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התיאטרון היווני
הדראמה היוונית צמחה מתוך החגיגות לכבוד אל היין ,דיוניסוס .חגיגות אלו ,שנערכו כארבע פעמים
בשנה ,הצטיינו בהוללות רבה ,והופיעה בהם גם מקהלה ששרה שירי התהילה לאל ,להם נוספו
סיפורי עלילה בפרוזה מפי המנצח .ברבות הימים הובדלו מתוך המקהלה אחד או שניים מחבריה,
שמילאו תפקידי משחק מיוחדים.
היוונים מיסדו את הצגת הדרמות והיו תחרויות על הדרמה הטובה ביותר .בתחילתה הייתה הדרמה
הייתה פשוטה מאד וכללה שחקן אחד בלבד ,כאשר המקהלה מילאה את הזמן כאשר השחקן החליף
דמות .שחקני המקהלה השתמשו במסיכות כדי שגם הצופים המרוחקים יוכלו להבחין בהבעות
פניהם ,ואילו השחקן הראשי לבש מסיכה שונה .השחקנים כולם היו גברים ,ותפקידי הנשים יוצגו
באמצעות מסיכה נשית .מאוחר יותר ובהשפעת סופוקלס (המאה החמישית לפני הספירה) נוספו שני
שחקנים נוספים .שלושת השחקנים שיחקו את כל הדמויות ,תוך החלפת מסיכות לפי הצורך.
ההצגות התקיימו בתיאטרון פתוח שהכיל צופים רבים ,וכל הצגה הוצגה פעם אחת בלבד במסגרת
תחרות בה נבחרו ההצגות הטובות ביותר .הטרגדיות התבססו בדרך כלל על סיפורים מיתולוגיים,
ואילו הקומדיות עסקו בענייני היומיום.

המקהלה

כניסה מחוץ לעיר

כניסה מן העיר

במה
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אנטיגונה :תרשים דמויות

אוורדיקה
מלכת תבי

קריאון

אחים

מלך תבי

היימון

אנטיגונה

יוקסטה

אדיפוס

מלכת תבי לשעבר

מלך תבי לשעבר

איסמנה

אטאוקלס
נאמן
לקריאון

מאורסים

תריסיאס
הנביא העיוור,
שליח האלים

המקהלה
זקני העם

פוליניקס
הבוגד
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נושא הטרגדיה "אנטיגונה"
המחזה עוסק בהתנגשות בין שני חוקים מנוגדים:
חוק המלך
 חוק שנחקק ע"י בני אנוש
 חוק זמני ומשתנה לפי הנסיבות
והתנאים ,הזמן ,המקום והאדם.
 יכול להיות גם חוק בלתי מוסרי
 מושפע מחולשות אנושיות ושיקולים
אישיים
 ניתן לערעור ולשינוי
מיוצג ע"י קריאון
נתמך בתחילה ע"י זקני העם ,שמסירים את
תמיכתם בהמשך

חוק האלים
 חוק שנקבע ע"י האלים
 חוק נצחי ואוניברסלי ,שאיננו משתנה
לעולם
 חוק שמייצג את המוסר הנצחי
 מעל לשיקולים אנושיים חולפים
 בלתי ניתן לערעור
מיוצג ע"י אנטיגונה
נתמכת ע"י הנביא תרזיאס ,היימון ,זקני העם
והעם כולו

ההתנגשות (הקונפליקט) בין שני החוקים נובעת מכך שהאדם מנסה לשנות ולקבוע את גורלו.
שתי הדמויות הראשיות  -אנטיגונה וקריאון  -בטוחים בצדקתם וביכולתם לשנות את צו הגורל.
קריאון דורש מן העם לפעול לפי חוק המלך .חוק זה קובע ,כי מי שבגד בארצו לא יקבר אלא
גופתו תושלך לכלבים .בכך הוא פועל בניגוד לחוק האלים ,הקובע כי אין לפגוע בכבוד האדם
באשר הוא אדם .קריאון דורש ,למעשה ,להפוך את החוק האנושי והזמני לחוק עליון על חוק
האלים ומערער על תוקפו של חוק האלים .בכך הוא חוטא בחטא ההיבריס .הוא עושה זאת
בניגוד לעצת הנביא תרזיאס ,שהוא נציג האלים ,וכן בניגוד לדעת אנטיגונה ,היימון ,זקני העם
והעם כולו.
אנטיגונה ,לעומתו ,דורשת לפעול על פי חוק האלים ועל פי חוקי המוסר ולשמור על כבוד אחיה
המת למרות שבגד .אנטיגונה יוצאת נגד חוק המלך  -חוק שמחייב גם אותה .זהו אמנם חטא,
אבל אי ציות לחוקי האלים הוא חטא גדול יותר .עקשנותה של אנטיגונה וצורת פעולתה נובעים
אף הם מחטא ההיבריס ולכן גם היא נענשת.
מכיוון שגם אנטיגונה וגם קריאון מפרים את החוק וחוטאים בחטא ההיבריס ,שניהם ,בסופו של
דבר ,סובלים ונענשים .שניהם מהווים גיבורים טרגיים.

5

פרולוגוס :דיאלוג בין אנטיגונה לאיסמנה
אנטיגונה

איסמנה

מספרת לאיסמנה על צו המלך

איננה יודעת דבר

מכנה את קריאון "עריץ חורש רעה"
דורשת את עזרת אחותה

פוחדת מפני קריאון ותגובתו ,במיוחד משום
ששתיהן נשים שנותרו ללא גברים במשפחה

כועסת על אחותה" :לא עוד אדרוש ממך עזרה…"

דואגת לגורל אחותה ומבטיחה לשתוק ולא לגלות

( )23ובזה לה על חולשתה ופחדה.

לאיש .מזהירה אותה כי היא מנסה לעשות את
הבלתי אפשרי (מזהירה אותה מפני ההיבריס
שלה)

האהבה שבתחילת הדיאלוג מתחלפת בשנאה

מצהירה למרות הכל על אהבתה לאחותה.

עזה ובבוז.
דיאלוג הפתיחה משמש כאקספוזיציה ,בה מוצג הקונפליקט העיקרי במחזה :חוק המלך לעומת
חוק האלים .הדיאלוג משמש גם כדי לאפיין את אנטיגונה  -כאשר איסמנה היא דמות אנלוגית-
ניגודית.
איסמנה מאופיינת כאישה מעשית ,רציונלית ,המכירה את מגבלותיו של האדם (ללא היבריס)
קריאון מאופיין כאן דרך עיניה של אנטיגונה כשליט אכזר ויהיר.
אנטיגונה מוצגת כאישה חזקה ,עקשנית ,בעלת עקרונות וכועסת מאד  -כל תכונות הגיבור
הטרגי  -וכן כאישה גאה ובעלת בטחון עצמי מופרז (היבריס)
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אפוסדיון ראשון :קריאון והמקהלה
קריאון
 מתאר כיצד מתו אטאוקלס ופוליניקס,
שנלחמו זה נגד זה ואף הרגו זה את זה בדו
קרב.
 מתאר את עצמו כמלך נאור ,השומע לעצת
יועציו
 מודיע על הצו שהוציא :לקבור את
אטאוקלס בטקס מפואר ,כגיבור,
 אוסר לקבור את פוליניקס ומצווה להשליך
את גופתו לכלבים.
 מבקש מן הזקנים סיוע ותמיכה מוסריים
חוקר את השומר :מי קבר את פוליניקס והפר
את צו המלך

המקהלה
מצהירים אמונים למלך ונותנים את תמיכתם ,אם
כי לא בלב שלם.

ראש המקהלה חושש מתגובת האלים" :הלא
ליבי לחש לי זה מכבר כי יד אלים שוכני מרום
הייתה בזאת"

 מעליב את ראש המקהלה בגלל דבריו -
בניגוד להצהרת הפתיחה שלו.
 מתלונן כי העם משוחד נגדו ואיננו אוהב
אותו.
 טוען כי הקבורה נעשתה בעבור בצע כסף.
 מאיים על השומרים במוות אם לא ימצאו
את מפרי הצו.
דיאלוג זה משמש כדי להציג ולאפיין את קריאון ,ואפשר לראות בו חלק מן האקספוזיציה .קריאון
מאופיין כמלך עריץ המעמיד פני מלך נאור .כאדם הוא בעל גאווה ובטחון עצמי מופרז (היבריס)
ויש לו את כל תכונות הגיבור הטרגי :עקשן ,מסרב לשמוע בעצת אחרים ,וכועס מאד .הוא חש
נרדף ומאשים את הזקנים ואת העם ,הפונים נגדו .זקני העם מוצגים כמנהיגים חלשים וחוששים,
היודעים כי קריאון טועה אך פוחדים לומר זאת.
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אפוסודיון שני :דיאלוג בין קריאון לאנטיגונה
אנטיגונה
קריאון
השומר מוליך את אנטיגונה ,שנתפסה בעת שקברה שוב את אחיה.
מודה בגלוי ובגאווה שקברה את אחיה.
חוקר את אנטיגונה :מקווה כי תכחיש ,או כי לא
טוענת כי צו המלך מנוגד לחוק האלים.
שמעה על צו המלך.
מצהירה כי היא מוכנה למות למען קבורה נאותה
מאשים אותה בבוז לחוק המלך.
של אחיה ,בהתאם לחוק האלים ול"דת האבות".
קוראת לקריאון "שוטה"
מלגלגת על קריאון המתמהמה להענישה.
מאשים את אנטיגונה בגאווה ובעקשות .מאיים כי
טוענת שוב כי פעלה לפי צו האלים.
יכניע אותה לרצונו" ,רצון אדון-שליט".
טוענת כי הזקנים (המקהלה) תומכים בקריאון
פונה אל המקהלה לתמיכה.
מתוך פחד.
חושש לפגיעה בגבריותו" :ושמי לא גבר עוד  -כי
היא תלבש גברות".
טוען כי איסמנה שיתפה איתה פעולה ולכן תיענש
יחד איתה.
קורא לאיסמנה "בוגדת" ולאנטיגונה "רשע".
טוענת כי שני האחים נולדו מאם אחד ,ולכן יש
מאשים את אנטיגונה בביזיון אחיה ,אטאוקלס.
לכבד את שניהם במותם ומשום שחוקי האלים
טוען כי יש להפריד בין האח הנאמן לבין האח
אינם מבחינים בין אדם לאדם.
הבוגד ,בין ידי לאויב.
אומרת כי היא מונעת על ידי אהבה ולא שנאה:
"אני נוצרתי לאהוב ,ולא לשנוא!"
זוהי תחילת הסיבוך .דיאלוג זה ממחיש את הקונפליקט בין שני הגיבורים הטרגיים של המחזה,
המייצגים את שתי התפיסות המנוגדות :חוק המלך לעומת חוקי האלים (שהם גם החוקים
האנושיים) .זוהי התנגשות בין שני כוחות גדולים ,המיוצגים ע"י שני אנשים חזקים ,בעלי גאווה
ובטחון מוחלט בצדקת דרכם.
התנגשות זו מקבלת כאן אופי אישי של שנאה ובוז הדדיים.
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אפוסודיון שלישי :דיאלוג בין קריאון להיימון
קריאון
קריאון מבקש את תמיכתו של בנו לגבי פעולותיו
נגד אנטיגונה
קריאון מטיף לבנו :ציות לאב חשוב יותר מאהבת
אישה
מסביר מדוע מנע את קבורת פוליניקס ודן את
אנטיגונה למוות
קריאון מתרגז ,טוען שלא ילמד חכמה "מפי
תינוק"
מאשים את היימון כי הוא נלחם בגלל אישה
מחרף את בנו" :פרחח נואץ משפט"; "בזוי מוג
לב" ועוד.
בכעסו מצווה להמית את אנטיגונה לעיני היימון

היימון
היימון מצהיר אמונים לאביו
היימון מציג את הצד השני:
העם תומך באנטיגונה
מזיר מפני ההיבריס" :הרק דעה אחת לך והיא
תצדק?… חבכם ילמד חכמה מפי אחיו ולא יבוש,
כי לא יקשה לבו לשוא" ()54
היימון מערער על סמכות קריאון בגלל התנגדות
העם
טוען כי הוא דואג לאביו
מאיים" :אם היא תמות  -יגווע אתה קרבן נוסף"
()55
מחרף את אביו" :ראש אוויל ,ועוד.
מודיע" :פני לא עוד תוסיף לראות לעד" ()56
טוען כי אביו השתגע.

ראש המקהלה מנסה להפיס את דעתו של
קריאון ,אך לשווא.
קריאון גוזר על איסמנה גלות באי בודד.
דיאלוג זה מהווה נקודת מפנה בעלילה ,משום שלראשונה מתברר כי התמיכה באנטיגונה גדולה
מן התמיכה בקריאון :העם מתנגד לו ואפילו בנו יוצא נגדו.
הדיאלוג מדגיש שוב את ההיבריס של קריאון :עקשנותו ,בטחונו העצמי המופרז וחוסר היכולת
שלו לקבל דעות שונות משלו.
בדיאלוג מביע היימון עמדה דמוקרטית ומבקש מקריאון להקשיב לקול העם .הוא גם רומז על כך
שהוא עתיד להתאבד עם אנטיגונה ,אך קריאון " -עיוור" ו"חירש"  -איננו מקשיב לו.
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אפוסודיון חמישי :דיאלוג בין קיראון לתירזיאס /קיראון לראש המקהלה
קריאון

מאשר את דברי הנביא ומודיע כי ימשיך למלא
את החובות שיוטלו עליו
מסרב  -טוען כי כולם עשו יד אחת נגדו תמורת
שוחד.
מחרף ומגדף את תרזיאס ,מאשים אותו בקבלת
שלמונים

תריזיאס/ראש המקהלה
מתאר את עצמו כנביא שעצותיו למלך הביאו
ברכה לעיר .הוא העיוור המיטיב לראות (מוטיב
הרואה-העיוור)
מספר על חזיון שהיה לו :האלים מסרבים לקבל
את קרבנותיו של קריאון ומוסיף" :ובגללך באתנו
הצרה הזאת" ()72
קורא לקריאון לחזור בו" :השב כבוד למת!"
מנבא לקריאון את גורלו :ארמונו ימלא קולות אבל
(מות היימון ואוורדיקה) וכי העם ימרוד בו.
מודיע כי את הנעשה אין להשיב עוד.

ראש המקהלה מייעץ לקריאון לנהוג כדברי
הנביא
ראש המקהלה מייעץ לקריאון :קודם לשחרר את
קריאון נכנע :מודיע כי ישמע בקולם
אנטיגונה ואח"ב לקבור את המת
ההיבריס של קריאון מגיע לשיאו בדיאלוג זה :למרות שהוא מקבל מסר ברור מן האלים באמצעות
שליח האלים  -הוא עומד בעקשנותו מתוך גאווה ויהירות.
קריאון נשבר רק כאשר אחרון התומכים בו ,ראש המקהלה (המייצג את זקני העם) ,מסיר ממנו את
תמיכתו.
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תיאור ההתרחשויות הבאות (מפי המלאך-המבשר ומפי העבד)




 קריאון ואנשיו יצאו לקבור את פוליניקס לפי כל כללי הטקס
קריאון ואנשיו יצאו לשחרר את אנטיגונה מבור הקבר אליו הושלכה ,וגילו כי אנטיגונה התאבדה
בתלייה ,ולצידה היימון.
כשהיימון רואה את אביו הוא מניף עליו את חרבו ,ומיד מכוון אותה כלפי עצמו ומתאבד לעיני
אביו

התרה :קריאון אמנם מבצע את דרישתו של הנביא ,אך בסדר הפוך :קודם הוא קובר את המת ולכן
כאשר הוא מגיע אל אנטיגונה כבר מאוחר מידי :היא כבר התאבדה.



 קריאון מגיע כשהוא נושא את גופת בנו בידיו
 אוורדיקה מתאבדת ,תוך שהיא מקללת את קריאון
קריאון מבקש שיובילו אותו הלאה  -מתחנן ליום המוות שיגאל אותו מייסוריו
קטסטרופה :נבואתו של תרזיאס מתגשמת :קריאון איננו יכול להימלט מגורלו
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מאפייני הגיבור הטראגי על פי דורותיאה קרוק :קריאון
דומה לכל אדם
בעל תכונות אנושיות
בעל חולשה או חולשות
סובל
מודע לסבלו

חשוף לתהפוכות הגורל,
עלול ליפול

קריאון
אוהב את היימון בנו.

שונה משאר האנשים
קיצוני ולכן מיוחד

מתאבל מרה על מות
בנו היימון
מדוע לסבלו רק כאשר
מאוחר מידי ,לאחר
מות אנטיגונה ,בנו
ואשתו.
מאבד את משפחתו
ואת המלוכה

מעמד חברתי גבוה (מלך,
נסיך ,אציל)
עוצמת האישיות :כריזמטי,
בעל קסם אישי רב
אומץ לב ,בעל יצרים חזקים
מלא חרון וכעס ,רגשות
סוערים ,חסר פשרות ,דבק
במטרתו בקיצוניות
מוסריות נעלה ,רודף אמת
בכל מחיר

קריאון
קיצוני בדרישתו להעניש
את פוליניקס הבוגד
מלך
משכנע את המקהלה
בצדקתו (בתחילת
המחזה)
עקשן ,איננו חושש גם
לאחר שמתרבים
המתנגדים לו ,דיקטטור
מלא חרון על מעשי
פוליניקס ומעשי
אנטיגונה" :אך בי ,כל עוד
רוחי בי  -לא תשלוט
אישה!" ()45
רואה בפוליניקס בוגד
ובאנטיגונה ובאיסמנה
משתפות פעולה ,ושופט
אותם בהתאם.
בטוח בצדקת דרכו
כשליט וכנציג האלים

בעל פגם טרגי :היבריס -
חטא הגאווה והבטחון
העצמי המופרז ,אי הכרה
במגבלות האדם
ההיבריס מביא על הגיבור
מאבד את בנו ,את אשתו
וסביבתו את הקטסטרופה
ואת המלוכה
מאפייני הגיבור הטרגי מאפשרים לצופה להזדהות עם הגיבור הטרגי ולהרגיש שגם אם הוא "שונה מן
האנושות הרגילה" הוא "מייצג את האנושות הרגילה" ,כלומר ,אם זה קורה לגיבור במעמד כזה ,זה עלול
לקרות לכל אחד.
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מאפייני הגיבור הטראגי על פי דורותיאה קרוק :אנטיגונה
דומה לכל אדם
בעל תכונות
אנושיות
בעל חולשה או
חולשות
סובל
מודע לסבלו

חשוף לתהפוכות
הגורל ,עלול
ליפול

אנטיגונה
אוהבת את היימון ,מקוננת על
מותה הקרב .מרגישה בודדה.

שונה משאר האנשים
קיצוני ולכן מיוחד

אנטיגונה
מבצעת מעשה שאחרים
(איסמנה ,המקהלה) חוששים
לעשות או להצדיק.

סובלת בגלל מות אחיה ובגלל
שלא נקבר
אפוסודיון רביעי" :אבוי! מר לי
מר!" (" )61האומללה ,אשר
בדמי ימי נגזר עלי למות"
()64
הייתה ארוסתו של היימון ,בן
המלך  -והופכת לאסירה של
המלך ונידונה למוות אכזרי.

מעמד חברתי גבוה
(מלך ,נסיך ,אציל)
עוצמת האישיות:
כריזמטי ,בעל קסם אישי
רב

בת מלך לשעבר ומאורסת לבן
המלך
משכנעת את היימון וא המקהלה
בצדקתה ,אהובה על העם

אומץ לב ,בעל יצרים
חזקים

איננה פוחדת למות ,קוברת את
אחיה פעמיים ,נלחמת בעוז
בקריאון (דיאלוג באפוסודיון
השני)
מלאה כעס על קריאון ועל מר
גורלה

מלא חרון וכעס ,רגשות
סוערים ,חסר פשרות,
דבק במטרתו בקיצוניות
מוסריות נעלה ,רודף
אמת בכל מחיר

נלחמת למען הצדק " :הן בור
כפי נחשב לחטא ,וצדקתי -
למרי לבב" ()65
בעל פגם טרגי :היבריס עקשנית ובטוחה ביכולתה לגבור
 חטא הגאווה והבטחוןעל חוק המלך .מפרה את חוקיו
העצמי המופרז ,אי
פעמיים ,רואה עצמה כשליחת
הכרה במגבלות האדם האלים" :כי פי אלים ידרוש פשעי
ביום משפט" ()43
ההיבריס מביא על
מתאבדת בכלאה ,בעקבותיה
את
הגיבור וסביבתו
מתאבדים היימון ואוורדיקה,
הקטסטרופה
קריאון מאבד את המלוכה.
מאפייני הגיבור הטרגי מאפשרים לצופה להזדהות עם הגיבור הטרגי ולהרגיש שגם אם הוא "שונה מן
האנושות הרגילה" הוא "מייצג את האנושות הרגילה" ,כלומר ,אם זה קורה לגיבור במעמד כזה ,זה עלול
לקרות לכל אחד.
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תפקידי המקהלה
המקהלה ניצבת בצד הבמה
 .1מייצגת את זקני העם שהם החכמים ובעלי הניסיון" :ואנו הזקנים ,אשר שיבה זרקה בשער
ראשנו ,הן ידענו זאת היטב ,כי לא כזב ניבא האיש על כל העיר" ( .)75לעיתים מייצגת גם את
דעת העם.
 .2מביעה עמדה ומנסה למצוא פשרה ולפתור קונפליקטים לפי הזמן והנסיבות" :נהג אפוא בשכל,
קראון ,אל תשגה! … הוצא את העלמה מכלא הצינוק וצו לקבור את גוף המת אשר חולל" ()75
 .3מקשרת בין חלקי העלילה ,מודיעה על כניסת דמויות ומציגה אותן" :איסמנה יוצאת ,מן השער
תבוא .דמעתה על לחייה ,אחותה תבכה)45( "..
.4
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מבנה הטרגדיה
 5אפוסודיונים (מערכות)
סטסימון :שיר מקהלה ,המופיע בין האפוסדיונים (לעיתים כולל גם אודה :שיר הלל לאלים ,לאדם
ולהשגיו או לטבע)
אקסודוס :סיום המחזה.

שיא
סיבוך
התרה

פרולוג

אקסודוס

פרולוגוס :פתיחה ,היצג ,אקספוזיציה .הצגת הדמויות ,המקום והזמן ,וכן הצגת הבעיה
המרכזית:
סיבוך :חל מפנה בעלילה והיא מסתבכת ,כאשר השומר מודיע על קבורת פוליניקס ואחר כך על
תפיסת אנטיגונה.
השיא :הדיאלוג בין קריאון לאנטיגונה.
ההתרה :ראש המקהלה מצליח לשכנע את קראון לשחרר את אנטיגונה ולקבור את המת .קריאון
הופך את סדר הדברים ולכן מאחר את המועד.
אקסודוס :סיום טרגי ,קטסטרופה :קריאון חוזר עם גופת בנו ושומע כי אוורדיקה התאבדה .הוא
פורש מן המלוכה.
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הסכימה של הטרגדיה על פי דורותיאה קרוק
המעשה המביש:
מעשה בלתי מוסרי מובהק ,שאין עליו עוררין (אוניברסלי ובעל תוקף מוחלט) .בד"כ כרוך ברצח
בן משפחה ו/או בגילוי עריות
מבצע המעשה המביש :קריאון  -הפר את חוקי האלים ומנע את קבורת פוליניקס.
(אפשרות נוספת :מבצעת המעשה המביש :אנטיגונה  -מפרה את צו המלך וקוברת את פוליניקס).

הסבל הטרגי:
סבל עז ,אמיתי וכן ,שנגרם ישירות מן
המעשה המביש .בעל השפעה
ממוטטת והרסנית ,וכרוך באובדנו
הגמור של הסובל.
הגיבור הסובל :קריאון ,אשר נאלץ
לאסור את בת אחותו ,אנטיגונה ,ואשר
מאבד את בנו ואשתו בגלל מעשהו.
אפשרות נוספת :הגיבורה הסובלת:
אנטיגונה ,אשר מסתכסכת עם אחותה,
איסמנה ,ועם דודה ,קריאון .בסופו של
דבר מתאבדת.

הידיעה:
ההכרה בקיומו של הסבל .אין הכרח
שהגיבור הסובל יפיק את הידיעה ,אלא
שהקוראים יכירו ויהיו מודעים לסבל.
ידיעה זו שופכת אור על אספקט בסיסי
בטבע האנושי או בגורל האדם .הידיעה
כרוכה בסבל ואין להפריד ביניהם.
קריאון מודע לסבלו :באכסודוס מתאר
קריאון על סבלו" :השבית גיל חיי! מנע
ששון מלב!…"
אנטיגונה מודעת לסבלה :כאשר היא
נתפסת היא אומרת לקיראון :כי מי אשר
חייו מרים כמו חיי ,הלא ישיש ליבו מאד
לקראת מותו" ( .)43היא נושאת קינה על
מר גורלה ()63

האישור
המחודש
לאחר
הקטסטר
ופה הסדר שב אל כנו :הקטסטרופה מאזנת את השיבוש שחל עם המעשה המביש .הצופים במחזה
חשים אמונה מחודשת בסדר המוסרי הקיים בעולם :ערכי המוסר וערכי האדם מקבלים אישור
מחודש .מכאן נובע גם הקתרזיס :זיכוך ,היטהרות .התחושה שחש הצופה עם תום המחזה :הסדר
שב על כנו ולכן מרגיש הצופה תחושה של התנקות מרגשות החמלה והפחד שחש במהלך המחזה.
ב"אנטיגונה" :לאחר הקטסטרופה  -חוקי האלים ,שבמרכזם כיבוד כבוד המת ,מקבלים תוקף
מחודש.
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מושגים:
היבריס :חטא הגאווה והבטחון העצמי המופרז .האדם אינו מכיר במגבלותיו ומאמין כי יוכל לשנות
את צו הגורל .ההיבריס גורם למעשה המביש ולקטסטרופה.
מעשה מביש :מעשה בלתי מוסרי בעליל ,שעושה אחד הגיבורים בטרגדיה  -בדרך כלל הגיבור
הטרגי אך לא בהכרח .זהו מעשה שנעשה מתוך בחירה ,ובדרך כלל הכל מסכימים שאסור לעשותו.
בדרך כלל (אם כי לא במחזה זה) זהו מעשה כנגד אחד מבני המשפחה או הקרובים ,למשל :רצח אב
וני שואין לאם (אדיפוס) ,רצח אח ונישואין לגיסה (קלאודיוס ב"המלט") .לעיתים הגיבור אינו מודע לכך
בעת הביצוע (אדיפוס ,קריאון) ולעיתים זהו מעשה מודע (קלאודיוס ב"המלט").
קטסטרופה :אסון נורא המתרחש בסיום" ,במה זרועת גופות" :כולל את אבדנו של הגיבור הטרגי
ואת אבדן אהוביו .גודל האסון כגודל המעשה המביש .הקטסטרופה מאזנת את השיבוש שחל עם
המעשה המביש .הצופים במחזה חשים אמונה מחודשת בסדר המוסרי הקיים בעולם :ערכי המוסר
וערכי האדם מקבלים אישור מחודש
אישור מחודש :הצופים במחזה חשים אמונה מחודשת בסדר המוסרי הקיים בעולם :ערכי המוסר
וערכי האדם מקבלים אישור מחודש.
קתרזיס :זיכוך ,היטהרות .התחושה שחש הצופה עם תום המחזה :הסדר שב על כנו ולכן מרגיש
הצופה תחושה של התנקות מרגשות החמלה והפחד שחש במהלך המחזה.
"דע את עצמך" ו"הכל במידה :שני משפטים שהיו חקוקים על שער המקדש בדלפי ,אליו היו באים
בני יוון כדי לשמוע את נבואות האוראקל (מקום מושבם של מגידי העתידות מטעם האלים) .משפטים
אלו מזהירים את האדם להכיר במגבלותיו כבן אנוש ,לפעול במסגרת מגבלות אלו ולא להגזים בערך
עצמו (בניגוד לתכונת ההיבריס).

