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Przed sobą masz notatki, które pozwolą Ci się 
przygotować do matury pisemnej i ustnej z tej 

lektury.
 

Pamiętaj! To tylko propozycja, która nie wyczerpuje 
tematu :)

 
Notatki przygotowane prze Się Wie wyróżnia to, że 

dołączam do nich fragmenty tekstu i pojęcia 
kluczowe. Dzięki nim, nie musisz czytać całości 

lektury!
 

Fragmenty pomogą Ci przeanalizować pytania i 
zrozumieć odpowiedzi. Jeśli znasz lekturę, zaznacz 
kilka innych fragmentów, które uważasz za istotne. 
Jeśli mimo załączonych fragmentów, lektura nie jest 
zrozumiała, sięgnij po streszczenie lub całość 😔 

 
Podane fragmenty i odpowiedzi wykorzystuj we 

wszystkich tematach związanych z "Przedwiośniem". 
Podejdź do tych notatek krytycznie. Na marginesach 

zapisuj informacje uzupełniające. 
 

Pamiętaj, że notatki te objęte są prawem autorskim i 
nie możesz ich wrzucać na fejsbukowe grupy ani 

sprzedawać.
 

Zapraszam Cię do siebie na stałe korepetycje lub 
pojedyncze konsultacje. Na zamówienie dokonam 

skrótów z wybranej lektury. 
 

Kontakt: 607 822 845 

Wszelkie treści zamieszczone w tej publikacji (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie 
prawnej na podstawie przepisów z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych 
(tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autorazabronione 
jest m.in. powielanie treści, ich kopiowqanie, przedruk, przetwarzanie z zastosowaniem 

jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest 
dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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Zasada trzech jedności:
czasu - akcja Antygony rozgrywa się w ciągu jednego dnia (12 godzin)
miejsca - w didaskaliach, na początku tekstu pojawia się informacja:
Rzecz dzieje się przed dworem królewskim w Tebach. Wszystkie sceny
dramatu się dzieją w tym samym miejscu. Bohaterowie i chór wspominają
o wydarzeniach, które mają miejsce gdzie indziej np.poza miastem, w
grocie itp., ale tych wydarzeń nie widzimy! Jest o nich tylko mowa.
akcji - chodzi o jednowątkowość. Cała akcja skoncentrowana jest wokół
głównej bohaterki - córki Edypa - Antygony. Historie (wątki) innych
postaci są szczątkowe. Autor ich nie rozwija.

RODZAJ LITERACKI: Dramat

GATUNEK LITERACKI: Tragedia

GENEZA i INFORMACJE O AUTORZE

Wg historyków literatury Antygona została napisana około 440 roku p.n.e.
Swoją tragedią Sofokles zajął głos w dyskusji na temat sporu 
 dotyczącego wyższości praw boskich nad ludzkimi. Inspiracją do
napisania tragedii był znany Sofoklesowi mit o rodzie Labdakidów.  
Prapremiera (pierwsze wystawienie) odbyła się dużo później, bo około 645
r. p.n.e. w Atenach. Tekst zaliczamy do cyklu tebańskiego (Król Edyp,
Edyp w Kolonie, Antygona), który opowiada tragiczne losy rodu
Labdakidów. 
Arystoteles (filozof i pierwszy teoretyk literatury) uznał Antygonę za
tragedię wzorcową. 

Sofokles (ok. 496-406 r. p.n.e.) 

Był aktorem, kapłanem, urzędnikiem i najpłodniejszym antycznym
dramaturgiem złotego wieku Aten. Napisał aż 123 tragedie (zachowało się
siedem)! Sofokles  zasłynął także jako innowator teatralny, wprowadził
bowiem istotne zmiany w sposobie wystawiania dzieł dramatycznych.
Zdecydował o tym, że na scenie mogło jednocześnie przebywać i dialogować
ze sobą trzech aktorów (sceny zbiorowe), wprowadził dekoracje
(scenografię) i zrezygnował z trylogii antycznych (trzech tragedii
opowiadających tę samą historię) na rzecz pojedynczej, zamkniętej
całości. Po śmierci uznany przez Ateńczyków za herosa czyli półboga.

CECHY TRAGEDII ANTYCZNEJ NA PODSTAWIE ANTYGONY 
1.

2. Zasada decorum - styl tekstu jest stosowny do gatunku i tematyki
dzieła. Antygona pisana jest patetycznym (podniosłym) językiem. O
scenach krwawych np. śmierci bohaterów informuje chór albo posłańcy.



3. Konflikt tragiczny - nierozwiązywalny spór dwóch racji, z których
każda wydaje się słuszna. 
Główna bohaterka stoi przed dylematem: postąpić zgodnie z prawem boskim
(pochować brata - Polinejkesa) czy z prawem ziemskim (Polinejkes jako
zdrajca nie powinien zostać pochowany). Słuszność obu racji polega na
tym, że: prawo boskie nakazuje chować zmarłego, w przeciwnym razie jego
dusza nie będzie mogła trafić do Hadesu, a niedobry krewny zostanie
ukarany; prawo ziemskie - Polinejkes zaatakował swojego brata jako
pierwszy, jest zdrajcą, nie należy mu się pochówek; sprzeciwienie się
władzy musi więc zostać ukarane. 
 
4. Hamartia - wina tragiczna bohatera. Bez względu na to co uczyni
Antygona, poniesie klęskę (bogowie osądzą ją jako złą siostrę, dusza
brata nie trafi do Hadesu; Kreon skaże ją na śmierć).

5. Tragiczne zbłądzenie (ironia tragiczna) - Antygona nieświadomie
wypełnia wyrok przepowiedni (mit o rodzie Labdakidów), pycha prowadzi ją
do śmierci samobójczej.

6. Hybris - duma i pycha głównej bohaterki, bohaterka jest przekonana o
swojej wyjątkowości.

 7. Katharsis - uczucie litości i trwogi (strachu), które ma odczuwać
widz oglądając tragedię. Widz miał wyjść z przekonaniem, że ludzkim
losem rządzą bogowie, a przed przeznaczeniem nie ma ucieczki. Widz
wychodził z teatru z poczuciem ulgi: nie miał tak źle jak bohaterowie
tragedii, a swoje niepowodzenia mógł interpretować jako wolę boską. O
uczuciach, kondycji ludzkiej, fatum i losie wypowiada się w wielu
miejscach chór.

8. Mimesis - wydarzenia przedstawione w sposób prawdopodobny, realny do
zaistnienia. W tragedii nie spotykamy się ze scenami czy postaciami
nadprzyrodzonymi. Mówi się o ingerencji bogów, ale nie pojawiają się oni
jako postaci dramatu. Przykładem mogą być apostrofy do Dionizosa i
Erosa.

9. Obecność chóru, który komentuje wydarzenia, mówi o uczuciach
bohaterów, wygłasza prawdy moralne, wprowadza w akcję.

10. Budowa: Prolog, parodos, epejsodion I, stasimon I, epejsodion II,
stasimon II, epejsodion III, stasimon III, epejsodion IV, Kommos,
stasimon IV, epejsodion V, stasimon V, exodos.



ANTYGONA JAKO BOHATERKA TRAGICZNA:

*** możesz się spotkać z określeniem: Antygona jako postać tragiczna 

Czym jest tragizm?

Jak podaje Wikipedia: tragizm to kategoria estetyczna, oznaczająca
konflikt równorzędnych wartości moralnych, w wyniku którego jednostka,
działająca świadomie w imię wielkiego i szlachetnego celu, jest skazana
na klęskę. 

*** obie opcje są tak samo wartościowe, trudno wybrać jedną z nich ze
względu na to, która jest lepsza

*** inne kategorie estetyczne to komizm, groteska, ironia, patos

Czym jest konflikt tragiczny?

Jak podaje Wikipedia: konflikt tragiczny to starcie równorzędnych racji
moralnych, które powoduje nieuchronną klęskę jednostki szlachetnej.

*** Bohater_ka staje przed wyborem, bez względu na to, jaką podejmie
decyzję poniesie klęskę

*** Tragizm to sposób przedstawiania danej historii, a konflikt
tragiczny to dylemat, przed którym stoi bohater 

          Antygona jest bohaterką tragiczną ponieważ ponosi klęskę -
ginie (najprościej mówiąc, jej losy kończą się bardzo źle). Pozostaje w
konflikcie tragicznym ponieważ stoi przed dylematem: wykonać prawo
boskie czy podporządkować się władzy ziemskiej? Wybór pomiędzy nimi jest
trudny ponieważ: jeśli postąpi wbrew prawom boskim doprowadzi  do tego,
że dusza jej brata nie zazna spokoju, a sama - jako zła siostra -
zostanie potępiona przez bogów. Jeśli postąpi wbrew władzy ludzkiej
(królewskiej/ziemskiej) zostanie skazana na śmierć. 
         Bohaterka nie ma wątpliwości, że słuszniej jest postąpić
zgodnie z prawem boskim. Zostaje początkowo skazana na śmierć ale
ostatecznie Kreon decyduje się uwięzić ją w grocie skalnej poza miastem.
Antygona chce sama decydować o swoim losie dlatego wybiera śmierć
samobójczą (przez powieszenie).
         Pamiętaj, że tytułowa bohaterka tragedii Sofoklesa jest
przykładem postaci tragicznej nie tyle dlatego, że nie wie jaką podjąć
decyzję, ale dlatego, że ma wybór, a ten wybór jest tragiczny. Bez
względu na to, czy zmieniłaby zdanie (namawia ją do tego Ismena i Kreon)
i tak jej los zakończy się tragedią. Ciąży bowiem na niej i całej jej
rodzinie (rodzice) fatum - zły los, zemsta bogów za niepodporządkowanie
się im założyciela rodu.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria_estetyczna


TEMATYKA i MOTYWY 

Miłość jako szaleństwo: 

CHÓR:
Niezwyciężona twoja moc,
Erosie!
Ty, co na zdobycz spadasz błyskawicą,
A na dziewczyny delikatnym licu
CZatujesz całą noc!
Latasz po morzu, po chatach i siołach
I żaden z bogów ni czlek krótkotrwały
Uciec przed tobą nie zdoła,
A gdy w moc twoją wpadnie, jest jak tknięty szałem!

Po rozmowie Hajmona z Kreonem, chór wypowiada następującą kwestię. Syn
władcy jest narzeczonym Antygony i namawia ojca aby ten cofnął wyrok. Jak
się okaże, zakochany młodzieniec, wiedziony szaleńczą miłością decyduje się
na samobójstwo. Przy grocie, w której uwięziona jest Antygona, przebija się
sztyletem.   

Obsesja władzy:

KREON:
Nigdy! Lecz w mieście są ludzie, co dawno
Przeciw mnie szemrzą, oburzeni na to,
Głową wstrząsając w skrytości, bo jarzma 
Słusznego kark ich nie poznał, by czcić mnie!

Kreon po otrzymaniu wiadomości, że zwłoki Polinejkesa zostały pochowane,
wygłasza monolog, w którym daje się poznać jako władca bezwzględny, okrutny
i egoistyczny. Chce być władcą czczonym, którego obywatele się boją. Chce
sprawować rządy bez względu na podszepty serca:

KREON:
Ja dzierżę całą władzę i tron królów
Jako najbliższy krewny tych pomarłych (...) 
Otóż w mych oczach ten, kto całym państwem
Włada, a nie śmie najlepszych decyzji
Podjąć, lecz strach mu jakiś wiąże język,
Teraz, jak przedtem, uchodzi za tchórza. 

Jak wynika z wypowiedzi bohatera, władca nie powienien się bać podejmować
decyzji. Nie zastanawia się nad pierwszeństwem praw boskich. Dopiero w
wyniku podjętych decyzji i śmierci syna oraz żony, zmienia zdanie, chce
uwolnić Antygonę, ale jest już za późno - kobieta popełniła samobójstwo. 
Obsesja władzy Kreona została przedstawiona w tragedii w sposób negatywny,
autor pokazuje nam, że doprowadziła bohatera do klęski.

KONTEKST LITERACKI
Przykład z Antygony możesz
zestawić ze średniowiecznym

romansem Dzieje Tristana i Izoldy,
tragedią Szekspira Romeo i Julia,

balladą A. Mickiewicza
Romantyczność czy powieścią M.

Bułgakowa (w Polsce przyjęła się
pisownia i wymowa Bułhakow, ale

nie jest ona zgodna z oryginalnym
brzmieniem nazwiska pisarza)

Mistrz i Małgorzata. 

KONTEKST LITERACKI
Kreona możesz

porównać z Makbetem  
lub Klaudiuszem

(Hamlet)



Kondycja ludzka:

CHÓR
Siła jest dziwów, lecz nad wszystkie sięga
 Dziwy człowieka potęga.
Bo on prze śmiało poza sine morze,
 Gdy toń się wzdyma i kłębi,
I z roku na rok swym lemieszem porze
 Matkę-ziemicę do głębi.

Lotny ród ptaków i stepu zwierzęta
I dzieci fali usidla on w pęta,
 Wszystko rozumem zwycięży.
Dzikiego zwierza z gór ściągnie na błonie,
Krnąbrny kark tura i grzywiaste konie
 Ujarzmi w swojej uprzęży.

Wynalazł mowę i myśli dał skrzydła
I życie ujął w porządku prawidła,
Od mroźnych wichrów na deszcze i gromy
Zbudował sobie schroniska i domy,
 Na wszystko z radą on gotów.
Lecz choćby śmiało patrzał w wiek daleki,
Choć ma na bóle i cierpienia leki,
 Śmierci nie ujdzie on grotów.

A sił potęgę, które w duszy tleją,
Popchnie on zbrodni lub cnoty koleją;
Jeżeli prawa i bogów cześć wyzna,
 To hołd mu odda ojczyzna;
A będzie jej wrogiem ten, który nie z bogiem
 Na cześć i prawość się ciska,
Niechajby on sromu mi nie wniósł do domu,
 Nie skalał mego ogniska(...)
 

W podanym fragmencie chór mówi o sile człowieka, który jest w stanie
zmagać się z przeciwnościami.Człowiek podporządkowuje sobie naturę.
Dzięki rozumowi/inteligencji zwycięża w świecie i opanowuje go. I choć
jest w stanie radzić sobie z przeciwnościami losu, nie uniknie śmierci. 
W czwartej części fragmentu chór mówi o tym, że człowiek decyduje o tym,
czy będzie postępował zbrodniczo czy cnotliwie. Źle czy dobrze. Ma więc
wolną wolę, co do wyboru postępowania. Jeśli będzie żyć zgodnie z prawem
boskim, oddając im cześć, zostanie doceniony przez społeczeństwo. Jeśli
zaś człowiek wybierze drogę wberw bogu, zostanie odrzucony przez
społeczeństwo. 

rolą Chóru w
dramacie antycznym
jest komentowanie

wydarzeń,
wypowiadanie
uniersalnych

prawd/sentencji/nauk

KONTEKST LITERACKI
O losie ludzkim przeczytasz

np. w twórczości
Kochanowskiego we

Fraszkach, Pieśniach i
Trenach 



Los ludzki, cierpnie, człowiek boże igrzysko, problem winy i kary

CHÓR
Szczęśliwy, kogo w życiu klęski nie dosięgły,
Bo skoro bóg potrząśnie domowymi węgły,
Z jednego gromu cały szereg nieci,
Po ojcach godzi i w dzieci.
Tak jako fale na morzu się piętrzą,
Gdy wicher tracki do głębiny wpadnie
I ryje iły drzemiące gdzieś na dnie,
Aż brzeżne skały od burzy zajęczą: —

Tak już od wieków w Labdakidów domy
Po dawnych gromach nowe godzą gromy,
Bóle minionych pokoleń
Nie niosą ulg i wyzwoleń.
I ledwie słońce promienie rozpostrze
Ponad ostatnią odnogą rodzeństwa,
A już bóstw krwawych podcina ją ostrze,
Obłęd i szału przekleństwa.

O Zeusie, któż się z twą potęgą zmierzy?
Ciebie ni czasu odwieczne miesiące,
Ni sen nie zmoże wśród swoich obierzy.
Ty, co Olimpu szczyty jaśniejące
Przez wieki dzierżysz promienny,
Równy w swej sile, niezmienny.
A wieczne prawo gniecie ziemi syny,
Że nikt żywota nie przejdzie bez winy.

Nadzieja złudna, bo jednym da skrzydła,
Drugich omota w swe sidła;
Żądz lotnych wzbudzi w nich ognie,
Aż życie pióra te pognie.
A wieczną prawda, że w przystępie dumy
Mienią dobrymi ci nieprawe czyny,
Którym bóg zmieszał rozumy!
Nikt się na ziemi nie ustrzeże winy.

W powyższym fragmencie jest mowa o fatum - nieuniknionym, złym losie,
przeznaczeniu człowieka. Nad rodem Labdakidów ciążyło fatum - założyciel
rodu sprzeciwił się bogu - Dionizosowi i za to, wszyscy potomkowie będą
doświadczać nieszczęść. Warto zwrócić uwagę na język tego fragmentu.
Widać, że styl jest podniosły (patetyczny). O poważnych sprawach, chór
wypowiada się poważnym tonem. Działanie boskie zostało określone jako
potrząsanie domowymi węgłami, rozchodzi się jak fala i wiatr oraz ryje
skały. To działanie jest więc bardzo silne, nie można, tak jak żywiołów,
go zatrzymać. Z apostrofy do Zeusa dowiadujemy się, że bóg jest wieczny
i niezwyciężony, a człowiek nie może uniknąć w swoim zyciu win. Człowiek
może zostać uwiedziony przez dumę, przez pryzmat której człowiek nie
odróżnia dobra od zła  

Chór przypomina
dzieje fatalnego
rodu Labdakidów 

Duma i pycha
jako zgubne dla
człowieka cechy 



"Król Edyp" Sofoklesa (Jokasta)
"Makbet" W. Szekspira (Lady Makbet)
"Zbrodnia i kara" F. Dostojewskiego (Arkady Swidrygajłow)
"Kordian" J. Słowacki (nieudana próba Kordiana)
"Lalka" (otwarte zakończeni powieści)
"Mały Książę" A. de st. Exupery (główny bohater)
"Cierpienia młodego Wertera" J.W. Goethe

"Trzynaście powodów" B. Yorkey, Netflix - bohaterowie starają się dociec
prawdy, dlaczego - wyszydzana dziewczyna - Hannah Baker popełniła
samobójstwo 
"Sala samobójsców" J. Komasa, Kadr - prześladowany w szkole nastolatek
uzależnia się od gier komputerowych 
 "Narodziny gwiazdy" B. Cooper, WBS - historia pary muzyków, z których
jedno zmaga się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków

"Dziady" (Konrad, towarzystwo przy drzwiach) 
"Lalka" (S. Wokulski)
"Kordian" (Kordian)
"Pan Tadeusz" (Jacek Soplica)
przypowieść o Hiobie (Hiob)

"Otwórz oczy",A. Jadowska, A. Panek, Netflix - mieszkańcy ośrodka buntują
się przeciw sposobowi, a jaki leczy się ich zaburzenia pamięci 
"Matrix", L. i L. Wachowskie - gruba rebeliantów walczy z armią maszyn,
które opanowały świat 
"Opowieści podręcznej" - sekretny ruch oporu walczy z religijnymi
fundamentalistami, którzy wykorzystują kobiety

Samobójstwo
W tragedii Sofoklesa ten rodzaj śmierci wybierają kolejno: Antygona, Hajmon,
Eurydyka. Tak typowy dla tego rodzaju literackiego finał losów bohatera
wynika z cech gatunkowych i celu, jaki spełniałam - wystawiana w teatrze
antycznym - tragedia. Mówiąc więc o samobójstwie w kontekście "Antygony"
pamiętaj o fatum (tragicznym przeznaczeniu), tragizmie oraz khatarsis. 

Konteksty literackie: 

 
Konteksty współczesne:

 
Bunt
W tragedii Sofoklesa możemy wskazać buntowników, których do sprzeciwu wobec
zasad popycha duma i pycha (hybris). Są to: Antygona (bunt wobec władzy
ziemskiej), Kreon (bunt wobec woli ludu, nie słucha rad Hajmona. Sam Sofokles
zdaje się, że negatywnie ocenia sprzeciw wobec przyjetych norm ale docenia
heroizm Antygony. Świadczy o tym ostatnia kwestia w dramacie. Wypowiedź
chóru, który potępia działanie podyktowanie hybris.

Konteksty literackie: 

Konteksty współczesne:



Historia Abrahama i Izaaka (Biblia, Stary Testament) - ojciec jest gotów
poświęcić życie syna, jesli Bóg tego od niego zażąda.
"Dziady" cz. III - Konrad ma poczucie, że poświęca się dla narodu
"Zbrodnia i kara" - Lizawieta, lichwiarka pada ofiarą Raskolnikowa
owładniętego przekonaniem, że nie każde morderstwo jest zbrodnią. 
"Inny świat" G. Herling-Grudziński - bohaterowie są ofiarami sowieckiej
polityki Rosji
"Lalka" - S. Wokulski jako ofiara nieszczęśliwiej miłości 

"Mroczny rycerz" - Batman bierze na siebie winę
"Pasja" - historia męki Jezusa Chrystusa 
"Czarnobyl" - niewinni i nieświadomi ludzie stają się ofiarami wybuchu
reaktora jądrowego na ternie ZSRR

Ofiara

Tytułowa bohaterka tragedii składa samą siebie w ofierze bogom.  Kobieta ma
silne przekonanie, że postąpiła dobrze, pochowawszy brata.  W jednym z
monologów Antygona mówi, że jest gotowa ponieść karę i cierpieć, jeśli jest
to miłe bogom. Chór ironizuje na temat tej decyzji. W zakończeniu utworu,
chór powie, że ofiara ta jest zbędna, że wynika z pychy bohaterki.
Uświadamia królewnie i odbiorcy, że chęć chwały boskiej za życia prowadzą 
 do tragedii. 

Konteksty literackie:

Konteksty współczesne:



KREON
O Tebańczycy, nareszcie bogowie
Z burzy i wstrząśnień wyrwali to miasto;
A jam was zwołał tutaj przed innymi,
Boście wy byli podporami tronu
       Za Laiosa i Edypa rządów,
I po Edypa zgonie młodzieniaszkom
Pewną swą radą służyliście chętnie.
Kiedy zaś oni za losu wyrokiem
Polegli obaj w bratobójczej walce,
       Krwią pokalawszy braterskie prawice,
Wtedy ja władzę i tron ten objąłem,
Który mi z prawa po zmarłych przypada.
Trudno jest duszę przeniknąć człowieka,
Jego zamysły i pragnienia, zanim
        ich na szerszym nie odsłoni polu.
Ja tedy władcę, co by, rządząc miastem,
Wnet się najlepszych nie imał zamysłów
I śmiało woli swej nie śmiał ujawnić,
Za najgorszego uważałbym pana.
       A gdyby wyżej nad dobro publiczne
Kładł zysk przyjaciół, za nic bym go ważył.
I nie milczałbym, klnę się na Jowisza
Wszechwidzącego, gdybym spostrzegł zgubę
Zamiast zbawienia kroczącą ku miastu.
       Nigdy też wroga nie chciałbym ojczyzny
Mieć przyjacielem, o tym przeświadczony,
Że nasze szczęście w szczęściu miasta leży,
I jego dobro przyjaciół ma raić.
Przez te zasady podnoszę to miasto
       I tym zasadom wierny obwieściłem
Ukaz ostatni na Edypa synów,
Aby dzielnego w walce Eteokla,
Który w obronie poległ tego miasta,
W grobie pochować i uczcić ofiarą,
Która w kraj zmarłych za zacnymi idzie;        
Brata zaś jego, Polinika mniemam,
Który-to bogów i ziemię ojczystą
Naszedł z wygnania i ognia pożogą
Zamierzał zniszczyć, i swoich rodaków
Krwią się napoić, a w pęta wziąć drugich,        
Wydałem rozkaz, by chować ni płakać
Nikt się nie ważył, lecz zostawił ciało
Przez psy i ptaki w polu poszarpane.
Taka ma wola, a nie ścierpię nigdy,
By źli w nagrodzie wyprzedzili prawych.        
Kto za to miastu temu dobrze życzy,
W zgonie i w życiu dozna mej opieki.

(tł. K. Morawski)
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KREON
Milcz, jeśli nie chcesz wzbudzić mego gniewu,
       I prócz starości ukazać głupoty.
Bo brednie pleciesz, mówiąc, że bogowie
O tego trupa na ziemi się troszczą.
Czyżby z szacunku, jako dobroczyńcę,
Jego pogrzebli, jego, co tu wtargnął,
       Aby świątynie i ofiarne dary
Zburzyć, spustoszyć ich ziemię i prawa?
Czyż, według ciebie, bóstwa czczą zbrodniarzy?
O nie, przenigdy! Lecz tego tu miasta
Ludzie już dawno przeciw mnie szemrając
       Głową wstrząsali i jarzmem ukrycie
Przeciw mym rządom i mojej osobie.
Wiem ja to dobrze, że za ich pieniądze
Straże się tego dopuściły czynu.
Bo nie ma gorszej dla ludzi potęgi,
       Jak pieniądz: on to i miasta rozburza,
On to wypiera ze zagród i domu,
On prawe dusze krzywi i popycha
Do szpetnych kroków i nieprawych czynów.
Zbrodni on wszelkiej ludzkości jest mistrzem
       I drogowskazem we wszelkiej sromocie.
A ci, co czyn ten za pieniądz spełnili,
Wreszcie spóźnione wywołali kaźnie.
Bo jeśli dotąd Zeusowi hołd składam,
Miarkuj to dobrze, a klnę się przysięgą,
       Jeśli wy zaraz schwytanego sprawcy
Nie dostawicie przed moje oblicze,
To jednej śmierci nie będzie wam dosyć,
Lecz wprzódy wisząc będziecie zeznawać,
Byście w przyszłości wiedzieli, skąd grabić
       I ciągnąć zyski, i mieli naukę,
Że nie na wszelki zysk godzić należy.
Bo to jest pewne, że brudne dorobki
Częściej do zguby prowadzą, niż szczęścia.
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KREON
Lecz wiedz, że często zamysły zbyt harde
Spadają nisko, że często się widzi,
Jako żelazo najtwardsze wśród ognia
Gnie się i mimo swej twardości pęka;
     Wiem też, że drobne wędzidło rumaki
Dzikie poskramia. Bo tym nieprzystojna
Wyniosłość, którzy u innych w niewoli.
Dziewka ta jedną splamiła się winą
Rozkazy dane obchodząc i łamiąc,
     Teraz przed drugim nie sroma się gwałtem,
Z czynu się chełpi i nadto urąga.
Lecz nie ja mężem, lecz ona by była,
Gdyby postępek ten jej uszedł płazem.
Ale czy z siostry, czy choćby i bliższej
      Krwią mi istoty ona pochodziła,
Ona i siostra nie ujdą przenigdy
Śmierci straszliwej; bo i siostrę skarcę,
Że jej spólniczką była w tym pogrzebie.
Wołać mi tamtą, którą co dopiero
      Widziałem w domu zmieszaną, szaloną.
Tak duch zazwyczaj tych zdradza, co tajnie
Się dopuścili jakiegoś występku.
Wstręt zaś ja czuję przeciw tym złoczyńcom,
Którzy swe grzechy chcą potem upiększać.
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ANTYGONA

Przecież nie Jowisz obwieścił to prawo,
    Ni wola Diki, podziemnych bóstw siostry,
Taką ród ludzki związała ustawą.
A nie mniemałam, by ukaz twój ostry
Tyle miał wagi i siły w człowieku,
Aby mógł łamać święte prawa boże,
    Które są wieczne i trwają od wieku,
Że ich początku nikt zbadać nie może.
Ja więc nie chciałam ulęknąć się człeka
I za złamanie praw tych kiedyś bogom
Zdawać tam sprawę. Bom śmierci ja pewna

    Nawet bez twego ukazu; a jeśli
Wcześniej śmierć przyjdzie, za zysk to poczytam.
Bo komu przyszło żyć wśród nieszczęść tylu,
Jakże by w śmierci zysku nie dopatrzył?
Tak więc nie mierzi mnie śmierci ta groźba,
    Lecz mierziłoby mnie braterskie ciało
Niepogrzebane. Tak, śmierć mnie nie straszy,
A jeśli głupio działać ci się zdaję,
Niech mój nierozum za nierozum staje.
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Lecz ona przecież z krwi bogów jest rodem,
My śmiertelnego pokolenia płodem.
Hołd jednak temu, kto choć w śmierci progu
Dorówna bogu.
(...)
W nadmiarze pychy zuchwałej
Z tronem się Diki twe myśli i mowy
Zderzyły w locie, złamały.
Zły duch cię ściga rodowy. 
(...)
Zmarłych czcić — czcigodny czyn,
Ale godny kaźni błąd
Łamać prawo, walić rząd.
Tyś zginęła z własnych win. 

W ostatniej
części tragedii
chór przedstawia
wybór tragiczny,

przed jakim
stanęła Antygona

pycha czyli
hybris Antygony

Wypowiedź chóru



O ukochana siostro ma, Ismeno,
Czy ty nie widzisz, że z klęsk Edypowych
Żadnej za życia los nam nie oszczędza?
Bo nie ma cierpień i nie ma ohydy,
Nie ma niesławy i hańby, które by
Nas pośród nieszczęść pasma nie dotknęły.
(...)
O tak! Czyż nie wiesz, że z poległych braci
Kreon jednemu wręcz odmówił grobu?
Że Eteokla, jak czynić przystoi,
Pogrzebał w ziemi wśród umarłych rzeszy,
A zaś obwieścił, aby Polinika
Nieszczęsne zwłoki bez czci pozostały,
By nikt ich płakać, nikt grześć się nie ważył;
Mają wiec leżeć bez łez i bez grobu,
Na pastwę ptakom żarłocznym i strawę.
Słychać, że Kreon czcigodny dla ciebie,
Co mówię, dla mnie też wydał ten ukaz
I że tu przyjdzie, by tym go ogłosić,
Co go nie znają, nie na wiatr zaiste
Rzecz tę stanowiąc, lecz grożąc zarazem
Kamienowaniem ukazu przestępcom.
Tak się ma sprawa, teraz wraz ukażesz,
Czyś godną rodu, czy wyrodną córą. 
(...)
Ja ci nie każę niczego, ni, choćbyś
Pomóc mi chciała, wdzięczne by mi było,
Lecz stój przy twojej myśli, a ja tego
Pogrzebię sama, potem zginę z chlubą.
Niechaj się zbratam z mym kochanym w śmierci
Po świętej zbrodni; a dłużej mi zmarłym
Miłą być trzeba, niż ziemi mieszkańcom,
Bo tam zostanę na wieki; tymczasem
Ty tu znieważaj święte prawa bogów.
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ANTYGONA
Grobie, ty mojej łożnico miłości,
Mieszkanie wieczne, ciemnico sklepiona!
Idę do moich, których tylu gości
W pozgonnych domach boska Persefona.
Za wami idę ja, co w życia wiośnie
       Zginęłam, prawie nie zaznawszy świata.
A tuszę, że mnie tam przyjmą radośnie,
Ty, ojcze, matko, i miła dłoń brata,
Bom tu z miłosną służbą wasze ciała
Własną obmyła, namaściła ręką;
       Żem bratnie zwłoki uczciwie grzebała,
 Taką mnie darzą podzięką!
Mam u szlachetnych ludzi cześć i chwałę,
Lecz potępienie ze strony Kreona,
Bo on me czyny uznał za zuchwałe.
Ręką więc teraz jego uwięziona,
Ani zaznawszy słodyczy wesela,
       Ni uczuć matki, ni dziatek pieszczoty,
Schodzę tak sama i bez przyjaciela,
Nieszczęsna, żywa do grobowej groty.
Jakież to bogów złamałam ustawy?
Jakże do bogów podnosić mam modły,
       Wołać o pomoc, jeżeli czyn prawy,
Który spełniłam, uznano za podły?
Lecz jeśli z bogów to zrządzenia płynie,
Trzeba mi winnej znieść w ciszy cierpienia.
Jeśli ci błądzą, niech sięgnie ich w winie
       Kaźń równa z bogów ramienia!
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pytania na
maturę ustną

Antygona

Motyw cierpienia po stracie bliskich. Omów 
zagadnienie na podstawie "Antygony" Sofoklesa. W 
swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany 
kontekst.
Konflikt racji moralnych. Omów zagadnienie na 
podstawie "Antygony" Sofoklesa. W swojej odpowiedzi 
uwzględnij również wybrany kontekst.
Jak literatura antyczna przedstawia tragizm ludzkiego 
losu? Omów zagadnienie na podstawie "Antygony" 
Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również 
wybrany kontekst.



Motyw cierpienia po stracie bliskich osób w Antygonie możemy opisać na podstawie
takich postaci jak: Antygona, która traci braci (Eteoklesa, Polinejkesa; straciła ojca
- Edypa i matkę Jokastę); Hajmon - traci narzeczoną - Antygonę; Eurydyka - traci syna
Hajmona; Kreon - traci syna Hajmona i żonę Eurydykę 
Strata bliskich osób w tragedii Sofoklesa wynika z Fatum, które ciąży na rodzie
Labdakidów. Nieodwracalny zły los jest przeznaczeniem wszystkich członków tej rodziny
królewskiej. O ile jednak Antygona nie miała wpływu na smierć swoich braci, o tyle w
wyniku bezwzględnych działań Kreona samobójstwo popełniają: Antygona, Hajmon i
Eurydyka. Wszystkie cierpienia bohaterów są wynikiem ich pysznego, dumnego
postępowania, które stanowi typową dla bohatera tragicznego cechę hybris. 
Antygona to tytułowa bohaterka tragedii Sofoklesa. Młoda kobieta jest córką Edypa -
króla, którego tragiczne losy poprowadziły do okaleczenia się i opuszczenia miasta.
Nad urodzoną w kazirodczym związku Antygoną ciąży Fatum. Nieunikniony tragiczny koniec
bohaterki poprzedzony jest stratą dwóch braci: Eteoklesa i Polinejkesa. Mężczyźni
polegli w bratobójczej walce o władzę. Siostra, mimo zakazu króla Kreona, grzebie
zwłoki brata, by jego dusza mogła się dostać do Hadesu. Zostaje za to skazana na
śmierć, ale ostatecznie wybiera śmierć samobójczą. Zachowanie Antygony udowadnia, że
cierpi ona po stracie braci. Jednocześnie hybris, a więc pycha, każe jej postępować
zgodnie ze swoim sumieniem i zasadami. Pragnie, aby po śmierci, jej brat zaznał
spokoju i dlatego musi go pochować. Postępuje więc zgodnie z prawem boskim, które
nakazuje chowanie zmarłych. Za ten gest Antygona jest uwielbiana przez lud, ale chór
mówi, że choć za życia chwała zrównała ją z bogami, to pycha zaprowadziła ją do
złamania prawa obowiązującego na ziemi, czego robić nie należy. Antygona jest gotowa
na cierpienie i śmierć w imię swoich ideałów. Odczuwany ból jeszcze bardziej
uszlachetnia tę jednostkę, czyniąc z niej męczennicę.
Hajmon - narzeczony Antygony i syn Kreona to bohater, którego cierpienie najbardziej
wzrusza czytelnika. Młody mężczyzna traci swoją ukochaną z rozkazu własnego ojca.
Niewzruszony błaganiami i szantażem syna władca skazuje bohaterkę na śmierć (potem
złagodził wyrok do zamurowania żywcem w grocie). Ból po rozstaniu z ukochaną w
przypadku Hajmona przybiera postać choroby, jest gotów szantażować ojca, który jego
miłość nazywa szaleństwem. Bohater, widząc powieszoną na chuście ukochaną, szamoce się
z ojcem i popycha sztylet, popełniając tym samym samobójstwo. Przykład tego bohatera
udowadnia siłę cierpienia po stracie ukochanej kobiety i określa tragiczny charakter
ich miłości powielany później w literaturze np. "Romeo i Jullia".
Po stracie bliskich cierpi także Eurydyka - żona Kreona i Hajmona. Epizodycznie
pojawiająca się bohaterka uruchamia motyw cierpiącej matki sabat mater. Kobieta
popełnia samobójstwo, kiedy dowiaduje się o śmierci swojego jedynego syna. Przykład
Eurydyki pokazuje, że rodzić traktuje śmierć dziecka, jako największą w życiu
tragedię, po której nie ma prawa do szczęścia i do życia.
Kreon to brat Jokasty - żony Edypa i matki Antygony. Mężczyzna obejmuje władzę w
Tebach, po tym jak bracia: Eteokles i Polinejkes zabijają się w walce o tron. Kreon
jest bohaterem, który początkowo wydaje się być dobrym władcą. Jednak pycha (hybris)
prowadzi go do zguby. Zatraca się we władzy, chce sprawować ją okrutnie i
bezwzględnie. Jest stróżem prawa ziemskiego, nie chce go naruszyć nawet jeśli chodzi o
jego krewnych. Ale nie robi tego ze szczerych uczuć, a z chęci utrzymania despotycznej
władzy. Kreon chce, aby lud się go bał i dzięki temu szanował. W obliczu śmierci
swoich bliskich dociera do niego, że jego pycha doprowadziła do tragedii. W
zakończeniu tragedii Sofoklesa widzimy człowieka nieszczęśliwego, załamanego i
bezradnego wobec cierpienia. Inaczej jednak jak w przypadku tytułowej bohaterki,
czytelnik ma poczucie, że Kreon zasłużył na karę. Jego cierpienie więc zyskuje
charakter wymierzenia sprawiedliwości za okrucieństwo.
Podsumowując, po stracie bliskich bohaterowie "Antygony" Sofoklesa odczuwają rozpacz,
pustkę i cierpienie. W przypadku głównej bohaterki i Hajmona ból odczuwanych przez
postaci wywołuje w czytelniku oczyszczające katharsis. Przypadek dumnego Kreona każe
nam zastanawiać się nad cierpieniem jako sprawiedliwą karą za wyrządzanie krzywdy
innym.

 Motyw cierpienia po stracie bliskich. Omów zagadnienie na podstawie 
Antygony Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany 

kontekst.



Konflikt racji moralnych. Omów zagadnienie na podstawie Antygony 
Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany 

kontekst.

Konflikt to inaczej spór, albo niezgodność. Może dotyczyć sytuacji między
ludźmi lub wątpliwości, z którymi boryka się jednostka. Za racje moralne możemy
zaś uznać przekonania, co do postępowania zgodnie z przyjętymi przez siebie
zasadami. Owe zasady mogą wynikać z religii albo objętego przez człowieka
systemu filozoficznego. W tragedii Sofoklesa bohaterami, którzy wchodzą ze sobą
w konflikt wynikający z odmiennych wartości: słuszności prawa ziemskiego czy
boskiego? są - Antygona i Kreon. Przedstawiony w tragedii problem konfliktu
dwóch równoważnych racji moralnych wynikał z dyskusji, jaka toczyła się w
czasach Sofoklesa. Filozofowie zastanawiali się, które prawo powinno mieć
pierwszeństwo: boskie czy ludzkie? Autor swoim dziełem włączył się w dyskurs
publiczny na ten temat. Antyczny twórca pokazuje także konflikt tragiczny
bohaterów czyli zderzenie dwóch racji, które zawsze są równorzędne.  
Antygona - córka Edypa, członkini przeklętego rodu Labdakidów, jako dobra, ale
i dumna, siostra pragnie pochować swojego brata - Polinejkesa, który, jako
zdrajca, zgodnie z obowiązującym prawem, nie może być pogrzebany. Kobieta łamie
prawo wprowadzone przez Kreona ponieważ jest przekonana o słuszności swojego
postępowania. Wg niej prawo boskie stoi ponad ludzkim, wobec czego buntuje się
i łamie zakaz władcy, za co zostaje skazana na śmierć (potem wyrok złagodzono i
bohaterka miała być zamurowana żywcem w grocie za miastem). Bohaterka nie ma
moralnych wątpliwości, co do swego postępowania. Strach o to, że dusza
Polinejkesa nie dostanie się do Hadesu jest większy niż obawa przed wyrokiem
Kreona. Wedle wierzeń starożytnych Greków, niepogrzebanie zmarłego wiązało się
z wiecznym błądzeniem duszy pomiędzy światem żywych i umarłych. Dodatkowo
ciążące nad rodem Labdakidów Fatum skłaniać mogło Antygonę do obawy przed
boskimi wyrokami, które, jak wiemy z mitów, mogły okazać się bardzo dotkliwe, a  
nawet wieczne. Religijność kobiety pomaga jej i Antygona nie boi się śmierci,
czuje się męczennicą swoich idei, jest przekonana o tym, że lud popiera jej
decyzję. 
Antygona nie pozostaje w konflikcie tragicznym. W przypadku tej bohaterki
tragicznej jest to tylko wybór potencjalny ponieważ kobieta od pierwszych swych
wypowiedzi wie, jaką podjąć decyzję, choć ma świadomość konsekwencji.
W konflikcie do religijnych racji  moralnych Antygony stoi Kreon. To stryj
tytułowej bohaterki i despotyczny władca, który pragnie sprawować rządy silnej
ręki, niewzruszony nawet błaganiami syna. Kreon nie może zezwolić na pochowanie
zwłok zdrajcy (Polinejkes napadł zbrojnie na Teby by odzyskać władzę) - tak
głosi tebańskie prawo i król, jako jego ustawodawca i wykonawca nie może czynić
wyjątków wobec członków swojej rodziny. Decyzje Kreona są podyktowane obawą
przed buntem i brakiem posłuszeństwa podwładnych po takiej decyzji. Upomina
więc i przestrzega Antygonę, by nie kontynuowała swoich zamiarów, co możemy
uznać za uprzejmy gest wobec buntowniczki. Jednak oblicze Kreona, jako dobrego
władcy szybko zmienia się w bezwzględnego tyrana, który nie znosi sprzeciwu i
odprawia nawet Hajmona, który żąda od niego złagodzenia wyroku, gdyż tego
pragną podwładni. Na wieść o tym, że lud sprzyja Antygonie, Kreon łagodzi
wyrok, choć robi to niechętnie. Ostatecznie Kreon jest największym przegranym -
choć pozostał wierny swoim ziemskim nakazom to stracił Hajmona (samobójstwo) i
Eurydykę (samobójstwo).
Podsumowując, Antygona i Kreon zostają przy swoich stanowiskach, które są ze
sobą sprzeczne. Prawa boskie i ludzkie nie były możliwe do pogodzenia w tym
przypadku ze względu na ciążące nad rodem Fatum. Dodatkowo bohaterami kieruje
hybris - pycha, która nie pozwala zmienić stanowiska. W związku z tym poniosą
klęskę i ich losy zakończą się tragicznie - Antygona popełni samobójstwo, Kreon
straci bliskich i szacunek poddanych. 



Jak literatura antyczna przedstawia tragizm ludzkiego losu? Omów 
zagadnienie na podstawie Antygony Sofoklesa. W swojej odpowiedzi 

uwzględnij również wybrany kontekst.

Tragizm to kategoria estetyczna, oznaczająca konflikt równorzędnych wartości
moralnych, w wyniku którego jednostka, działająca świadomie w imię wielkiego i
szlachetnego celu, jest skazana na klęskę. Pojęcie to weszło do kanonu
literatury za sprawą antycznych dramatów - tragedii, które opisywały losy
bohaterów tragicznych, nad którymi ciążyło Fatum i którzy byli uwikłani w
nierozwiązywalne konflikty. "Antygona", jedna z tragedii Sofoklesa, która
powstała na podstawie mitu o rodzie Labdakidów i wchodzi w skład trylogii
tebańskiej, opisuje tragiczne losy córki Edypa, która pochowawszy brata zostaje
skazana na śmierć. 
Antygona od początku nie ma watpliwości, jak postąpić. Jest świadoma gniewu
wuja, ale ma także głębokie przekonanie, że jej czyn - pochowanie zwłok
Polinejkesa - spotka się z aprobatą ludu. Szlachetny cel pochowania zwłok
brata, by jego dusza poszła do nieba łączy się z głęboką wiarą, że należy
przestrzegać praw boskich, gdyż stoją one ponad ludzkimi. Złamanie nakazu
królewskiego o niepochowaniu zwłok zdrajcy przyjdzie bohaterce przypłacić
życiem. Na takie tragiczne losy Antygony miało wpływ kilka elementów. Otóż jak
każdy członek przeklętego rodu Labdakidów, Antygonę cechuje pycha, która
prowadzi ją do klęski. Jej zachowanie komentuje nawet chór, który wprost mówi o
tej niechlubnej cesze bohaterki. Dziewczyna jest dumna z tego, że jako
buntowniczka zostanie zapamiętana, robi to bowiem w imię szlachetnego czynu.
Właściwie możemy działanie Antygony porównać do postawy Prometeusza, który
także zbuntował się wobec władzy (w tym wypadku boskiej) aby w szlachetny
sposób pomóc człowiekowi. Antygonę do Prometeusza zbliża także pełne
przekonanie o słuszności swojej racji i konsekwencja w działaniu, nawet w
obliczu tragicznych konsekwencji.
Ale hybris to nie jedyna cecha tej bohaterki tragicznej. Katastroficzny los
Antygony wynika także z Fatum, które zostało przywołane we wstępie. Otóż nad
całą rodziną Antygony ciąży klątwa rzucona przez Peloposa za to, że jej przodek
- Lajos w przeszłości porwał i uwiódł wnuka Tantala. Antygona nie popełniła
więc żadnej winy względem bogów, jest obarczona jedynie winą tragiczną, czyli
grzechem przodków, za który pokutuje cały ród. Jest to niewątpliwie sytuacja
bez wyjścia, gdyż każde przyjęte rozwiązanie zakończy się klęską (ironia
tragiczna). 
Antygona staje przed potencjalnym wyborem: pochować brata i zostać skazaną na
śmierć czy go nie pochować i tym samym przesądzić o swojej wieczności w
Tartarze (miejsce w Hadesie, gdzie przebywali potępieńcy). Ostatecznie
bohaterka wybrała samobójstwo. To rozwiązanie pokazuje nam, że człowiek do
ostatniej chwili i nawet w obliczu tragedii stara się zachować swoją
podmiotowość i chęć decydowania o sobie. Wymowa gestu Antygony jest niezwykle
poruszająca, gdyż akt samobójstwa staje się synonimem wolności i tryumfu nad
przesądzonym z góry losem. Nie mniej jednak nie zmienia to tragizmu postaci.
Podsumowując, literatura antyczna przedstawia tragizm ludzkiego losu jako
nieodłączny element cierpienia rodów obarczonych klątwą. Na takie położenie
postaci wpływ mają: pycha, wina i ironia tragiczna oraz próba ocalenia 
 wolności wyboru. Tragedia Sofoklesa udowadnia, że przed tragicznym losem nie
ma ucieczki i człowiek może liczyć na łaskę bogów dopiero po śmierci.
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