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Antigone ve Polyneikes'in cenazesi, Antigone, antik oyun yazarı Sofokles tarafından 440'larda yazılmış tek mdelik bir trajedidir.C. Bu, inançları ve devlet hukuku arasındaki çatışmanın bir sonucu olarak bireysel özgürlüğe inanan Antigone adlı bir kahramanın devlet otoritesine olan instigenliğiyle ilgilidir. [1]
Dünya edebiyatında direnişin ilk örneği kabul edilir. Kral Oidipus, Sophokles'in Trinipation adlı trinipation oyununun son oyunudur. Diğer oyunlar gibi, bu oyun bağımsız oynanır. Antigone diğerlerinden önce yazılmıştır, gerçi üçlemenin son maçıydı. Eser ilk kez M.Ö. 442 yılında .C. Eser Jean Cocteau,
Friedrich Hölderlin, Jean Anouilh ve Bertolt Brecht, Kemal Demirer gibi çağdaş yazarlar tarafından yeniden yazıldı. [1] Konu oyun başlamadan önce, Antigone'nin geçmişi hakkında bir takım bilgiler verilir: Antigone Kral Oidipus'un kızıdır. Kral Oidipus oğullarının baskısı altında tahttan çekilmek zorunda
kaldı ve kızı Antigone'nin yardımıyla Kolonos'a gittiği Thebai'den sürüldü ve orada öldü. Oğulları Eteocles ve Polyneikes Thebai'yi yönetmek için güç için savaştıktan ve birbirlerini öldürdükten sonra oğulları Kreon kral oldu. Kreon, savaşta ülkesini savunan Eteocles'in kahraman olarak görülmesini ve
törenle gömülmesini emretti, polyneikes ise taht savaşı uğruna yabancıların yardımıyla vatanına saldırdığı için kurye olarak açıkta bırakıldı. Kreon'un anlamsız bir gururla verdiği bu düzen aslında toplumda yerleşmiş geleneklere aykırıdır. Ama halk memnuniyetsizliğini ifade etmek, Kreon'a karşı çıkmak
istemez. Antigone, ancak, onun ceza ölüm olsa bile, onun kardeşlik görevini yerine getirmek için kararlıdır. Çünkü o, 'her ölü insanın gömülmeye hakkı olduğuna' inanıyor. [1] Kız kardeşi İsmene'nin katılımına rağmen kardeşini gömen Antigone diri diri gömüldü ve ölümcezasına çarptırıldı. Kreon'un oğlu
olan nişanlısı Haimon, Angitone'yi kurtarmaya çalışır ancak babasını ikna edemez. Antigone kendini mühürlendiği kör mahzende asıyor. Haimon bunu öğrendiğinde ayaklarının dibinde intihar eder. Oğlunun acısına dayanamayan annesi Euridike de kendi canına kıydi. Jean Cocteau, 1922 yılında
Fransızca'ya etkileri tercüme, oyunun kısaltılmış ve modern uyarlanmış versiyonu yazmıştır. Fransız yazar Jean Anouilh, İkinci Dünya Savaşı sırasında Antigone adlı oyununda antigone adlı oyununda Antigone'ye karşı antigone'nin direnişini işledi ve oyun 1944'te, Paris'in işgalden kurtarılmasından birkaç
gün önce sahnelendi. [2] Oyun Orhan Veli Kanık tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Brecht, Friedrich Hölderlin'in çalışmalarını 1948'de Sofokles'ten Almanca'ya kendi dünya görüşüne göre Antigone adı altında Almanca'ya uyarlamış ve Kreon'u Alman halkını yıkıma götürmek isteyen Hitler'e benzetti.
Brecht'in çalışmaları by Hasan Ali Cemal. In the 1970s, Kemal Demirer Demirer o ruhun uygun uygun gelir in ilâve eden de değinen bir yorumla. [2] Kral Oedipus (oyun) Kaynakça ^ a b c Zerenler, Dilek (Güz 2005). Antigone'nin iki Farklı Yorumu (PDF). Türkiyat Dergisi, 18. Selçuk Üniversitesi. 13 Ağustos
2012 (PDF) arşivi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2015. ^ a b Şener, Sevda (Kasım 2013). Sofokles'ten Günümüze Antigone. Sahne Dergisi. 22 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Mart 2020. (Sophokles) - Dramaturji Notları, Taşkışla Sahnesi, 2011 adresinden. Eğer İsmenis kara'nın
ortak kardeşiysen, yaşamayan kötülüklerin Zeus'unun yaşayanlar olduğunu biliyor musun? Çünkü ne kötü bir adam diye bir şey yoktur, ne de kötü bir adamdır, ne de o kötü bir adamdır. Peki bu da ne, o zaman, şehrin generale vaaz verdiği şey nedir? Duydukların sende mi? Yoksa 10 yaşında bir
arkadaşın kötü düşmanları mı gönderiyor? Ben bir efsane değilim, ve ben bir arkadaş değilim, ve ben bir arkadaş değilim, ve ben bir arkadaş değilim, ve ben bir arkadaş değilim, ve ben bir arkadaş değilim, ve ben bir arkadaş değilim, ve ben bir arkadaş değilim, ve ben bir arkadaş değilim, ve ben bir
arkadaş değilim, ve ben bir arkadaş değilim, ve ben bir arkadaş değilim, ve ben bir arkadaş değilim, ve ben bir arkadaş değilim, ve ben bir arkadaş değilim, ve ben bir arkadaş değilim, ve ben bir arkadaş değilim, ve ben bir arkadaş değilim, ve ben bir arkadaş değilim, ve ben bir arkadaş değilim, ve ben bir
arkadaş değilim, ve ben bir arkadaş değilim , ve ben bir arkadaş değilim, ve ben bir arkadaş değilim, ve ben bir arkadaş değilim, ve ben bir arkadaş değilim, ve ben bir arkadaş değilim, ve ben bir ve ölüm günü çift el iken değilim: 15 yıl sonra, Ordu gece gece iken, ben daha fazla görmedim, ne de bunu
yapmak istedim. Bu iyi bir şey, ve yeryüzünün kapılarının ortasında, sanki tek hapma gibi. 20. cadde, nedir bu? Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, ama özür dilerim. Creon kralının, o olan, o olan dır. davada dedikleri kişi olan dır. düşmana karşı bir hak ve kanun kullandı. Ve ölüleri sakladı: ölü olan sefil
ölü Polines gömülecek, gömülmeyecek ve sağır olmayacaklardı. Kuzeyin hatırına, tatlı 30. Dünyada iyi Creon gibi bir şey, sana söylemek için, onlar vaaz var, ve ben bu şeyler açık bir ön beyan verilmesi gerektiğini düşünmüyorum, ve ilk sanki hiçbiri değil, ama onlar öldürülmeli Bu yüzden bu şeyler var, ve
onlara bir yerli pephyka olduğunu göstermek, ya da o kötü olduğunu. Sayfa 2 Bu sayfaya notlar çapraz referanslar (2): Isocrates, Panathenaicus, Isoc. 12 169Isocrates, Plataicus, Isoc. 14 53Bu sayfadan notlar çapraz referanslar (2): Isocrates, Panathenaicus, 169Sophocles, AntigoneCross-referanslar bu
sayfaya genel sözlüklerde (1): Sayfa 3 Bu sayfaya notlar çapraz referanslar (2): Isocrates, Panathenaicus, Isoc. 12 169Isocrates, Plataicus, Isoc. 14 53Bu sayfadan notlar çapraz referanslar (2): Isocrates, Panathenaicus, 169Sophocles, AntigoneCross-referanslar bu sayfaya genel sözlüklerde (1): Sayfa 4
Konuşma 4, bölüm 55 Isocrates, Panegyricus #1 thebes oluşumu için İstatistikler: Bu makale Sophocles tarafından oyun hakkında. Oyundaki ana karakter için Antigone'ye bakınız. Ölünün önünde AntigoneAntigone Tarafından Nikiforos Lytras 1865YazanSophoclesChorusTheban
EldersCharactersAntigoneIsmeneCreonEurydiceHaemonTiresiasSentryLeader ChorusFirst MessengerSecond MessengerMuteTwo guardsA boyDate prömiyeri. 441 BCEPlace prömiyeriAtinaOriginal diliAntik YunancaGenreTragedy Antigone (/ænˈtˈˈəni/ ann-TIG-ə-nee; Antik Yunanca: Sofokles tarafından
M.Ö. 441 yılında veya öncesinde yazılmış bir trajedidir. Üç Theban oyun larından Antigone, oyunlarda anlatılan olayların sırası olan üçüncü oyundur, ancak bu yazılan ilk oyundur. [1] Oyun, Theban efsanesinden önce genişler ve Aeschylus'un Thebes'e Karşı Yedi'sinin bittiği yerden devam eder. Konu
Antigone bölüm oluşur (yani eklemeler) ayrı koro şarkı ve dans. Koro odes iki ana işlevi vardır: onlar olaylar ortaya bir yansıması sunmak, ve onlar kostümleri değiştirmek için üç aktör için zaman sağlar. Oyunun başlamasından önce, Thebes'in iç savaşında karşı taraf olan Eteocles ve Polynices kardeşler
taht için birbirleriyle savaşırken öldüler. Creon, Thebes'in yeni hükümdarı ve eski Kraliçe Jocasta'nın kardeşi, Eteocles'ın onurlandırılacağına ve Polynices'in halkın utancı olacağına karar verdi. Asi kardeşin bedeni kutsal ayinlerle kutsanmayacak ve savaş meydanında gömülmemiş olarak yatmayacak
akbabalar gibi leş hayvanlarının avı, o zamana kadar ki en ağır ceza. Antigone ve Ismene ölü Polynices ve Eteocles kız kardeşleri vardır. LaiusJocastaCreon OedipusJocasta EteoclesPolynicesIsmeneAntigoneHaemon Prolog: Antigone &amp; Ismene Oyunun açılışında, Antigone gizli bir toplantı için gece
geç saatlerde saray kapılarının dışında Ismene getiriyor: Antigone Creon fermanı meydan okuyarak Polynices'in cesedini gömmek istiyor. Ismene ona yardım etmeyi reddeder, koruma altında olan kardeşlerini gömmenin mümkün olacağına inanmaz, ama Antigone'nin kardeşini gömmesini engelleyemez.
Koro - ya da tek bir koro üyesi - şarkı başlar, sonra koro girer. Yedili'nin Thebes'e karşı arka planını efsanevi ve kahramanca bir bağlama dönüştürdüler. Creon girer ve gelecek günlerde Theban büyüklerinin korosundan destek ister ve özellikle Polynices'in bedeninin atılması naaşını desteklemelerini ister.
Koronun lideri Creon'a olan saygımdan destek sözü verdi. Bir nöbetçi içeri girer, korkuyla cenaze törenleri ve toprak ince bir kaplama ile sembolik bir defin verilmiştir rapor, kimse aslında suçu işleyen görür rağmen. Creon, öfkeli, suçlu bulmak ya da ölümle yüz kendisi nöbetçi emreder. Nöbetçi gidiyor. Çok
ünlü bir övgü de, koro hukukun üstünlüğünü övüyor. Bu onları Antigone'ye karşı koyar. Bu sahne Agon veya yarışma, birçok Yunan oyunları merkezidir. İki bakış açısını taban tabana zıt olarak görüyoruz. Creon geri döner, Antigone'yi de getirir. Nöbetçi, bekçilerin Polynices'in cesedini ortaya çıkardığını ve



antigone'yi cenazeye çalışırken yakaladığını söylüyor. Creon nöbetçiyi gönderdikten sonra onu sorgular ve yaptıklarını inkar etmez. Creon'la fermanın ahlaksızlığını ve yaptıklarının ahlakını açıkça tartışıyor. Creon öfkelenir ve Ismene'i üzgün görünce Antigone'nin planını biliyor olması gerektiğini düşünür.
Onu çağırıyor. Ismene, kız kardeşinin yanında ölmek dileğiyle suçu yalan yere itiraf etmeye çalışır ama Antigone buna izin vermez. Creon iki kadının hapse atınır. Oedipus'un evinin dertlerini korosöyler. Bir önceki bölümün sonunda üç oyuncu da sahnede olduğundan, bu nakarat kostümü değiştirip bir
sonraki bölümde Haemon olarak görünebilmek için gereklidir. Creon'un oğlu Haemon, Antigone ile nişanlı olmasına rağmen babasına bağlılık yemini etmek için girer. Başlangıçta Antigone'den vazgeçmeye istekli görünüyor, ama Haemon nazikçe babasını Antigone'u bağışlamaya ikna etmeye çalıştığında,
karanlığın örtüsü altında şehrin kız için yas tuttuğunu iddia ederek, tartışma kötüleşir ve iki adam kısa sürede birbirlerine acı bir şekilde hakaret ederler. Creon, Antigone'yi oğlunun önünde idam etmekle tehdit ettiğinde Haemon ayrılır ve Creon'u bir daha göremeyeceğine yemin eder. Aşk gücünün
nakaratı. Antigone idama giderken gözetim altında getirilir. Bir ağıt yakıyor. Nakarat onu bir kayaya dönüşmüş tanrıça Niobe ile karşılaştırır ve bir tanrıçayla kıyaslanması harika bir şey olduğunu söyler. Antigone onları onunla alay etmekle suçluyor. Creon, Ismene'i bağışlamaya ve Antigone'yi bir
mağaraya canlı gömmeye karar verir. Onu doğrudan öldürmeyerak, tanrılara en az saygıyı göstermeyi umuyor. Evden çıkarılır ve bu sefer meydan okuyan biri olmak yerine kederlidir. Tanrıların kanunlarına uymak için evlenmediği ve ölmediği için duyduğu üzüntüyü dile getiren Stoybu, Yaşayan mezarına
götürülür. Koro, antigone'yi acı çeken büyük efsane kadınlarını söyleyerek cesaretlendirir. Tiresias, kör peygamber, girer. Tiresias, Creon'u Polynices'in acilen gömülmesi gerektiği konusunda uyarır çünkü tanrılar, Thebes'in kurban larını ve dualarını kabul etmeyi reddederek hoşnutsuzdurlar. Ancak Creon,
Tiresias'ı yozlaşmış olmakla suçluyor. Tiresias, Creon'un Polynices'i gömmek ve Antigone'yi toprağa gömme kıvrak lık işlediği suçlardan dolayı kendi bellerinin bir oğlunu kaybedeceğini söyler (Antigone'nin ölüme mahkum edilmemesi gerektiğini söylemez, sadece yerin altında yaşayan bir beden
bulundurmanın uygunsuz olduğunu söyler). Tiresias ayrıca tüm Yunanistan'ın Creon'u küçümseyeceğini ve Tebes'in kurban lık sunularının tanrılar tarafından kabul edilmeyeceğini de kehanet ediyor. Koronun lideri, dehşete düşmüş, Creon'dan Tiresias'ın Tavsiyesi'ni alıp Antigone'yi serbest bırakıp
Polynices'i gömmesini ister. Creon kabul ediyor, bir sürü erkekle ayrılıyor. Nakarat tanrı Dionysus 'a (şarap ve tiyatro tanrısı) sözlü bir övgü sunar; bu kısım onların koruyucu tanrısına bir tekliftir). Bir haberci, koronun liderine Antigone'nin kendini öldürdüğünü söylemek için içeri girer. Eurydice, Creon'un
karısı ve Haemon'un girer ve haberciden ona her şeyi anlatmasını ister. Haberci, Creon'un Polynices'in gömülmesini gördüğünü bildiriyor. Creon, Antigone'nin mağarası geldiğinde, Haemon'u kendini asan Antigone'ye yakınırken buldu. Creon'ı bıçaklamaya çalıştıktan sonra Haemon kendini bıçakladı.
Habercinin hesabını dinleyen Eurydice saraya girer. Creon içeri girer, Haemon'un cesedini taşır. Kendi eylemlerinin bu olaylara neden olduğunu anlıyor ve kendini suçluyor. Creon'a ve koroya Eurydice'in kendini öldürdüğünü söylemek için ikinci bir haberci gelir. Son nefesinde kocasını lanetledi. Creon
olan her şey için kendini suçluyor ve kırık bir adam hizmetçilerinden içeride ona yardım etmesini istiyor. Çok değer verdiği düzen korundu ve o hala kral, ama tanrılar aleyhine hareket etti ve sonuç olarak çocuklarını ve karısını kaybetti. Creon kendini kınadıktan sonra, koronun lideri tanrıların gururluları
cezalandırmasına rağmen, cezanın bilgelik getirdiğini söyleyerek kapanır. Karakterler Antigone, onun güzel ve uysal kız kardeşi ile karşılaştırıldığında, onun ailesel görev tanıyan bir kahraman olarak tasvir edilir. Ismene ile olan diyalogları onu amcası kadar inatçı gösteriyor. [3] Onda kadın karakterin ideali
cesurca özetlenmiştir. [4] Merhum kardeşini onurlandırmak için karşılaşabileceği sonuçlara rağmen Creon'un kararına karşı dır. Ismene Antigone için bir folyo olarak hizmet vermektedir, kraliyet kararnamesi kendi yanıtlarında kontrast sunan. [3] Güzel olanı olarak kabul edilir, o daha yasal ve otoriteye
itaatkar. Creon'dan korktuğu için Polynices'i gömmekten çekiniyor. Creon, hukuku kişisel mutluluğun garantörü olarak gören thebes'in şimdiki kralıdır. Ayrıca trajik bir kahraman olarak görülebilir, doğru olduğuna inandığı şeyi olduğu için her şeyini kaybeder. Tanrıları memnun etmek için emirlerini
değiştirmek zorunda kaldığında bile, Antigone'yi serbest bırakmadan önce ölü Polynice'lere yöneler. [3] Thebes'li Eurydice, Thebes Kraliçesi ve Creon'un karısıdır. Sonlara doğru görünür ve sadece oğlu Haemon'un ölümünün doğrulanması nasihatini duyar. Kederinde, oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu
Creon'a küfür ederek intihar eder. Haemon, Antigone ile nişanlanmış Creon ve Eurydice'in oğludur. Creon'dan daha mantıklı olduğu kanıtlandı ve Antigone'nin hatırına babasıyla ikna etmeye çalışır. Ancak Creon onu dinlemeyi reddedince Haemon öfkeyle ayrılır ve onu bir daha göremeyeceğini söyler.
Antigone'yi ölü bulduktan sonra intihar etti. Koryphaios Kral (Creon) yardımcısı ve Koro lideridir. Sık sık Kral'ın yakın danışmanı ve bu nedenle yakın bir aile dostu olarak yorumlanır. Bu rol sonunda Creon Koryphaios'un tavsiyelerini dinlemeyi seçtiğinde vurgulanır. Tiresias olan tahmin Polynices nihai
uygun defin hakkında getiriyor kör peygamberdir. Bilge ve mantık dolu olarak tasvir, Tiresias onun aptallık Creon uyarmak için çalışır ve ona söyler kızgınlar. Creon'u ikna etmeyi başarır ama aceleci Antigone'yi kurtarmak için çok geç kalır. Koro, yaşlı Theban erkek bir grup, ilk kral için saygılı olduğunu. [4]
Amaçları oyundaki aksiyon hakkında yorum yapmak ve gerilim ve duygulara katkıda bulunmanın yanı sıra hikayeyi mitlere bağlamaktır. Oyun ilerledikçe Creon'a daha ılımlı olmasını tavsiye ediyorlar. Onların yalvarması Creon'u Ismene'i bağışlamaya ikna eder. Ayrıca Creon'a Tiresias'ın tavsiyesini
almasını tavsiye ederler. Tarihsel bağlam Antigone ulusal coşku bir zamanda yazılmıştır. MÖ 441'de, oyunun sahneleştirilmesinden kısa bir süre sonra, Sofokles Samos'a karşı askeri bir sefere önderlik etmek üzere on generalden biri olarak atandı. Bu emperyalizm zamanında önemli bir oyun çok az
siyasi propaganda, hiçbir tutkulu apostrophe içerir ve epiklerate (kızının ölü babasının soyu devam etme hakkı) dışında[5] ve anarşi karşı argümanlar, hiçbir çağdaş kinaye ya da Atina'ya geçen referans yapar çarpıcı. [6] Antigone, zamanın sorunlarıyla uğraşmak yerine oyundaki karakterlere ve temalara
odaklanmış tır. Ancak, creon, birkaç özgürce ve açıkça gerçek görüşlerini konuşacağız bir kral kişi mutlak hükümdar, ya da zorba, tehlikeleri ortaya koymaktadır ve bu nedenle Antigone kınayan acı hata yapar, o acıbir eylem oyunun son satırlarında pişman. Demokratik gelenekleriyle gurur duyan Ateler,
onun hatasını, Thebes halkının onun yanıldığına inandığını, ancak ona söyleyecek bir sesi olmadığını vurgulayan birçok diyalog satırında tespit ederlerdi. Ateler zorbalığın aptallığını tanımlarlardı. The Chorus in Antigone, Aeschylus'un Seven Against Thebes adlı oyununun devamı olan oyundaki
nakarattan önemli ölçüde ayrılır. Seven Against Thebes'deki nakarat, Antigone'nin kardeşini gömme kararını büyük ölçüde destekliyor. Burada, koro büyük ölçüde olumlu bir ışık sivil itaatsizlik görmek için isteksiz yaşlı erkeklerden oluşur. Nakarat aynı zamanda Sofokles'in oyunlarında hem Aeschylus hem
de Euripides'in oyunlarından tipik bir farkını temsil eder. Euripides'in bir korosu sık sık ana ahlaki temadan uzaklaşırken, Aeschylus'un bir korosu oyunun ahlaki doğasını hemen hemen her zaman devam eder veya yoğunlaştırır. Antigone'deki nakarat ikisinin arasında bir yerde yatıyor; bu yakın sahnede
genel ahlaki içinde kalır, ama kendini vesilesiyle ya da konuşma için ilk nedeni taşınmış olmasına izin verir. [7] Önemi ve yorumu Bu oyunda Sofokles bir dizi soruyu gündeme getiriyor: Şehri tehdit eden ciddi bir suç işleyen Polynices'e defin ayini yapılmalı mı, yoksa bedeni hayvanları atma ktan av olarak
mı gömülmemeli? Creon'a meydan okuyarak onu gömmeye çalışan biri özellikle zalimce ve korkunç bir şekilde cezalandırılmalı mı? Creon'ın hareketleri haklı mı? Antigone'nin eylemleri haklı mı? Bu Creon bir canavar olarak değil, doğru ve devlet tarafından haklı gördüğü şeyi yapan bir lider olarak
sunulmaktadır. Koro, cesedin tedavisi konusunda tedirgin olsalar da Creon'a ve ne yaptığına saygı duyan bir grup vatandaş olarak sunuluyor. Nakarat Antigone'ye sadece ölüme sebebiolduğu zaman sempati duyar. Ama koro, Creon'Un yaptıklarından Tanrıların rahatsız olduğunu ve Creon'un yaptıklarının
şehirlerinin yok edilmesiyle sonuçlanacağını öğrenince Creon'dan rotasını değiştirmesini isterler. Şehir koro için birincil öneme sahiptir. [8] [9] Antigone'deki karakterlerin arkasındaki ilk önermeler oluşturulduktan sonra oyunun eylemi sürekli ve kaçınılmaz olarak sonuca doğru ilerler. [10] Creon,
Antigone'nin emirlerine karşı kardeşini gömdüğünü keşfettiğinde, onun kaderinin tartışılması, Koro, Haemon veya Antigone'nin kendisinden gelen gençlik ya da kardeş sevgisi nedeniyle merhamet tartışmalarından yoksundur. ArgümanlarÇoğu hangi ders sıkı adalet için en iyi yapışır üzerinde bir tartışma
onu merkezi kurtarmak için. [11] Hem Antigone hem de Creon yaptıkları için ilahi yaptırım talep ederler; Ama Tiresias peygamber Antigone iddiasını tanrılar Polynices'in defin talep destekler. Creon'un suçu ihlal ettiği ve günahtan suçlu olduğu Tiresias'la yapılan görüşmeye kadar değil. Fermanın Tanrılara
ve onların iradesine karşı hoş nututa yol olacağına dair ilahi bir imamı yoktu. Burada olduğu konusunda uyarıldı, ama onu savunuyor ve Tanrıların peygamberine hakaret ediyor. Bu onun günahı, ve bu onun cezalandırılmasına yol açar. Creon'u ele geçiren korkunç felaketler, Antigone'nin haklı gösterdiği
yazılı olmayan ve ilahi yasa üzerinde devletin yasasını yüceltmesinin bir sonucu değil, çok geç olana kadar Tiresias'ın uyarılarını göz ardı etmesine yol açan huysuzluğudur. Bu oyun sonuçlandırmak satırları Koro tarafından vurgulanır. [9] Çevirisi filozof Martin Heidegger üzerinde güçlü bir etkisi olan
Alman şair Friedrich Hölderlin, oyunun daha ince bir okumasını ortaya çıkarır: Antigone'nin saraydaki hukuki ve politik statüsüne, ocak olma ayrıcalığına (epiklerate'nin yasal aracına göre) odaklanır ve böylece Zeus tarafından korunur. Klasik Atina'nın yasal uygulamasına göre Creon, en yakın akrabası
(Haemon) ile merhum kralın kızıyla ters bir evlilik ayininde evlenmek zorundadır ve bu da Haemon'u ölmüş babası için bir oğul ve varis yapmak zorunda bırakmaktadır. Creon torunları ve onun soyundan varisleri yoksun olacaktır - Antigone karşı nefreti için güçlü bir gerçekçi neden sağlayan bir gerçektir.
Bu modern bakış açısı uzun bir süre sular altında kalmıştır. [13] Martin Heidegger, The Ode on Man in Sofokles'in Antigone adlı makalesinde, 278. Onun yorumu üç aşamadan biridir: önce ayetin temel anlamını göz önünde bulundurmak, sonra da bu anlayışla, ve son olarak sofokles'in bu şiirde ifade ettiği
insanoğlunun doğasının ne olduğunu anlamak için. Heidegger'in kullandığı çeviride ilk strophe'nin ilk iki satırında, nakarat dünyada çok garip şeyler olduğunu söyler, ama insandan daha garip bir şey yoktur. Başlangıçlar Heidegger için önemlidir ve o, diğer tüm yönleriyle özünü bulmak gerekir içinde
insanlığın özünün birincil özelliği tanımlamak için bu iki satır kabul etti. Bu iki satır o kadar temeldir ki, ayetin geri kalanı onlara yetişmek için harcanmaktadır. İnsanoğlunun otantik Yunan tanımı en garip olandır. Heidegger'in metnin yorumu, insanlığı aşırılıkları yakalayan tek bir kelimeyle tanımlar —
deinotaton. İnsan, korkunç, vahşi olan ın kendisi olduğu ve aynı zamanda aşırı yada şiddet uyguladığı anlamında deinondur. Adam iki kere deinondur. 1942'de Hölderlin'in İlahisi Olan Şey'de bir dizi dersveren Heidegger, bu oyunu yorumlamada daha ileri giderek Antigone'nin kendisine verilen kaderi ele
aldığını, ancak koroda anlatılan insanoğlunun kine karşı bir yol izlemediğini düşünür. Antigone, esrarengiz bir şekilde acı çekmesi olan Creon'a karşı çıkınca, ikinci defin sorunu sofokles'in Antigone'si ile ilgili hala tartışılan önemli bir konu ikinci defin sorunudur. Kardeşinin cesedinin üzerine toz döktüğünde,
Antigone defin ayinlerini tamamladı ve böylece ona karşı görevini yerine getirtti. Düzgün bir şekilde gömüldükten sonra Polynices'in ruhu, toz un bedeninden alınıp alınmadığı için yeraltı dünyasına ilerleyebilir. Ancak, Antigone cesedi ortaya çıkarıldıktan sonra geri döndü ve ayini tekrar gerçekleştirdi.
Birden fazla yorumcu, hem gardiyanın sahne tanımını hem de nakaratın gözlemini gerekçe göstererek ilk cenazeyi gerçekleştirenin Antigone değil tanrılar olduğunu ileri sürmüştür. [16] Richard Jebb, Antigone'nin mezarlığa dönmesinin tek nedeninin Choaí'yi (libations) ilk kez unuttuğu ve belki de ayinin
ancak toz hala cesedi kaplarken Choaí'nin dökülmesi halinde tamamlanmış kabul edilmesi olduğunu ileri sürer. [17] Gilbert Norwood, Antigone'nin ikinci defin performansını inatçılığı açısından açıklar. İddiasına göre Antigone, kardeşini koruma fikrine bu kadar takıntılı olmasaydı oyunun hiçbir ölümü
olmayacaktı. Bu argüman, eğer hiçbir şey olmamış olsaydı, hiçbir şey olmazdı ve antigone'nin ne kadar inatçı olursa olsun, ilki dini yükümlülüğünü yerine getirdiğinde neden ikinci defin için geri döndüğünü açıklamak için fazla bir duruş sergilemediğini belirtir. Bu o Creon tutkulu meydan okuma ve ona
saygı sadece hareket bırakır dünyevi gemi. [18] Tycho von Wilamowitz-Moellendorff, Sofokles'in Antigone'sini ilk defin sırasında Antigone'nin tutuklandığı teorik bir versiyonla karşılaştırarak ikinci defin ihtiyacını haklı çıkar. Bu durumda, yasadışı defin ve Antigone'nin tutuklandığı haberi aynı anda gelecek
ve Antigone'nin meydan okumasının ve zaferinin takdir edilebildiği bir zaman dilimi olmayacaktı. J. L. Rose, ikinci defin probleminin çözümünün Antigone'nin trajik bir karakter olarak yakından incelenmesiyle çözüldüğünü savunur. Trajik bir karakter olmak, o tamamen bir fikir takıntılı, ve onun için bu
kardeşi ölüm onun saygı veren ve ona olan sevgisini gösteren ve doğru olanı için. Kardeşinin bedeninin ortaya çıkarını gördüğünde, bu yüzden, eylemin gerekliliği ya da güvenliği için sonuçları dikkate alınarak, onu tekrar örtmek için düşüncesizce hareket eder. [18] Bonnie Honig, Ismene'in ilk cenazeyi
gerçekleştirdiği ve Creon'dan önceki sözde itirafının aslında suçu nisme olarak kabul ettiği iddiasının temeli olarak ikinci defin sorununu kullanır. [19] Temalar Sivil itaatsizlik Antigone'de iyi kurulmuş bir tema, bireyin kişisel bir yükümlülüğü yerine getirme özgürlüğünü toplumun ihlalini reddetme hakkıdır.
[20] Creon'un fermanı ile ilgili olarak Ismene'e beni kendimden uzak tutmaya hakkı olmadığını söyler. [21] Bu temayla ilgili olarak Antigone'nin kardeşini gömme iradesinin rasyonel düşünceye mi yoksa içgüdüye mi dayandığı sorusu, katkıda bulunanlar arasında Goethe'nin de yer aldığı bir tartışmadır. [20]
Creon ve Antigone'nin devlet yasalarından daha yüksek yasalarla ilgili zıt görüşleri, sivil itaatsizlik konusunda farklı sonuçlara varmalarını bildirir. Creon her şeyden önce, doğru ya da yanlış, yasalara itaat talep ediyor. Otoriteye itaatsizlikten daha kötü bir şey olmadığını söyler (M.S. 671). Antigone, eyalet
hukukunun mutlak olmadığı ve kural ve otoritesi Creon'unkilerden daha ağır basan tanrıları onurlandırmak gibi aşırı durumlarda sivil itaatsizlikle kırılabildiği düşüncesiyle yanıt verir. Doğal hukuk ve çağdaş hukuk kurumları Antigone, Sofokles hangi yasa daha büyük: tanrıların veya insanın soru sorar.
Sofokles tanrıların kanunlarına oy verir. Bunu Atina'yı yakın gibi görünen ahlaki yıkımdan kurtarmak için yapıyor. Sofokles, bunun onların çöküşü olacağına inandığı için hemşerilerini kibir ya da kibir konusunda uyarmak istiyor. Antigone'de Creon'un kibri sergileniyor. Creon'un Polynices'i kendi içinde
gömmeme kararı, vatandaş olmanın ne anlama geldiğini ve vatandaşlıktan feragat etmeyi ne ifade ettiği konusunda cesur bir açıklama yapar. Her şehrin vatandaşlarının gömülmesinden sorumlu olması Yunanlıların sıkıca tutulan geleneğiydi. Herodot, her şehrin üyelerinin onları gömmek için büyük bir
savaştan sonra kendi ölülerini nasıl toplayacaklarını tartıştı. [22] Antigone'de, bu nedenle Thebes halkının Ama Creon'un Polynices'in gömülmesini yasaklaması çok çarpıcı. Thebes vatandaşı olduğu için Theban'ların onu gömmesi doğal olurdu. Creon halkına Polynices'in onlardan uzak olduğunu ve ona
vatandaş muamelesi yapmalarının ve vatandaşların adeti olarak gömmelerinin yasak olduğunu söylüyor. Thebes halkının Polynices'i gömmesini yasaklayan Creon, aslında onu diğer saldırganların-yabancı Argives'lerin seviyesine koyuyor. Creon'a göre, Polynices'in şehre saldırması vatandaşlığını geri
aldı ve onu yabancı yapıyor. Bu kararnameile tanımlandığı gibi, vatandaşlık sadakate dayanır. Polynices, Creon'un gözünde ihanete yol açsa iptal edilir. Antigone'nin görüşüne karşı geldiğinde, bu vatandaşlık anlayışı yeni bir çatışma ekseni yaratır. Antigone, Polynices'in devlete ihanet ettiğini inkar etmez.
Creon ise vatandaşlığın bir sözleşme olduğuna inanır; mutlak ya da devredilemez değildir ve belirli durumlarda kaybedilebilir. Bu iki karşıt görüş - bu vatandaşlık mutlak ve inkar edilemez ve alternatif olarak vatandaşlık belirli davranışlara dayalı olduğunu - vatandaşlık 'doğası gereği' ve vatandaşlık 'yasa
gereği olarak bilinir.' [22] Fidelity Antigone'nin Polynices'i gömme deki kararlılığı, ailesine onur getirme ve tanrıların yüksek kanunlarını onurlandırmanarzusundan kaynaklanır. O tekrar tekrar o ölü (An. 77) olanlar memnun etmek için hareket gerektiğini beyan, çünkü herhangi bir hükümdar daha fazla
ağırlık tutun, bu ilahi hukukun ağırlığıdır. Açılış sahnesinde, kız kardeşi Ismene'e duygusal bir çağrıda bulunarak, kardeşlerini kardeş sevgisinden korumaları gerektiğini söyler. Antigone, en yüksek otoriteden ya da otoritenin kendisinden geldikleri için devredilemez haklar olduğuna inanır. Antigone'nin aile
onuruna dayalı hareketlerini reddetse de Creon ailenin kendisine değer verirken. Creon, Haemon'la konuşurken sadece bir vatandaş olarak değil, aynı zamanda bir oğul olarak da itaat etmesini ister. Creon her şeyin babanın kararından sonra ikinci olacağını söyler (M.S. 640-641). Kralı ndan çok
Haemon'un babası olmaya verdiği önem, özellikle creon'un başka yerlerde devlete itaati her şeyden çok savunduğu gerçeği ışığında tuhaf görünebilir. Bu iki değeri çatışma içinde nasıl kişisel olarak ele alacağı belli değildir, ancak Thebes'in mutlak hükümdarı olarak Creon devlettir ve devlet Creon'dur.
Başka bir kişi, Antigone karşılaştığında çatışma bu iki değer hakkında ne hissettiği açıktır: devlete sadakat aile sadakat önce gelir, ve o ölüme onu mahkum. Antigone'deki tanrıların ve diğer Theban Oyunları'nın tasviri, tanrılara çok az atıfta bulunmaktadır. Hades tanrı kim en sık atıfta, ama daha fazla
Ölüm bir kişileştirme olarak adlandırılır. Zeus tüm oyunda isim olarak toplam 13 kez atıfta bulunulan ve Apollo sadece kehanet bir kişileştirme olarak başvurulan. Bu mansiyon eksikliği, ilahi müdahalenin değil, insan hatasının sonucu olarak meydana gelen trajik olayları betimlemektedir. Tanrılar chthonic
olarak tasvir edilir, başlangıçta olduğu gibi orada adalet için bir referans kim yerin altında tanrılar ile yaşayan bir referanstır. Sofokles, Antigone'de Olympus'a iki kez atıfta bulunmaktadır. Bu, Olympus'a sık sık atıfta bulunan diğer Athenian tragedians ile tezat. Aile için aşk Antigone'nin aile sevgisi, kardeşi
Polynices'i gömdüğünde gösterilir. Haemon kuzeni ve nişanlısı Antigone'ye derinden aşıktı ve sevgili Antigone'si kendini astığını öğrenince kederiçinde intihar etti. Modern uyarlamalar Drama Felix Mendelssohn 1841 yılında oyun Ludwig Tieck sahneleme için tesadüfi müzik bir paketi besteledi. Bir uvertür
ve yedi koro içerir. Walter Hasenclever 1917'de, I. Dünya Savaşı'nda yaşananolaylardan esinlenerek, 22 Aralık 1922'de Paris'teki Théâtre de l'Atelier'de Sofokles'in Antigone'si'nin bir uyarlamasını yarattı. Fransız oyun yazarı Jean Anouilh'in trajedisi Antigone hem Sofokles'in oyunundan hem de efsanenin
kendisinden esinlendi. Anouilh'in oyunu Şubat 1944'te Fransa'nın Nazi işgali sırasında Paris'te Théâtre de l'Atelier'de sahnelendi. II. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Bertolt Brecht, Friedrich Hölderlin'in çevirisine dayanan ve Antigonemodell 1948 adıyla basılan Antigoneadlı bir uyarlama besteledi. Haitili
yazar ve oyun yazarı Félix Morisseau-Leroy, Antigòn (1953) adı altında Antigone'yi Haiti Creole'una çevirdi ve uyarladı. Antigòn, birçok Haitilinin yaşadığı dini deneyimi, haiti vodou panteonundan birkaç Loa'nın oyuna dahil etme çabalarında dikkat çekicidir. Antigone, María Zambrano'nun 1967 tarihli
İspanyolca romanı La tumba de Antígona'ya (İngilizce adı: Antigone's Tomb) ilham kaynağı oldu. Porto Rikolu oyun yazarı Luis Rafael Sánchez'in 1968'deki oyunu La Pasión según Antígona Pérez, Creon'un kurgusal bir Latin Amerika ülkesinin diktatörü olduğu ve Antígona ve kardeşlerinin muhalif
özgürlük savaşçıları olduğu çağdaş bir dünyada Sofokles'in oyununu kurar. 1977'de Antigone, Yönetmen Burny Every'in Pedro Velásquez ve Ramon Todd Dandaré ile birlikte aruban prodüksiyonu için Papiamento'ya çevrildi. Bu çeviri Sofokles tarafından orijinal iambik ayet korur. 2004'te, New York'taki
Crossing Jamaika Avenue ve The Women's Project (The Women's Project) (New York'ta) tiyatro şirketleri, Tanya Barfield, Karen Hartman, Chiori Miyagawa, Pulitzer Ödülü sahibi Lynn Nottage ve Caridad Svich'in yazdığı Antigone Projesi'nin yapımcılığını üstlendi. Metin NoPassport Press tarafından tek
bir baskı olarak yayınlandı klasikbilim adamı Marianne McDonald ve oyun yazarı Lisa Schlesinger tarafından tanıtımları ile. Bangladeşli yönetmen Tanvir Mokammel, 2008 yapımı Rabeya (Kardeş) filminde de Antigone'den ilham alarak, 1971 Bangladeş Kurtuluş Savaşı'nda şehitlere doğru bir şekilde
gömülmemiştir. [23] 2000 yılında Perulu tiyatro grubu Yuyachkani ve şair José Watanabe oyunu grubun repertifinin bir parçası olarak kalan tek oyunculu bir parçaya uyarladılar. [24] Antigone'nin İranlı absürd bir uyarlaması Homayoun Ghanizadeh tarafından yazıldı ve yönetildi ve 2011'de Tahran Şehir
Tiyatrosu'nda sahnelendi. [25] 2012'de Kraliyet Ulusal Tiyatrosu Antigone'yi modern zamanlara uyarladı. Polly Findlay'in yönettiği yapım,[26] ölü Polynice'leri terörist bir tehdide, Antigone ise tehlikeli bir yıkıcıya dönüştürdü. [27] Roy Williams'ın 2014'te Antigone for the Pilot Theatre uyarlaması, bu ortamı
çağdaş sokak kültürüne taşıdı. [28] Suriyeli oyun yazarı Mohammad Al-Attar, Antigone'yi 2014'te Beyrut'ta Suriyeli mülteci kadınlar tarafından seslendirilen bir prodüksiyona uyarladı. [29] Antigone in Ferguson, Michael Brown'ın 2014'teki ölümünün ardından, Theater of War Productions ile Ferguson, MO.
Çeviri ve Yönetmenliğinde, Theater of War Productions Sanat Yönetmeni Bryan Doerries'in yönettiği ve Phil Woodmore tarafından bestelenen topluluk üyelerinin işbirliğiyle tasarlanmış bir uyarlamadır. [30] Soledad Barrio ve Noche Flamenca tarafından seslendirilen 90 dakikalık flamenko versiyonu
Antigona, Antigona rolünde Barrio ise. Martín Santangelo, Sanat Yönetmeni ve Yapımcı, Soledad Barrio tarafından Koreografi ve Isabel Bayon tarafından ek koreografi ile; Danışmanlık Direktörü, Lee Breuer; Mary Frank'in çalışmalarına dayanan Maske Tasarımı; Müzik: Eugenio Iglesias, Salva de Maria
ve Martín Santangelo. West Park Presbiteryen Kilisesi, 165 West 86th Street, New York, NY 10024, 13 Temmuz - 15 Ağustos 2015 tarihleri arasında sunulmuştur. Seonjae Kim'in başrolünde yer alan ve yönettiği riot Antigone müzikal uyarlamasının prömiyeri Şubat 2017'de La MaMa Experimental Theatre
Club'da yapıldı. Riot grrrl hareketinden esinlenen yapımda, Antigone'nin gelecek yaş hikayesini orijinal canlı müzikle anlatan bir Koro Lideri tarafından yönetilen bir kadın/ikili olmayan oyuncu kadrosu yer aldı. [31] Opera Antigone, Arthur Honegger tarafından opera, 28 Aralık 1927 tarihinde Théâtre de la
Monnaie Bruxelles prömiyeri. Antigonae, Carl Orff, Sophokles 'drama Friedrich Hölderlin çeviri kullanan bir Literaturoper tarafından opera (1805), 8 Ağustos 1949 tarihinde Felsenreitschule Salzburg Festivali bağlamında prömiyeri. Antigone (1977) Dinos Constantinides tarafından, Fitts ve Fitzgerald
Antigone (1986) tarafından Bir İngilizce libretto üzerinde Marjorie S tarafından. Merryman Antigone (1988), Vassily Lobanov ve libretto (Rusça) tarafından Besteli Alexey Parin Antigone oder die Stadt (1988) tarafından Gerhard Müller'in librettosuyla, prömiyeri 1991'de Harry Kupfer tarafından sahnelenen
ve Jörg-Peter Weigle the Burialbes tarafından yürütülen Komische Oper Berlin'de yapıldı. Dominique Le Gendre ve Libretto tarafından Seamus Heaney tarafından, sözlü tiyatro için yaptığı çeviri dayalı. Yapımda şef William Lumpkin, sahne yönetmeni Jim Petosa ve altı şarkıcı ve on enstrümanist yer
alıyor. [32] 2017'de Kamila Shamsie, Antigone'deki bazı ahlaki ve politik soruları İslam, IŞİd ve günümüz İngiltere'si bağlamında aktaran Home Fire'ı yayınladı. Cinema Yorgos Tzavellas oyunu 1961 yapımı bir filme uyarladı. Filmde Irene Papas Antigone rolünde yer aldı. Liliana Cavani'nin 1970'teki I
Cannibali (I Cannibali) (Sofokles oyununa dayanan) ve Britt Ekland Antigone ve Pierre Clémenti'nin Tiresias rolünde olduğu çağdaş bir politik fantezidir. 1978'de çekilen Omnibus filmi Germany in Autumn,Heinrich Böll'in The Ertelenmiş Antigone adlı bir bölümünü içeriyor[33] ve Antigone'nin kurgusal bir
prodüksiyonu bunu çok güncel olarak reddeden televizyon yöneticilerine sunuldu. [34] 2011'de Macar yapımı filmde Kamilla Fátyol Antigone, Zoltán Mucsi Creon rolünde ve Emil Keres Tires rolünde rol aldı. 2019 Kanada film uyarlaması, hikâyeyi Montreal'deki modern göçmen bir aileden dönüştürdü.
Sophie Deraspe tarafından uyarlanıp yönetildi ve Fredy Villanueva'nın ölümünden ilham aldı. Antigone Nahéma Ricci tarafından oynandı. Televizyon 1966 yılında Avustralya TV için çekildi. 1986'da Juliet Stevenson Antigone rolünde, Creon rolünde John Shrapnel ve BBC'nin Theban Plays filminde
Tiresias rolünde Sir John Gielgud rol aldı. Antigone at the Barbican, Ivo van Hove'un yönettiği Barbican'da 2015 yapımı tv yapımı bir yapımdı. Filmin çevirisi Anne Carson tarafından yapıldı ve filmin başrollerinde Juliette Binoche Antigone ve Patrick O'Kane Kreon rolünde yer aldı. Antigone'nin diğer TV
uyarlamalarında irene Worth (1949) ve Dorothy Tutin (1959) rol aldı. Çeviriler ve uyarlamalar 1839 - Johann Jakob Christian Donner, Almanca ayet 1865 - Edward H. Plumptre, ayet (Harvard Classics Vol. VIII, Bölüm 6. New York: P.F. Collier &amp; Son, 1909-14); tam metin 1888 – Sir George Young,
ayet (Dover, 2006; ISBN 978-0-486-45049-0) 1899 - G. H. Palmer, ayet (Boston: Houghton ve Mifflin, 1899) 1904 – Richard C. Jebb, düzyazı: tam metin 1911 – Joseph Edward Harry, ayet (Cincinnati: Robert Clarke, 1911) 1912 – F. Storr, ayet: tam metin 1931 – Shaemas O'Sheel, düzyazı 1938 – Dudley
Fitts ve Robert Fitzgerald, ayet: tam metin 1946 – Jean Anouilh, (modern Fransızca çeviri) 1947 – E. F. Watling, ayet (Penguen klasikleri) 1949 Robert Whitelaw , ayet (Rinehart Editions) 1950 – Theodore Howard Banks, ayet 1950 – W. J. Gruffydd (Galce çevirisi) 1953 – Félix Morisseau-Leroy (Haiti
Creole'a çevrilmiş ve uyarlanmış) 1954 – Elizabeth Wyckoff, ayet 1954 – F. L. Lucas, ayet çevirisi 1956 – Shahrokh Meskoob (Farsça'ya) 1958 – Paul Roche, ayet 1962 – H. D. F. Kitto, ayet 1962 – Michael Townsend, (Longman, 1997; ISBN 978-0-8102-0214-6) 1973 – Richard Emil Braun, ayet 1982 –
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