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ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

« ΑΝΤΙΓΟΝΗ »

Γ΄ ΣΤΑΣΙΜΟ
( στ. 781 – 800 )
Η ∆ΟΜΗ

Ύµνος στη δύναµη του έρωτα
Στ. 781 – 800 : Οι δύο όψεις του έρωτα
Στ. 781: Οι δύο σηµασίες του έρωτα –
το αήττητο του έρωτα

προκαλεί θαυµασµό και τρόµο
Η παντοδυναµία
Στ. 782 – 789 : Η αγαθή πλευρά –

του έρωτα

η έκταση και ο χαρακτήρας
της δύναµης του έρωτα

Στ. 790 – 792 : Η αρνητική πλευρά –
γενικά

Στ. 793 – 794 : Η αφορµή για το θέµα του
έρωτα – ειδικά

Στ. 795 – 799 : Η αγαθή πλευρά –

Οι συνέπειες
που έχει στους
ανθρώπους

ο νόµιµος έρωτας

Στ. 800 : Η θεία φύση του έρωτα
και η ιδιότυπη δύναµή της

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Πρόκειται για ένα κοµµάτι ανεπανάληπτο σε µουσική και εικόνες. Η δύναµη του
Έρωτα είναι ακατανίκητη· όποιον χτυπήσει τον σκλαβώνει. Ο Έρωτας κάνει τα κορίτσια
να ξαγρυπνούν, ενώ κυριαρχεί σε στεριές και θάλασσες· από τα βρόχια του Έρωτα δεν
µπόρεσε κανείς ως τώρα να ξεφύγει ούτε θνητός ούτε θεός, κι όποιος είναι ερωτευµένος,
φτάνει ακόµη και σε παροξυσµούς τρέλας (στροφή). Ο Έρωτας ξεστρατίζει το λογισµό δίκαιων ανθρώπων σε άδικα µονοπάτια και τους παρασέρνει στην καταστροφή. Ο Έρωτας
έχει ανάψει τώρα έχθρα άσβηστη στο σπίτι του Κρέοντα, κι όπως φαίνεται υπερνικάει ο
πόθος του Αίµονα για την πολυαγαπηµένη µνηστή του. Ο Έρωτας στέκεται ίσος ανάµεσα
στους µεγάλους θεσµούς που κυβερνούν τον κόσµο, ενώ η Αφροδίτη, η µητέρα του, περιγελάει ακαταµάχητη όσους της αντιστέκονται (αντιστροφή).
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Ο χορός α φ ο ρ µ ώ µ ε ν ο ς προφανώς από τη φιλονικία που προηγήθηκε µεταξύ
πατέρα και γιου ψάλλει την παντοδυναµία του Έρωτα, που οδήγησε τον Αίµονα σε µια τόσο βίαιη αντίδραση. Ο λογικός πυρήνας του θέµατος είναι εποµένως ένα αρνητικό αποτέλεσµα, που έφερε ο έρωτας του Αίµονα. Ώστε πρωταρχικό γνώρισµα που πρέπει να προέχει στη συνείδηση των γερόντων είναι η καταστροφική δύναµη του έρωτα, η οποία χάλασε
την αγαστή σύµπνοια δύο προσώπων. Την αρµονική σχέση, που δηµιουργούσε η σώφρων
υπακοή του γιου προς τον πατέρα, την κατέστρεψε η ανταρσία του γιου και σ’ αυτό φταίχτης είναι ο έρωτας.
Έτσι σκέφτεται ο Χορός, αλλ’ αν ο νους του δικαιώνει τον Κρέοντα, η καρδιά του
είναι µε το µέρος του Αίµονα και της Αντιγόνης. Αισθάνεται πως αν έλειπε η κακή εναντιότητα, ο έρωτάς τους θα τους οδηγούσε στον ευτυχισµένο γάµο. Αύτη η σκέψη είναι η
βαθύτερη επιθυµία της ψυχής και προσφέρει την αφορµή να υµνήσει ο Χορός πλατύτερα
και ουσιαστικότερα τον έρωτα, αναφέροντας και όλες τις αγαθές του ιδιότητες.
Ο Κ.V. Fritz έχει υποστηρίξει ότι οι γέροντες πρόκριτοι του χορού παρερµηνεύουν
εδώ τη συµπεριφορά του Αίµονα - αποδίδοντας την οργή και την απειλή του (762-765) στο
ερωτικό πάθος του προς την Αντιγόνη. Το βασικό επιχείρηµα του Fritz είναι ότι πουθενά ο
Αίµων στη συζήτηση µε τον πατέρα του δεν επικαλείται το αίσθηµα και το δεσµό του για
τη σωτηρία της Αντιγόνης, αλλ’ αντίθετα προβάλλει λόγους και αρχές που αφορούν την
πολιτική, τη δικαιοσύνη και την ευσέβεια.
Οπωσδήποτε θα ήταν λάθος ν’ αποδώσουµε τη στάση εδώ του Αίµονα αποκλειστικά στην παρόρµηση του ασυγκράτητου ερωτικού πάθους του και µόνο, γιατί έτσι θα µειώναµε πράγµατι την αξία της πράξης του και την ηθική ποιότητα του χαρακτήρα του. Άλλωστε τα ίδια τα λόγια του Αίµονα -µε όσο διπλωµατικό τρόπο κι αν διατυπώνονταιοδηγούν στην παραδοχή ότι ο Έρωτας δεν είναι το µοναδικό κίνητρο του.
Εξετάζοντας από την άποψη της δραµατικής λειτουργίας το χορικό αυτό, θα µπορούσαµε να παρατηρήσουµε τα εξής:

1.

∆ίνει στον ποιητή την ευκαιρία να ψάλει τον ύµνο προς την ακατάλυτη
δύναµη του Έρωτα -ενός παµπάλαιου όσο και η ζωή στοιχείου, αλλά φυσικά αιώνια δυναµικού και νέου- εφόσον άλλωστε δεν επιστρατεύεται το
στοιχείο αυτό. προφανώς για λόγους τακτικής, από τον Αίµονα ως επιχείρηµα στη σύγκρουση µε τον πατέρα του.

2.

Παίζει έναν ρόλο, θα λέγαµε ειρωνικά προφητικό, αφού ο θάνατος του
Αίµονα θα λάβει χώρα υπό την παρορµητική φορά της µεγάλης αυτής δύναµης, από την οποία δεν µπορεί κανείς να ξεφύγει ούτε θνητός ούτε θεός
(798-90). Πράγµατι πουθενά αλλού στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία δεν
έχει εξαρθεί τόσο πολύ η δύναµη αυτή -που λέγεται Έρως, Ίµερος ή Αφροδίτη- ώστε να παρουσιάζεται ισότιµη µε τους µεγάλους θεσµούς που
κυβερνούνταν κόσµο (798-99).

3.

Λειτουργεί σαν ένα ενωτικό στοιχείο ανάµεσα στην προηγούµενη σκηνή
µε τον Αίµονα που έφυγε οργισµένος, εκτοξεύοντας δυσοίωνη απειλή,
και την επόµενη σκηνή µε την Αντιγόνη που παρουσιάζεται για έναν τελευταίο αποχαιρετισµό -ψάλλοντας τραγούδι συγκλονιστικά θρηνητικό.
Έτσι ενώ τονίζει και προεκτείνει το νόηµα της προηγούµενης σκηνής,

Σελίδα 2 από 3

Εκηβόλος

«ΑΝΤΙΓΟΝΗ» - Ανάλυση

προετοιµάζει ταυτόχρονους τους θεατές ν’ ακούσουν τον κοµµό που ακολουθεί, όπου συναντούµε εµφαντικές αναφορές στο γάµο και στο θάνατο, στη µοίρα των νεκρών και των ζωντανών.
4.

Αναπληρώνει την έλλειψη µιας σκηνής µε τον Αίµονα και την Αντιγόνη,
όπου θα προβαλλόταν ο δεσµός και η αγάπη ανάµεσα σ’ αυτούς τους δυο
αθώους και αγνούς νέους. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνούµε ότι ακριβώς η
δύναµη της αγάπης (αδελφικής, ερωτικής, µητρικής) είναι εκείνο το στοιχείο που προωθεί βασικά τη όραση της Αντιγόνης, της Ισµήνης, του Αίµονα και της µητέρας του. Εναντίον αυτής της δύναµης έρχεται ο Κρέων
ν’ αντιτάξει τον εγωισµό και την ισχυρογνωµοσύνη του. το κράτος του
και την εξουσία του. Ποιος όµως µπορεί να νικήσει την ακαταµάχητη αυτή κοσµική δύναµη;

• Η σχέση της ωδής µε το µύθο. Λειτουργικός της ρόλος
«Είναι αλήθεια πως η έµπνευση της ωδής προήλθε απ’ την σφοδρή αντίδραση του Αίµονα στις
εισηγήσεις του πατέρα του (728 κ.ε.), όπως είναι αλήθεια ότι τα επιχειρήµατα του Αίµονα είναι
καθαρά πολιτικά, όχι συναισθηµατικά ή θεολογικά. Αλλά το πραγµατικό κίνητρο του Αίµονα φαίνεται ολοκάθαρα απ’ την αινιγµατική του φράση «ἡ δ' οὖν θανεῖται καί θανοῦσ' ὀλεῖ τινά»
(751). Έτσι η παρούσα ωδή βαθαίνει και διευρύνει τις ιδέες της προηγούµενης σκηνής και παίζει το
ρόλο του υποκατάστατου της έλλειψης µιας σκηνής µεταξύ Αντιγόνης και Αίµονα στο έργο. Παράλληλα αποτελεί ένα προοίµιο του κοµµού που ακολουθεί, στον οποίο η συγκέντρωση αναφορών
στο θάνατο και το γάµο οδηγεί στη θέση του δράµατος και στον οποίο η ιδέα του Έρωτα θεωρείται
απ' την πλευρά της Αντιγόνης. Όπως ο Χορός ερµήνευσε την περιφρόνηση του διατάγµατος του
Κρέοντα απ’ την Αντιγόνη σαν αποτέλεσµα της επέµβασης της κληρονοµηµένης κατάρας στο
προηγούµενο Στάσιµο (594-603), παρόµοια αυτός εδώ θεωρεί τη συµπεριφορά του Αίµονα προς
τον πατέρα του σαν αποτέλεσµα της επίδρασης του Έρωτα στον οποίο ακόµα και οι θεοί δεν µπορούν να αντισταθούν. Όπως στην περίπτωση της Αντιγόνης, έτσι και στην περίπτωση του Αίµονα
εµείς δεν είµαστε βέβαιοι αν ο Χορός θεωρώντας τον Έρωτα σαν υπεύθυνο της συµπεριφοράς του
Αίµονα εξιλεώνει αυτόν όχι µόνο για την παράβαση των µεγάλων θεσµών που περικλείουν σεβασµό και πειθαρχία στους γονείς, αλλ’ ακόµα, πριν απ’ την πράξη, για την ασεβή επίθεση του στον
πατέρα του µέσα στον τάφο της Αντιγόνης (1231-4)· δεν είµαστε βέβαιοι αν ο Χορός αποσκοπεί
στο να απαλλάξει τον Αίµονα από κάθε ηθική ενοχή. Ο Χορός εξακολουθεί να θεολογεί και σ’ αυτή την ωδή µε ένα γενικό και αµφίβολο τρόπο».
Α. Φραγκούλη, ΝΕΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑ, τεύχος 32

Το τραγούδι του έρωτα άγγιξε την ψυχή του θεατή. Ξέρει τώρα ότι στο έργο αυτό
δεν παλεύουν µόνο ιδέες και εγωισµοί. Στον αγώνα παίρνει µέρος και το αίµα της υπάρξεως µας. Συµµετέχει ενεργά και ξανοίγεται σε αγώνα ζωής και θανάτου. Ο Αίµων έφυγε, η
Αντιγόνη σε λίγο θα οδηγηθεί στο πέτρινο σπήλαιο. Ποιόν άλλον αγώνα και ποιο αποτέλεσµα επιφυλάσσει για όλους ο έρωτας;
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