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La ribelo de Antigona
en la samnoma teutrajo de Jcun Anouittt

Irina !JALIKOVA

Priaütora] informoj
Ljubiss PreradoviCestas magistro de informadiko, diplomita ingen-
iero pri elektroniko, supera asistanto öe Katedro pri Medicina
Statistiko kaj Informadiko enkadre de Medicina Fakultato en Banja-
luko, al kiu apartenas ankaü la kunaütoroj: Profesoro Rade Tanjga,
diplomita ingeniero pri elektroniko kaj cefo de la supre menciita
Katedro kadre de la Medicina Fakultato; d-rino Ljiljana Lstinovic,
laboras en la fonduso por patologio enkadre de Klinika Centro en
Banja1uko kaj nun specialigas pri patologio en Vieno, Aüstrio, kaj
Magistro Vlsdo fJjajit, kiu specialigis pri neürologio kaj laboras
kiel supera asistanto öe Katedro pri Neürologio, dum d-rino Suzana
Vsrgu-Krstic estas postdiplornita studentino.

lan' Anuj' (Jean Anouilh), franca dramverkisto de la XX-a jareento
(1910 - 1987), intcresigis pri antikva greka mitologio kaj plurfojc
uzis en siaj verkoj temojn de antikvaj mitoj kaj tragedioj, modem-
iginte ilin. La motivon de Antigona li prilaboris eil la jaro 1942, dum
tre malfacila epoko, kiam Franeujo estis okupita de la hitleraj fasis-
toj. La progresema Eüropo arde malamis la fasisrnon kaj batalis kon-
trau gi. Suferoplena mondo sajnis al multaj homoj absurda kaj la
homo mem - senpova, senhelpa, soleca. Tiu atmosfero determinis
Anujon al pritrakto dc la nomita antikva mito.

En la dummilita tempo la Anuja verko estis komprenata de la spek-
tantoj kiel alegorio: Antigona estis por ili heroino de la Rezistado,
kaj la teatrajo mem - alvoko allukto kontraü la fasisrno.

Intertempe pasis 60 jaroj. La nova gcneracio, kiu ne spertis la mili-
ton, vidas la verkon de Anuj' alimanierc. Pri kio do temas reale cn tiu
verko? Kiam ni komparas la samtitolajn teatrajojn de Sofoklo (496-
406 a.K.) 6 ni vidos jenajn malsimileeojn: la verko de Sofoklo estas
eil vcrsoj kaj eil scienca-nobla stilo; la verko de Anuj' estas en prozo
kaj en konversacia stilo. Nenio (aü preskaü nenio) en la Anuja verko
translokas rolantojn en nian epokon: 1a aütoro kreas kvazaü ekstcr-
tcrnpan utmosfcron. Liaj pcrsonoj ne apartcnas al iu prcciza epoko
("dekoracioj neütraj'' indikas la aütoro). Nenio memorigas al antikva
Greklando aü al la nuna Grekujo aü al alia konkreta 1ando: nigra robo
por Antigona, heia robo por lsmena, pelerinoj por la aliaj rolantoj.

La ekstertempa atmosfero tuj donas al la verko filozofian koloron.
Tamen, 1a neütra fono estas detruita de inteme. La aütoro proksim-
igas la verkon al ni. Li uzas multajn vortojn, kiuj ekaperis nur en nia
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XX-a jareento. La personoj parolas pri postkartoj, kafo, fuziloj, fil-
moj, eigaredoj, aütornobiloj.

Alia malsimilcco: In sofokla Antigona cstis maturu, dignoplcnu,
cgc bela, dc ia sovaga beleeo. Antigona dc Anuj' cstas nia sarn-
tempulino kun multaj kompleksoj. Si estas malgranda, malbone
kombita. Si tute ne zorgas pri sia aspekto kaj bedaüras, ke si ne
naskigis kiel knabo: "Cu mi malmulte ploris pri tio, ke mi naskigis
knabino?" (1,285). Si similas al aliaj, antaüaj protagonistoj de Anuj':
Eüridica ("Euridiea") kaj Tereza ("Sovagulino"). Same kiel tiuj si ne
sentas sin virino.

Si amas la vivon kaj volas vivi. Si satas tusi malvarman akvon,
"belan kaj puran", trinki gin kiam si volas (1, 284), vckigi frumatene
"nur por senti per öiuj poroj la kareson de malvarmeta matena
venteto" (1, 285). Si diras al sia fratino: "Same mi ne volus morti"
(1, 283). Sed, malgrau tio, si proksimigis al la ideo de sinmortigo.
"Car, ekzistenebaze de sia naturo, ebriigita de senlima libero, si
opinias, kc si devas efektivigi sian propran agon, ke si ne povas eviti
tion" (3, 37).

La Antigona de Anuj' estas ankoraü preskaü infano. La temo de in-
faneco trapasas la tutan verkon. La vorto "eta" konstante akompanas
la protagonistinon. Sia vartistino nomas sin "eta kolombino" (4, 50).
Kreono vidas en si "etan knabinon", poste "etan furion" (4, 68), poste
"etan idiotinon" (4, 71). Si gardas gis nun sian pupon, donacon de
Kreono, kaj si enterigas la kadavron de sia frato pere de infana fosil-
eto, sia ludilo ... Tiuj vortoj kaj a]oj estas simbolaj por sia infaneeo.
La aütoro substrekas, ke la radikoj de sia ribelo devenas el la infan-
ago. Si öi am estis ribelema kaj öiam diris "NE". Si volas nek pripensi
nek kompreni: "Mi öion komprenos, kiam mi maljunigos ... se mi iam
maljunigos ... sed ne nun" (1, 284).

Alia trajto de niatempa Antigona estas sia plena soleco. Neniu
komprenas sin, neniu subtenas sin en sia agado, antaü la morto. Eö la
homoj kiuj amas sin ne kap ablas kompreni kaj subteni sin: nek la
vartistino, nek la fratino Isrnena, nek la fianöo Hemono ...

La öefa epizodo de la verko estas la parolbatalo de Antigona kaj
Kreono. Kreono, reganto de Tebo, estas onklo de Antigona. Li tute
ne deziras mortpuni sin, des pli ke si estas la fianöino de lia filo
Hemono. Sed Antigona faris kontraülegan, do kriman agon: malgrau
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la malpermeso de Kreono si enterigis la kadavron de sia frato. Sed
öiuj seiis, ke Kreono estis anoncinta mortpunon kontraü tia faro.

Li tamen pretas kasi la krimon de Antigona. Por tio sufiöas mortigi
la gardistojn, kiuj kaptis sin. Sed la afero komplikigas: Antigona
asertas, ke si sciis pri la puno, kaj se Kreono liberigos sin, si rekom-
encos sian faron. Kreono indikas al si, ke estas absurde riski la vivon
pro iu tradicio al kiu si ja mem ne kredus!

Sed Antigona daure persistas: se tio ne estas por la frato, si faros
ti on por si mcm, Kreono rnulkasis al si tion, kion li zerge kasis antaü
öiuj aliuloj - ne nur unu frato, scd ambaü fratoj cstas krimuloj: ambaü
ekribelis kontraü li, car ambau strebis al la rcga trono. Ili fine inter-
batalis kaj mortigis unu la alian. Sed la rcgo ne povis koneedi ke
ekzistis tiom da perfiduloj öirkaü li. Pro tio li proklamis unu el la
mortaj fratoj nacian heroon - kaj forjetis la kadavron de la alia kiel
krimulon en la dezerton. Kreono mem eö ne seias, kiu el ili estas kiu.

Antigona estas senkonsola. Si preskaü rezignas pri sia inteneo.
Kreono nun volas plifirmigi sian sajnan venkon. Li tial parolas pri
sia cstonta gccdzigo kun IIemono, pri fcliöo ... scd per tio li sclcktis
lu plcj malfavoran momenton. Aüdantc la vorton "fcliöo", Antigona
kvazaü ekvekigas el stato de traneo. Kio estas feliöo? La vivo, kiu
bazi gas sur kompromisoj kaj mensogoj? Ekzistado, kie la politiko
nornigas "kuirejo" kaj la geedzigo nornigas "satigo"?

Antigona ne plu celas al kompromisoj, si volas öion nun - kaj tion
tuj: "Mi ne volas esti modesta kaj kontcntigi per alrnozajoj, kiujn oni
jetos al mi por bone sinkonduti. Mi volas jam hodiaü certigi pri öio.
Mi volas, kc rnia fcliöo estu same belcga kia mi vidis gin en miaj
infanaj revoj - aü mi mortu" (1, 317).

En tiu momento öio jam estas deeidita: Antigona elkreskas el sia
infaneeo kaj plenkonseie elektas la morton. En la fino de la epizodo
si eö elkraöas sur la onklon sian tutan malamon kaj malestimon: "Ki-
om abomena vi estas kun via feliöo! Kun via vivo, kiun vi devas ami
malgrau öio, Vi, kiel hundo, lekas öion kion vi trovas. Jen via kom-
patinda, öiutaga fcliöo, nur necesas esti ne tro postulema'' (1, 317).
Ne plu restas en tiu momento io de infaneeo, si farigis sovagulino,
kiu ne plu kapablas kontroli siajn emoeiojn. Si volas morti pro "igi si
mem", por farigi Antigona. Se komenee si diris "NE" al Kreono kaj
al la maljusteeo, en la fino si diras "NE" al la vivo, al la amo, al la
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feliöo. Nenio restas: nek espero, nek idealoj, nek kredo. Oe tiu vid-
punkto estas malfacile konsideri Anujon "daüriganto de antikvaj
tradicioj". Lia Anti&ona ne plu parolas pri religiaj, familiaj, tradiciaj
kaüzoj de sia ago. Si pensas kaj parolas nur pri si mem, nur en sia
nomo. Si estas nehaltebla en siaj egoismo kaj fiero. Si ne povas vivi,
sia destino estas morto.

Se en la antikva tragedio la popolo subtenas la protagonistinon kaj
kompatas sin, en la verko de Anuj' neniu sin subtenas, la popolo pos-
tulas sian morton. Atendante la mortpunon, Antigona komprenas la
absurdecon de sia ago. Si diras: "Kreono estis prava. Terure! Nun
(...) mi ne plu scias pro kio mi mortas. Mi timas ... (... ). Nur nun mi
komprenas, kiel simple tio estis - vivi" (1, 326).

Antigona mortas pro nenio. Si personigas la perdon de öiuj idealoj,
de öiuj valoroj. En siaj pensoj si venas al la konkludo: por doni sen-
con al sia vivo, necesas morti. Sia ribelo transformigas al sinmortigo.
En tiu verko Anuj' estas tre proksima al la ekzistencialisma koncepto.

I Raporto I

Esperanto ce SlLF

Nova ideo: cu paralela du-ebena lingvosistemo
por Eüropa Unio?

Priaürora informo
La aütorino estis studentino, nun "konkurantino", öe Baskiria Stata
Universitato en Um, Rusio.

La Sockte Internationale de Linguistique Fonctionelle (SILF) aran-
gis (2001-04-04/08) en la Eüropa Universitato Frankfurt/Oder (Ger-
manujo) sian XXV-an intemacian kolokvon (laborlingvoj: franca,
germana, angla).

La temaro de Sekcio 1 (Lingva politiko) invitis la lingvistojn,
proponi respondojn al jenaj demandoj:

1. Kiel komunikos la diverslingvanoj en EU?

2. Cu Eüropo povas kontcntigi per unusola vchikla lingvo, la angla?

3. Kiuj estus la konsekvencoj por 1a ceterallingvoj?

4. Kiu altcmativo al la angla?

En mia rcfcrajo "La plureco de la Iingvoj kaj/aü neütrala
lingvo" mi pledis por Esperanto kaj, kiel alternativon al la angla,
prezcntis la koncepton de profesoro lF. Bociort pri paralela du-
ebena lingvosistemo por Eüropa Unio.

Jen la esenco dc tiu koncepto:

Ci-momente la angla estas nek tute evitebla, nek kiel sola vehiklo
akceptebla.

Ni tial pripensu kulturhistorian sugcston: dum la rnczcpoko, la
latina lingvo cn okcidenta Eüropo, la malnovslava en pluraj (sud)-
oricntaj Eüropaj landoj (cn filozofio, eklczio, scienco, oficialaj doku-
mentoj) funkciis paralele kun la naciaj lingvoj evoluantaj.

En Grekujo, Cinio kaj aliaj landoj dum kelkaj jarcentoj funkciis pa-
ralele du kulturlingvoj: malnova, tradicia lingvo (ekz, en belctrajo)
kaj alia "nova", pli dcmokratia lingvo. *
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