредите ликове Антигоне и Јоване.


