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ófocles elegeu a dor por sua companheira, pois ela se faz universal e inevi
tável. Nada é mais humano do que a dor. Está em Está em Antígo
na. Está no Creonte. Talvez seja esse traço bem humano de seus 
personagens que faz com que suas peças, mais do que as de Ésquilo e Eu
rípedes, ainda hoje sejam encenadas com relativa freqüência. 

Na Antígona, estreada provavelmente no ano de 441 antes de Cristo, deparamos 
mil e um ângulos para estudos e reflexões: religioso, político, 

cênico, sexológico, criminológico e diante. 
político-jurídico podemos tomar visadas diferentes. Assim, Creonte não 
com razão negou sepultura a um traidor do Estado? Ou o 

não seria a própria personificação do tirano, pois punha sua lei acima de tudo que 
era costume e sagrado? Por outro aí não e'staria bem viva a diferença entre o 

e o "legítimo"? 
sem dúvida, na Antígona vamos encontrar um esforço do 

minado "direito natural", que tanta divergência ainda traz entre os juspositivistas 
e os A revolta de Antígona, sua vez, assinala o "direito de 
resistência", a "desobediência civil", até no catálogo dos t1ne>ü"c 

fundamentais de e foi a que teóricos da limitação 
do e ativistas, como John Brown e Henry David Thoreau. 

seus filhos incestuosos Etéocles e Polinices, irmãos de 
poder Em combate, um irmão matou o 

outro. Creonte, tio materno dois mortos e de Antígona, assume o governo de 
Tebas. Seu primeiro decreto foi proibir, sob pena de morte, que se desse sepultura 
a considerado traidor da pátria. Antígona se rebela contra as leis do Es
tado - as leis escritas -, dizendo que sobre elas prevaleciam leis imemoriais, 
não-escritas: "E não seria por temer homem algum, nem o mais arrogante, que me 

a ser punida pelos deuses por violá-las" (as leis não-escritas). Resolve, 
dar sepultura ao irmão, mesmo pondo em perigo sua própria vida. 

Pouco mais de meio século depois, Aristóteles, na Arte Retórica, ao escrever so-
e as de Antígona, 

e, do outro a lei comum: a 


