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ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ТРАГІЧНОГО КОНФЛІКТУ 

В ТРАГЕДІЇ СОФОКЛА «АНТІГОНА» 

 

Саме тоді, коли Афіни творили ідеал громадянина, Софокл в одній із 

найславніших своїх трагедій – «Антігоні» проспівав натхненний гімн 

людині – «найдавнішому з усіх див на світі». 

Але й над людиною, хоч вона й «навчилася мови та думок, мов вітер 

прудких» кружляє грізна сила – доля, яку пізніше римляни назвуть 

фатумом. Фатальний збіг обставин іноді, веде людину, навіть якщо вона 

невинна, до загибелі. 

Софокл – співець сильних натур. Така Антігона в його трилогії про 

царя Едіпа. Її можна вбити, покарати, але не можна змусити чинити 

всупереч її моральним принципам. Воля її непохитна. 

Два брата, Етеокл і Полінік, вступили у боротьбу один з одним за 

владу. Етеокл став законним правителем Фів. Полінік звернувся до 

іноземної держави і силами ворогів батьківщини хотів заволодіти троном. 

У бою під Фівами  брати загинули, одночасно встромивши один в одного 

мечі. Правителем Фів став Креонт. Він видав розпорядження із почестями 

поховати Етеокла, а Полініка, як зрадника, залишити на з’їжу диким 

звірям. Під страхом смерті було заборонено порушувати цей наказ. 

Креон діяв як патріот. Батьківщина для нього – понад усе, інтереси 

держави вище інших, особистих інтересів. І це було в дусі того 

політичного і морального ідеалу, який сповідував кожний грек, у тому 

числі і Софокл. І все ж Софокл засудив дії свого героя, протиставляючи 

йому, всевласному володарю, юну і слабку, але сильну духом фіванку, 

сестру Етеокла і Полініка, Антігону. Вона не погодилася із наказом 

Креонта і здійснила обряд погребіння. За це вона повинна бути страчена. 

Креонт непохитний. 

Перед глядачами відбувається політичний конфлікт між Креонтом і 

Антігоною.  Вона звинувачує його в нехтуванні неписаного закону богів. 

Антігону підтримує  наречений, молодший син Креонта – Гемон. Гемон 

приходить просити зберегти життя дівчині. Сповнений благородства, він 

говорить не мовою почуттів, а мовою розуму, що прагне справедливості. 

Він закликає батька поважати божественні закони і в той же час 

намагається пояснити йому, що його справжні інтереси невіддільні від 

інтересів міста, яким він править. Гемон стримує свою пристрасть і 

наводить лише докази розуму. Креонт відстоює свою правоту, заявивши, 

що влада царя непохитна, а ні то анархія зруйнує її. З цим не погоджується 
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Гемон, він нагадує батьку, що боги дарували людині розум, «а він на 

світі – вище із благ». Гемон кидає батькові важке звинувачення: «Не 

держава – де царить один». Креонт каже: «Але держава – власність царів». 

Гемон відповідає з іронією: «Прекрасно б ти один в пустелі правив»  

[2, с. 138]. 

Події підтвердили неправоту Креонта. До нього приходить віщун 

Тіресій. Він намагається зменшити гнів царя, не страчувати вже 

померлого: «Чи доблесно померлих добивати». Цар впирається. Креонт на 

кінець прозріває, його лякає гнів богів. Він наказує звільнити Антігону, але 

вже пізно: в склелі, де була замурована вона, знайшли два тіла, дівчину, 

яка повішалася і Гемона, який заколов себе. Трагедію завершує 

самогубство Еврідіки, дружини Креонта і матері юнака. 

Роздавлений нещастям правитель Фів проклинає свою долю, свою 

впертість. Терпить поразку і його політична теза про необмеженість і 

непідконтрольність волі царя. Супротив Антігони зірвав з Креонта 

помпезну маску володаря, відданого народу, якою він так охоче заволодів 

перед здивованою знаттю міста [3, с. 16]. 

Антігона, яка повстала проти тиранії державної влади, що пригнічує 

все розумне і справедливе, являє в трагедії Софокла ідею величі 

особистості, протизаконного пригнічення її прав. 

Грецьку трагедію зазвичай називають «трагедією Рока». За 

уявленнями давніх греків, життя людей визначає доля. Вона володарює 

над усіма. Тікаючи від неї людина тільки іде назустріч їй, як це сталося із 

батьком Антігони Едіпом («Едіп-цар»). Софокл будував свої п’єси на 

протиставлені людської волі і визначень долі. Над родом Едіпа нависло 

прокляття дружини Зевса – Гери. Прокляття богині здійснюється. Гинуть 

брати Антігони, гине вона сама, але йде із життя гордо, непідкореною, 

відстоюючи своє моральне кредо. І в цьому її сила. Такою залишається 

людина у  трагедіях Софокла – сильною, гордою, які б нещастя, по волі 

Рока, не випадали на її долю [2, с. 141]. У всіх трагедіях видатного 

Софокла звучить гімн людині. 
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