Antygona, Sofokles - streszczenie, plan wydarzeń
Streszczenie
„Antygona” Sofoklesa rozpoczyna się od rozmowy sióstr, Antygony i Ismeny, o decyzji Kreona.
Stwierdził on bowiem, że jeden z ich braci, Polinejkes, nie zostanie pochowany za to, że uznany
został przez władcę za zdrajcę ojczyzny, gdyż wystąpił przeciwko własnemu bratu,
Eteoklesowi, który zasiadał na tronie. Rozpoczął tym samym wojnę domową.
Antygona, dla której ważniejsze były prawa boskie niż ludzkie, decyduje się pogrzebać brata.
Natomiast Ismena, mimo iż popiera decyzję siostry, nie występuje przeciwko postanowieniom
nowego władcy, Kreona. Wkrótce po tym do Kreona dociera informacja o tym, że ktoś
zignorował jego rozkazy i zdecydował się pochować zdrajcę. Nowy władca oznajmia, że
winowajca ma zostać skazany na śmierć poprzez ukamieniowanie. Tymczasem jeden ze
strażników przyprowadza Antygonę, którą złapał na gorącym uczynku. Dziewczyna przyznaje
się do winy. Dodaje także, że wiedziała o zakazie Kreona, a mimo tego go złamała.
Antygona zwraca uwagę na fakt, że Kreon, swą decyzją sprzeciwił się prawom boskim. Dlatego
też nie boi się śmierci, bo – jak twierdzi – ma umrzeć w słusznej sprawie. Władca informuje
jednak, że skaże obie siostry. Ismena decyduje się na śmierć wraz Antygoną. Ta jednak nie
zezwala na jej poświęcenie, oznajmiając, że nie pomogła przy grzebaniu brata.
Na wieść o decyzji Kreona, Hajmon, jego syn, pragnie wstawić się za Antygoną, która była jego
narzeczoną. Kreon jest jednak nieugięty w swej decyzji. Oburza się, że ktoś tak młody pragnie
go pouczać. Hajmon zwraca również uwagę władcy, że społeczeństwo tebańskie nie popiera
jego decyzji. Widząc, że nie wpłynie na zmianę postanowienia ojca, Hajmon grozi, że skazując
Antygonę, zabije również jego.
Tymczasem u Kreona zjawia się niewidomy wróżbita, Tyrezjasz. Wstawia się on za Antygoną,
co początkowo wywołuje oburzenie u władcy. Wróżbita przepowiada mu jednak, że wkrótce
będzie świadkiem śmierci swych bliskich oraz sprzeciwu ze strony społeczeństwa. Przekonuje
to władcę do zmiany decyzji. Postanawia on uwolnić Antygonę i pochować Polinejkesa.
Niestety, jest już za późno, gdyż Antygona nie żyje, a zaraz po niej zabija się Hajmon. Na wieść
o tym, matka Hajmona, Eurydyka, popełnia samobójstwo.
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Informacja o postanowieniu Kreona w sprawie Polinejkesa.
Decyzja Antygony o pochowaniu brata.
Postanowienie Kreona o śmierci osoby, która pogrzebała Polinejkesa.
Oskarżenie Antygony.
Decyzja Kreona o skazaniu na śmierć obu sióstr zmarłego Polinejkesa.
Dowiedzenie niewinności Ismeny.
Rozmowa Hajmona z ojcem.
Wizyta Tyrezjasza u Kreona.
Przepowiednia Tyrezjasza.
Śmierć Antygony.
Samobójstwo Hajmona i Eurydyki.
Cierpienie Kreona.

