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 KREON 

 

   Når to brødre omkommer i kamp, tilkommer det naturligvis familien at begrave begge. 

Den blotte oplysning om, at den ene ligger ubegravet hen, er begrundelse nok for Antigone 

til spontant at begrave ham, - der er ikke noget at tænke over, det er helt overflødigt at sige, 

hvad der skal gøres i en sådan situation, her viser man blot, at man har en ædel natur
1
. Skal 

det skæres ud i pap (Ant.39-40), skal der først overvejes og argumenteres
2
, så er det for sent, 

selv om man så når den rigtig                                  vή  handler spontant og 

skaber sig derved en eksistens, der omfatter både liv og død (96-97). Andre holdninger tager 

måske også liv og død i betragtning, men skaber sig højst en biologisk eksistens, og en 

sådan har alle dyr. I m    arg m  t r r  g å m d             1   , h   h  v   r t   

 v  d         , d t  vag   ø , hv   b  t mm     d t  r at b  v  b h r   t a  d t  tær    ø , 

at holde lav profil (84-85), at undlade at have ambitioner (92; egentligt pudsigt at ville 

bruge det svage køn som et stærkt argument). Inderst inde ved jo også Ismene godt, hvad 

der er det rigtige (98-99). 

  Med Parodos (100ff) står solen op efter overstået kamp; en sol, som bringer lys, varme, nyt 

håb, en ny begyndelse, et nyt liv, hvor det mørke ligger bag os. Theben har overlevet, de 

ulykkelige brødre fik del i fælles død
3
. Vi skal altså glemme den uhyggelige fortid (150f) og 

starte påny i pagt med Thebens skytsgud (152-54). 

  Kreons "trontale" (162-210) fylder 49 vers, og her konstaterer han indledningsvis i 2 vers, 

at g d r   har g   pr tt t πόλ  ,   t r at   øvr gt d     v amm  g d r har ry t t d        

vældig bølgegang
4
. To vers og færdig med guderne. De resterende 47 har Kreon som 

h v dp r   . Ha  br g r g r    t b t   t 1.p r     pr   m   έ ώ  1  ,1  ,1  ,1 1 , έ    

 1   ,            1   ,            , 1     .       v.     .  t    v   tr r t  ty    r t r  ,   m 

a   r d    b gy d      t g  r  t b    d  a           ma d, d r p  d    g har  å t    r   t r      

på  1                  - "I er med m g,          ,  g        I hav  g  mt hv r  r,  å   mm r    

   g ræ       a   ,   d p  , ha    ø   r.   t   r  øb g  hø d p   t      g ræ     

  mm r   1                  π v  , m d d tt          rræd r        - "altså", "som den 

logiske følge af hvad jeg lige har sagt", - netop denne pointering af logikken får os til at ane, 

at det måske ikke er så logisk endda. 

  Kreon hævder selv (175ff), at man først lærer en mand at kende til bunds, når han sidder 

med det overordnede ansvar. Derfor er det interessant at se det "regeringsprogram", han 

 r m ægg r,   r d t  a    dt   r a t t b   r v     m  hvad d r  r g dt   r πόλ  , går   g   d 

  r, hvad d r       r g dt   r πόλ  , går   g  m d     . p  .   -10).Det lyser ikke langt væk 

af visionær politik, til gengæld er den svær at være uenig i. Når han så eksemplificerer 

denne politik med hæder til Eteokles og trampen på Polyneikes, bliver man lidt beklemt, for 

hvorfor denne trampen på en død (som han ovenikøbet selv var forpligtet til at begrave)? 

hvorfor vagter ved en død mand (217)? hvorfor er koret mærkeligt valent over for Kreon 

(211-22)? hvorfor bestyrker koret ham nærmest i troen på, at han er almægtig over for såvel 

de døde som de levende (213-14)? hvorfor taler Kreon så kontant om løn og profit (221-

22)? Er hans verden kun materiel? Så mange retoriske spørgsmål, så lille en leder. 

  Kreon laver den banale, logiske fejlslutning, at eftersom alt andet er omkring ham, så må 

han selv være centrum i verden som så. Dette medfører, at han kun kan opfatte sig selv som 

menneske/person, mens han ser alt andet og alle andre som ting/objekter. Relationen 

mellem menneske og ting er magt, som udgår fra mennesket: menneske -magt-> ting. Pilen, 



 

 

 2 

som udtrykker magtrelationen, kan kun vende den vej, og hvad der er mere interessant: alt, 

hvad pilen peger mod, bliver tingsliggjort. Så længe pilen peger mod en ostehøvl, er der 

ikke noget problem, måske heller ikke, hvis der peges på en kat, - selv om Foreningen til 

Gamle Kattes Værn her måske vil protestere, - men hvad nu, hvis der peges på et menneske, 

en person? 

  Det ser vi i næste epeisodion (223-331), hvor en   λ ξ   mm r   r at m dd    Kr   , at 

Polyneikes er blevet begravet af en ukendt. Først efter mere end 20 vers siger vagten (245f), 

hvad der er sket. Den første snes vers bruger han på at betone sin egen uskyld og sin frygt 

for at møde op hos Kreon. Han er tingen, som står for enden af magtudøvelsens pil, og for 

den anden ende ser han ikke et menneske, en person, men en tyran. Kreons "magt-model": 

menneske -magt-> ting vil altså, læst fra den modsatte ende, se sådan ud: menneske <-
magt/vold/frygt- tyran. Det er vigtigt at have i baghovedet, når vi læser den store 

civilisationskorsang om lidt (332ff). Kreon giver i øvrigt selv - uden at rødme - udtryk for, 

at denne tolkning er rigtig (289-92). Da hans eget motiv til handling er materiel magt og 

kun det (jf.498), kan han også kun forestille sig dette motiv hos andre (293-303, 310-314). 

Han er slet ikke i stand til at tale med andre, kun til andre (læs her stichomytien 315ff, jf. 

278ff). Menneskets eneste mulighed over for tyrannen er at undsige ham, at gå derfra, 

hvilket   λ ξ  g å gør   p  .    . 

   I Kreons verdensbillede er han som sagt selv centrum, og de andre ligger som en række 

koncentriske cirkler omkring ham. Yderste cirkel kunne være Thebens befolkning, her 

r præ   t r t a    λ ξ,  g d   æ t    d m d    tr m, Kr on, ville da stå for venner, børn, 

hustru og hans nærmeste medarbejdere, "Rådet" d.v.s. Koret. Efterhånden som den ene 

cirkel efter den anden krakelerer, bliver der naturligvis mindre og mindre at være centrum 

for
5
, og et centrum, et punkt, har jo som bekendt ingen udstrækning, så hvis kun punktet, 

Kreon, er tilbage, er der intet, ingen eksistens (jf.1325). 

   Vi skal her kun tage få punkter i korsangen 332ff. op. Mennesket er det frygteligste væsen 

i verden, fordi det har magt over alt andet, bortset fra Hades (361), som sætter en grænse for 

ethvert menneskes fysiske, biologiske, materielle magt, og dette bør vi huske i vor 

fuldkommenhed (365-75), hvor vi frit kan vælge mellem godt og ondt. Høj i sin by, 

 ψ π λ  ,  r d  ,   m h  d r   g t    a d t    v  g g d r  r t, m     g   p ad        by, 

    
 
π λ  , har d  ,   m gør d t m d att . H r  r v  - m d at d     ør t   tr   r -  vr  på d t 

    a    mråd , hv r d t      gæ d r  m at b h r   , m   at b h r      g.    ,   m   r t 

h r   mta  r   m    π λ  ,  r     tuationen den ukendte gerningsmand, som koret naturligvis 

tager afstand fra; det er det asociale individ, som samfundet skiller ud, "u-menneskeliggør", 

tingsliggør, for at kunne beherske det (se også tilføjelsen i slutningen af dette skrift). På et 

andet p a   a  v    m p b    m  at r  gv     , at Kr     tår   d     va g  t at    m    m at 

b  v   ψ π λ       r    π λ  , m   d t  r  ærm  t       t r   a t par  t   h r,   r   d tt  

øjeblik ser Koret (376ff), at den ukendte gerningsmand er Antigone, og Koret er et stort 

spørgsmål, fyldt med tvivl og klage. Hvorfor reagerer Koret sådan? Det kan kun være, fordi 

den ukendte altså ikke var en ukendt ting, der mentalt kunne holdes på afstand, men det var 

et kendt menneske, en kendt person med eget navn og historie: Oidipus' datter, Antigone; 

hun har vær t   yd g m d d     g   g    v ,           λ      v vό          , b mær  
"kongelige", ikke "landets lov og guders ret" som i korsangen (368). Nu hvor situationen 

spidser til, aner vi, at Koret begynder at skelne explicit mellem egen grundholdning og 

Kreons, selv om det i hans nærvær stadig holder kæft
6
. 
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         λ ξ,   m  ør g  rd  d t     t , ma   a   v r   r tyra    ,   mm r    t  bag   g 

er ved at snuble over de demonstrative pronominer (384f), så ivrig er han efter at redde sit 

eget skind (399f). Hans tidligere undsigelse af tyrannen var altså ikke en heltegerning, men 

kun motiveret af frygt for egne rygstykker, og hans afsluttende betragtninger (435-440) over 

godt og ondt tjener ikke til ære for det folk, som han efter vor opfattelse skal ses som 

repræsentant for. Vagtens egen karakter er vel i grunden ligegyldig, for det egentlige formål 

med ham er at tegne for os tyranbilledet, som set gennem Kreons briller bliver til  billedet af 

den store mand, som alle nærer overmåde stor respekt for. Derfor ser Kreon også Antigone 

stå og stirre ydmyget ned i jorden (444f), mens vi ved, at hun bare kigger et tilfældigt sted 

hen, da hele seancen her med Kreon rager hende en høstblomst
7
. Hun gennemgår nu (450ff) 

for os læren om den positive ret - som hos Aristot         r    mm r t   at h dd  vό   , 

m   h r  ή      -  g  ær    m  at rr tt  , a  Ar  t t      a d t      , m   h r vό   . V  

hæfter os imidlertid ved, at for Antigone eksisterer der både et før-nu og et efter-nu, at der 

er en forud-forståelse af, at der eksisterer noget - kald det en guddom, som er uden for tid 

(456f). Denne forudforståelse af det guddommelige giver hende en forståelse af guderne og 

af døden, som det menneskelige grundvilkår, vi ikke kan komme ud over (460f, jf.361f). 

Derfor måtte hun spontant handle, om og hun skulle dø (465f), hun måtte give sig selv hen. 

Herved giver hun en "mod-model" til Kreons "magt-model" :  

 menneske/person <-hengivelse-> menneske/person 

Dobbeltpilen her, hengivelsen, er reciprok og udtryk for en spontan handling, hvor det altså 

ikke giver mening at spørge om, hvad man skal gøre, hvis det andet menneske ikke vil 

involvere sig i en person-relation. Det kunne være fristende i en græsk sammenhæng at 

sætte betegnelserne monolog (Kreon) og dialog (Antigone) på de to menneskelige relationer 

til omverden. Andre ord kunne komme på tale, men det overlader vi til læserens fantasi, her 

skal kun slås fast, at det er to uforenelige "modeller", hvilket også Antigone konstaterer i 

499ff, jf. også hendes berømmelige replik i 523, hvoraf det fremgår, at de to 

verdensanskuelser bygger på henholdsvis had/fjendebilleder og kærlighed/venner. 

   Først skal Kreon dog (473ff) have lov at forhærde sit umenneskelige syn: fra det døde jern 

over heste til en slave går hans tankegang for at ende ved kvinden. Alle fire fænomener er 

objekter i Kreons univers, i mandens univers, hvor der kun er plads til én mand, men mange 

objekter (484f), nemlig alle andre. "Magt-modellen" er ambitiøs, magt vil have mere magt, 

og derfor bliver Ismene (488) pludseligt og tilsyneladende uformidlet draget ind i sagen. 

Kreon giver ganske vist en begrundelse (491ff), men den har karakter af efterrationalisering, 

vi ved nemlig, at i den ambitiøse magt-model selvstændiggør magten sig og tager magten 

over det menneske, der troede, at det magtfuldt kunne styre alt. Naturen slår igen: det er 

ikke Kreons logik, men magtens logik, der styrer, hvem der skal undgælde. Vanviddet når 

sit foreløbige højdepunkt, da Kreon giver Ismene en pseudo-retssag - "har du gjort det eller 

ej?" (534f), pseudo- for hans indledende henvendelse (531) har dømt hende på forhånd. 

Her, hvor han selv tror, han er på toppen af sin magtposition, er han objektivt set så meget 

slave af magten, at han i virkeligheden ikke fatter en brik af, hvad der foregår, hvilket 

Sophokles bidende ironisk lader ham selv kommentere, selv om han tror, det er pigerne, han 

kommenterer (561f). 

  Disse piger er også svære at forstå; er Antigone ikke dybt uretfærdig, da Ismene melder sig 

som solidarisk? Nu har hun modet til at have gjort det rette, og så afvises hun af den 

princip-rytter til Antigone. Skal vi med Kreon opgive at forstå dem, eller er der et minimalt 
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strå af logik at klynge sig til? To af Antigones replikker kan levere denne logik: 543 og 546-

7, der siger så meget som: eksistens i egentlig forstand forudsætter, at man  har valgt at 
handle, ytringen er ikke nok, "man skal selv have jord under neglene". Samtidig røber 

Ismene, at hendes liv er bundet op på Antigone (548,554,566), hun giver altså ikke sig selv 

hen og har ikke gjort det, hun hæfter sig blot uselvstændigt på et tog, som er kørt: 

sympatisk, men den, der kommer for sent, er altid lidt sølle. Hun gør et sidste sympatisk 

forsøg på at inddrage Kreon i den personlige relation: dræber du din egen søns brud (568)? 

men Kreon ser kun ting, som jo er udskiftelige (569), og i øvrigt er han travlt optaget af at 

fralægge sig ansvaret (575) og inddrage Koret i beslutninger, han selv har taget (577). 

Underlige er hans afsluttende bemærkninger (578-81), der tilsyneladende fastslår, at fra nu 

af vil der være orden i tabernaklet, for selv de modige flygter, når de ser dødstruslen i 

øjnene, - ligger der heri et lille håb om, at Antigone skulle finde på at stikke af? Han fik 

hende jo ikke ned med nakken i det "forhør", som sluttede i 525 med en ren og skær 

magtdemonstration: "mens jeg lever, vil en kvinde ikke få en ledende post". Hvis Antigone 

nemlig nu flygtede, ville hun paradoksalt nok sidde i saksen, for dermed ville hun 

indrømme, at hun var et objekt underlagt Kreons magt, og altså dermed godkende hans syn. 

Ved at blive derimod og altså gå i døden vil hun stå som det frie menneske, der selv vælger 

sin skæbne, og Kreon vil stå med et problem. Så hvis der er et stille håb i hans brovtende 

ord, er det forståeligt. 

   Den følgende korsang (582-625) vil vi lade ligge her, ikke fordi den er uinteressant, men 

vi må videre, dog skal vi lige i forbifarten gøre opmærksom på slutningen 620-25, hvor 

koret tydeligvis efter vor opfattelse gør opmærksom på, at det står grueligt galt til med 

Kreons dømmekraft, og at noget større end Kreon er på færde. Ismene bragte før korsangen 

Kreons søn på bane, og nu kommer han så på banen "live"
8
. Ligesom en far er ens fortid, er 

    ø       r mt d, d r  r må d t g æd  Kr    at hør  Ha m     ør t   rd π    ,  ό   _  . 

De er udtryk for en tankegang, som Kreon fuldt ud kan gå ind for på sin måde, men hen ad 

vejen kan de få en noget anden drejning. Temaet i Kreons lange tale (639ff) er "at adlyde" 

(642): fader -> søn, mand -> kvinde, hersker -> folk, og sådan må det være, set fra Kreons 

synspunkt. Heroverfor står nu Haimon, der naturligvis giver sin fader ret indledningsvis 

(captatio benevolentiae), men.... Haimon færdes åbenbart i en dialogisk sammenhæng: han 

ved, hvad folket siger, og så ved han, at ingen er fuldkommen (707ff), så derfor er en 

person-relation (menneske <-hengivelse-> menneske) nødvendig: man må som træet i 

strømmen (712ff
9
) give efter en gang imellem for at leve på langt sigt, man må lytte til 

andre. I den følgende stichomythi mellem Haimon og Kreon - den fører til, i et crescendo 

frem til bruddet, at endnu en af Kreons koncentriske cirkler krakelerer; i denne stichomythi 

vælger vi to centrale pointer:  

1      πόλ                   ή      v  ό  έ     έ ό    é  ma d  πόλ    r        g   πόλ   . 

Dette er Haimons fornægtelse af Kreons verden
10

, og det må være paradoksalt for Kreon, 

for det er hans arvtager, hans egen fremtid, der fornægter det, han står for. Kreons reaktion 

er typisk: han slår over til et andet emne og finder skjulte motiver hos Ha m   -  g h r  a  

ha       br g  p  g -m t v t  -               v               - "han kæmper for/sammen 

med kvinden", hvilket fører os til den anden centrale pointe: 2) hvorfor lader Sophokles dog 

ikke
11

 Haimon komme med et argument som "Åh far, jeg er så grueligt forelsket i hende, 

kan du ikke lade hende slippe af den grund?" I sin lange replik 683ff. har Haimon gjort rede 

for, hvem der handler galt i denne sag, og hvem der derfor har hjælp behov: Kreon. 
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Antigone er derfor i en vis forstand ganske uinteressant for Haimon: hun går ganske vist 

biologisk til grunde, men han har ikke grund til at bekymre sig om hendes eksistens, den har 

hun selv taget vare på. Kreon derimod vil sandsynligvis overleve biologisk, men ikke 

eksistentielt, socialt, og da Kreon som  ad r  r Ha m      rt d,  r    d   a  Ha m   -   .   

d tt  p r p  t v Ha m     ør t   rd        π    ,  ό        - så er Haimon involveret på et 

højere niveau, end Kreon kan tænke sig. I øvrigt: hvis nu Haimon argumenterede med sin 

kærlighed, ville han så ikke netop argumentere ud fra Kreons syn og dermed reducere 

Antigone til en ting? Men Haimon tænker som Antigone, jf. Ismene i 570. Lad det nu ligge, 

den ærede læser vil selv tænke videre over dette og mange andre punkter, som vi her 

springer over for lige at knytte et par kommentarer til den følgende korsang. 

   Koret tolker her (781ff) Haimons reaktion som udtryk for et princip, som ligger over det 

m         g  p a ,  a    v  v r d t g dd mm   g      Ε   ,   g   m død    t a  d  

menneskelige grundvilkår, som mennesket derfor må tage hensyn til, og det på et andet 

niveau end Kreon opfatter det 648f, hvor kvinden beskrives som en udskiftelig genstand for 

nydelse, bemærk han bruger ikke engang Antigones navn. Genstande er udskiftelige, 

personer er ikke, de har eget navn. 

   I   1-    b    d r K r t   d   g    ør     drag   d t  d a  Kr      amm  hæ g 

       v - magtpr    pp t   v r på A t g       d         v - følelse/ 

hengivelsesprincippet: hun har navn og demonstrativt pronomen i 805!) d.v.s. endnu én af 

Kreons koncentriske cirkler er ved at krakelere, ikke ganske, men ved at! I den følgende 

kommos klager Antigone over sin skæbne, mens hun føres til graven, og Koret, som nu 

åbenlyst er trådt i personlig relation til hende trøster hende efter evne, men slår pludseligt 

om i 872-875, fordi - tror vi - Kreon igen kommer på scenen, og så er Koret alligevel ikke 

stærkt nok til at holde fast. Derfor er Antigones afsluttende epode logisk (876ff): her vises 

helt konsekvent, hvad hengivelsen  a     t      λ      ,     λ  ,  v  έv    ..   v   έ  v 

πό   v         v            λ v    v ζ  . A  a-privativum dominerer i uhyggelig grad, 

associationer omkring "uden, u-, ikke, ingen" anskueliggør for os den høje pris eksistensen 

kan have. Men ikke for Kreon (883ff). Han fatter endnu mindre, hvad der foregår, og lægger 

glad og fro afstand til det hele (889-90) uden at pakke noget ind i samfundshensyn, som han 

gjorde, da han annoncerede henrettelsesmetoden (776). I Antigones fortsatte klage over sin 

og slægtens skæbne (891-928
12

) bemærker vi, at Antigone inden sin endegyldige 

forbandelse af Kreon (927-8) kommer i tvivl om karakteren af sin egen handling (921ff). 

Det er påfaldende, at det er Antigone, der kan rejse tvivlen over for sig selv; hun handler i 

"hengivelses-modellen", der erkender livets usikkerhed - måske har den anden ret. Kreon 

derimod, som handler i "magt-modellen", kan ikke tillade sig den flothed at tvivle på egen 

ret; det mindste tegn på usikkerhed - og et sådant er selv-tvivlen - får magt-modellen til at 

bryde sammen, jf. hans voldsomme afvisning af koret i 280ff.
13

 

   Teiresias den blinde séer, Kreon den seende blinde (988ff). Teiresias' udsagn er afgørende 

for, at Kreon endeligt beder Koret om råd. Det vil vi vende tilbage til om lidt, for først vil vi 

overveje, hvor Teiresias befinder sig i Kreons verdensbillede af koncentriske cirkler. Kreon 

har haft kontakt med folket (vagten), med kvinden (Ismene/Antigone), med familien 

(Haimon), med ungdommen (igen Haimon, jf. ungdom som tema f.x.719,726-29,767), og 

nu får han det med den gamle generation, hvis autoritet jo ikke mindst beror på den høje 

alder (jf.Koret i 1091ff), og Kreon tiltaler da også Teiresias "du <ærværdige> gamle" 

(991,1035,1045), selv om han er på nippet til at bruge alderen som et argument mod ham 
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(1035). Men det vigtigste er naturligvis, at Teiresias er séeren, som kan "se" gudernes vilje, 

d.v.s. Teiresias repræsenterer guderne, Himlen, der hvælver sig over Kreons koncentriske 

cirkler og nu styrter ned over dem, - der er jo forresten ryddet godt op i dem: hvor mange er 

der i grunden tilbage? Der er da Koret, som nu kan råde ham i den retning, som de (hele 

tiden?) har fundet bedst: red den levende, begrav den døde (1100f). Han beder selv om et 

råd, som han vil følge (1099), og alligevel lader han overrasket, da han får dette råd. Havde 

han ventet/håbet i sit stille sind på opbakning til den oprindelige politik? Vi tror det, han er 

en lille smule forhærdet stadigvæk her, hvor det hele bryder sammen over hovedet på ham. 

Men NU må han handle, og selv (1107,1112).  

   Når uselvstændige mennesker skal handle selv, gør de tit tingene i en sær bagvendt 

rækkefølge: sådan også Kreon her. Myten kræver godt nok, at det går, som det går, men en 

deus ex machina har løst mange problemer for dramatikere og især for dramatikernes 

personer, så mytens krav er ikke uomgængelige. Det er derimod Kreons person: han gør 

ikke tingene i den rækkefølge, enhver normal person ville vælge, og som Koret råder til 

(1100f), men omvendt. Han står ikke til at redde, for i "samtalen" med Teiresias begik han 

den endegyldige hybris (1040ff): om så Zeus handlede imod Kreon, ville han ikke bøje sig. 

Først da Eurydikes sidste koncentriske cirkel er krakeleret om ham, og han står i hele sin 

nøgenhed, hvor han end ikke kan bestemme sin egen død (1335
14

), først da kan Koret drage 

konklusionen: visdom frem for den materielle lykke, som er forgængelig. Guderne, det, som 

rækker ud over nuet, må ikke tilsidesættes. Det var den visdom, vi fik med Kreon. 

 

 Det er klart, at ovenstående er en læsning, som udelader mange ting, ikke blot inden for det, 

man plejer at sige i forbindelse med en tragedie, men også inden for de tankebaner, der her 

er fulgt. Det er dog mit håb, at den ærede læser selv vil fortsætte samtalen. Denne lille 

opsats er udsprunget af en lille bemærkning af Holger Friis Johansen, som engang for nu 

mange år siden sagde, at vi jo ikke vidste, under hvilken titel denne tragedie blev opført 
første gang. Traditionen har med god grund givet den titlen Antigone, men Kreon er så 

interessant en figur, at han ligesåvel kunne have givet navn til stykket.   

 

Viborg, 1997 

Johs.Thomsen 

 

En tilføjelse: 
 Antigone taget på fersk gerning. 
I korsangen vv.323-356 beskrives menneskets forhold til alt andet i 

verden. Vi bestemte sidste gang dette forhold som et magt-forhold. 

Dvs. verden består i denne optik af én person, og alt andet (inkl. 

andre mennesker) er for denne ene person "noget", redskab, ting,  

hvilket kan illustreres sådan: 

 

Mennesket                 relation til               Omverden 

 

SUBJEKT                      MAGT                     OBJEKT       

Person                                                 Ting 

 

 

I versene 357 – 364 ser det imidlertid ud til, at menneskets forholden 

sig til det andet menneske også kan være præget af med-lidenhed (på 

græsk sym-pati, i 2008 taler vi også om em-pati indføling, man kunne 
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også sige med-følelse); dette gælder tilsyneladende især, når vi har 

nært kendskab til / er i familie med den anden. Dvs. en person 

forholder sig til/føler med/for en anden person: 

 

Mennesket                 relation til                     Omverden 

 

PERSON                                                          PERSON 

 

 

 

 

 
 

1. Sophokles Antigone 37-38:δε ί ξ ε ι ς τ άχα ε  τ ' εύγεvής πέ υκας. Der henvises overalt til OCT-udgaven ved 

A.C.Pearson 1967. 

2. Ant.49 φρόvησov. 

3. Ant.144ff, bemærk, at brødrene optræder med verbalformen i dualis, det understreger naturligvis deres 

fællesskab; også Ismene (13-14) og Antigone (21) bruger dualis om dem. Det er ikke sådan, at to per 

automatik fremkalder dualis, jf. Kreon i 170ff, 193, hvis nogen skulle mene, at vi trækker for store 

veksler på morphologien).  

4. havbilleder om statens, samfundets, menneskehedens farefulde sejlads gennem livet er et velkendt 

fænomen, også her i denne tragedie, men vi skal ikke her gøre mere ud af dette.  

5. det er en pointe, Haimon udtrykker præcist i v.739. 

6. jf. Antigones påstand i 504ff. 

7.7. parallellen til Sokrates i Platons Apologi er så iøjnefaldende, at man kunne fristes til at opfatte 

dette værk som en uddybende kommentar til Sophokles' Antigone. 

8. denne "tema-angivelse" forud for en scene er ganske almindelig i tragedien. 

9. det er forunderligt, at sønnen bruger naturbilleder 712-717, der minder om faderens 474ff, men har den 

modsatte pointe. 

10. hvordan har denne replik mon lydt i Perikles' øre omkring 440 f.Kr.? 

11. det er naturligvis metodisk forkert at spørge: "hvorfor gør Sophokles ikke sådan og sådan?", for det 

korrekte spørgsmål må lyde: "hvad opnår Sophokles ved at gøre, det han gør?". Her kan det negative 

spørgsmål dog være nyttigt nok, for Kreon hører tydeligvis/vil tydeligvis høre Haimon argumentere med 

kærligheden, mens vi udefra kan se, at det gør han faktisk ikke.  

12. vi sniger os i denne sammenhæng uden om de gammelkendte tekstinterpolationsproblemer, se herom f.x. 

Lesky Die tragische Dichtung der Hellenen, 3.Aufl. 1972, pp.206-7. 

13. at Antigones spørgsmål givetvis skal opfattes som retoriske, gør ikke stort her, da Kreon heller ikke 

stiller retoriske spørgsmål til sig selv. 

14. på denne baggrund bliver Korets "fromme" replik 214f. ædende ond. 

 

MED-FØLELSE 


