
Mieć rodzeństwo – to skarb! 

„Ja ci nie każę niczego, ni choćbyś  

Pomóc mi chciała, wdzięczne by mi było, 

Lecz stój przy twojej myśli, a ja brata  

Pogrzebią sama, potem zginę z chlubą. 

Niechaj się z bratam z mym kochanym w śmierci 

Po świętej zbrodni. A dłużej mi zmarłym 

Miłą być trzeba niż ziemi mieszkańcom, 

Bo tam zostanę na wieki; tymczasem 

Ty tu znieważaj święte prawa bogów.” (prologos) 

   Ekscytujące w utworze Sofoklesa „Antygona” było 

to, że główna bohaterka przeciwstawiła się Kreonowi, 

który zakazał pogrzebania ciała jej brata. Nie 

chciała narażać swojej siostry na gniew władcy, 

dlatego nie oczekiwała pomocy z jej strony. 

Postanowiła sama wykonać  plan  i pochować brata, 

pomimo tego, że sprzeciwienie się rozkazowi Kreona  

oznaczało dla niej śmierć. Była młoda, miała całe 

życie przed sobą, ale w tym momencie zupełnie nie 

myślała o sobie. Czyny Antygony świadczą o wielkiej 

miłości do rodzeństwa.  

       W dzisiejszych czasach również spotyka się 

taką miłość. Rodzeństwo jest związane ze sobą genami, 

co zobowiązuje.  Często jest tak, że gdy trzeba 

przeszczepić np. wątrobę lub szpik kostny, rodzeństwo 

nie pozwoli nam umrzeć, oddając nam swoje organy.  

     Są również takie sytuacje, że dzieci zostają 

same na świecie, ponieważ ich rodzice umierają. Wtedy 

zazwyczaj jest tak, że najstarsze, pełnoletnie 

dziecko z rodzeństwa przejmuje rolę rodziców          

i stara się zapewnić dobre warunki do życia dla 

sióstr i braci, aby nie trafili do domu dziecka. 

Opiekuje się nimi i się o nie troszczy.  

     Myślę, że ja również bym się poświęciła dla 

mojej siostry. Czasami się kłócimy, nie potrafimy się 

dogadać, krzyczymy na siebie, ale to właśnie ona jest 

dla mnie najbliższą osobą na świecie i ją kocham. 

Wiem, że gdybym miała jakiś problem, związany ze 

zdrowiem lub po prostu ktoś by mnie zaczepiał, mogę 

na nią liczyć i za to właśnie jej dziękuję. 
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