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KARTA PRACY II 
do lekcji: 

Wielokulturowy wymiar dramatu „Antygona” Sofoklesa. 

I. Definicja wielokulturowości (wywodzące się od ang. terminu multiculturalism):  

 1) w płaszczyźnie opisowej wskazuje po prostu na wielość kultur; w. jest więc stwierdzeniem 

obiektywnego faktu zróżnicowania kulturowego danego społeczeństwa lub — szerzej — faktu 

istnienia na świecie odmiennych kultur etnicznych, grup rel., subkultur itp.;  

2) oznacza również politykę rządową zmierzającą do niwelacji napięć społ. związanych z faktem w. 

danej populacji;  

3) jest też nazwą pewnej doktryny, ruchu, nawet filozofii. W tym ostatnim przypadku w. oznacza 

działania środowisk mniejszościowych skierowane na emancypację i pełniejszy udział różnych 

środowisk w życiu społ., polit. i kult. kraju.  

Słownik Języka Polskiego PWN 

II. Teza: „Antygona” jest dramatem religijnym i uniwersalnym. 

Dramat został ukształtowany w kulturze starożytnej – politeistycznej, ale zawiera również 

przemyślenia ogólne dotyczące uniwersalnych zasad postępowania człowieka 

1. Nazwij postawę, którą Antygona przyjmuje w rozmowie z siostrą Ismeną w oparciu o  

fragment tekstu. Uzasadnij swoją wypowiedź, odwołując się do etyki europejskiej*. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………. . 

*Etyka w rozumieniu potocznym to ogół norm moralnych uznawanych w pewnym czasie przez jakąś zbiorowość 

społeczną za punkt odniesienia dla oceny i regulacji postępowania w celu integracji grupy wokół pewnych 

wartości, synonim moralności. 

Pod względem praktycznym etyka to badania nad pojęciami uwikłanymi w rozumowanie praktyczne, takimi jak: 

dobro, prawo, obowiązek, wolność, racjonalność i dzielność etyczna. 
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„Antygona” Sofoklesa Aspekty uniwersalne: 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. Oceń, w jakim stopniu sposób postrzegania wartości etycznych starożytnych Greków jest 

bliski współczesnej etyce europejskiej*? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. . 
*[…] doświadczenie czytelnika tekstów literackich oraz doświadczenie filozofa racjonalnie i 

krytycznie traktującego kwestie etyczne, przekonuje mnie, że literatura i etyka mają wiele 

wspólnego.  

Link:fhttps://www.academia.edu/34764368/Etyka_Chrze%C5%9Bcija%C5%84ska_mi%C4%99dzy_trad

ycj%C4%85_a_wsp%C3%B3%C5%82czesno%C5%9Bci%C4%85 
Alfred Wierzbicki, Wspólnota ludzkich istnień [w:] Etyka chrześcijańska – między tradycją a współczesnością. 

Studia i szkice, pod red. Piotra Duchlińskiego i Ewy Podrez, Katowice 2016, s 149. 
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