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Definicja KULTURY

• Cultura agri – uprawa ziemi.

• Cultura animi - uprawa duszy (umysłu) –

Cyceron, Rozprawy tuskulańskie

• Od Cycerona, termin KULTURA

zaczęto wiązać z wszelką czynnością 

ludzką, której celem było pielęgnowanie, 

kształcenie, doskonalenie.
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• W literaturze naukowej spotyka się około 

dwustu różnych definicji kultury.

• W sensie naukowym oznacza ona 

określone klasy przedmiotów, zjawisk i 

procesów albo pewne klasy zachowań.

• W sensie filozoficznym przez kulturę 

rozumie się wszystko, co nie wyrasta 

samo przez się z przyrody, lecz powstaje 

dzięki pracy człowieka, co jest wytworem 

celowej refleksji i działalności ludzkiej
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Kultura wg Edwarda B. Tylora

(1871)

Kultura, względnie cywilizacja (ujęta w 

najszerszym sensie etnograficznym) jest 

złożoną całością zawierającą wiedzę, 

wierzenia, sztukę, moralność, prawo, 

obyczaj i wszystkie inne zdolności i 

przyzwyczajenia nabyte przez człowieka 

jako członka społeczeństwa
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Edward Burnett Tylor (1832-1917)
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W antropologii kulturowej przez 

KULTURĘ będziemy rozumieć te sposoby 

myślenia, odczuwania i zachowywania się, 

jak również będące ich pochodną wytwory 

społeczne i materialne, które są wspólne 

pewnej grupie ludzi nie na podstawie ich 

wrodzonych czy fizycznych cech, lecz 

raczej na podstawie ich wspólnych  

doświadczeń i wzajemnego uczenia się.
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Powyższe definicje (Tylora i nr 2) 

zawierają atrybuty, które można uznać za 

klasyczne właściwości kultury:

❑ Uczenie się,

❑ Kultura jest zasobem wspólnym,

❑ Symboliczny charakter,

❑ Integralność,

❑ Adaptacyjność.
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Nauka kultury

• Kultura nie jest przypisana ludziom w takim 

sensie, w jakim są dla nich  charakterystyczne 

kolor skóry i oczu, grupa krwi czy wzrost, co 

tkwi w naszych genach, w mózgu czy we krwi 

lub w jakiejkolwiek innej części naszego ciała.

• Kultura nie tkwi „w środku” człowieka, lecz „na 

zewnątrz” osoby ludzkiej.

• W chwili narodzin osoby kulturą jest to, co 

dzieje się wokół niej, czyli to, co robią ludzie w 

jej społecznym otoczeniu.

5/27/2019 8



• Nowy członek społeczeństwa nie współtworzy 

kultury, ani nawet początkowo nie wie, jak w 

niej uczestniczyć.

• Dopiero stopniowo zaczyna brać w niej udział 

(waha się, popełnia błędy) i w końcu włącza 

się w nią i może na nią wpływać.

WNIOSEK

Ludzie nie rodzą się z kulturą, lecz ją 

nabywają, uczą się jej.
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ENKULTURACJA

SOCJALIZACJA

Proces, za którego pośrednictwem 

osoba ludzka uczy się kultury lub ją 

nabywa, zwykle będąc dzieckiem.
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Jak kultura „wnika” w człowieka?

• Do niedawna sądzono, że dzieje się to po 

prostu poprzez obserwowanie, naśladowanie, 

nagrodę i karę.
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• Jednak człowiek nie jest jedynie biernym 

odbiorcą „lekcji z kultury”, naśladowcą-

imitatorem, lecz aktywnym wytwórcą własnej 

kompetencji kulturowej.
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• Nabywanie (uczenie się) kultury polega na jej 

ponownym wynalezieniu zgodnie z 

udzielanymi wskazówkami.
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Ponowne wynalezienie kultury zgodnie 

ze wskazówkami

Proces, w trakcie którego osoby ludzkie, 

zazwyczaj jako dzieci, „nabywają" idee, pojęcia 

i umiejętności, obserwując zachowanie innych, 

wypreparowując znaczenia i reguły oraz testując 

je w sytuacjach społecznych. W pełni 

kompetentni członkowie służą jako 

„przewodnicy” podczas tej nauki,  dostarczając 

modelowych zachowań i poprawiając 

niewłaściwe zachowania.
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Pytania:

• Co by się stało, gdyby ktoś „nie nabył” 

kultury?

• Czy kultura jest dla człowieka tylko opcją?

• Czy kultura jest dla człowieka konieczna?
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Kultura – dobrem wspólnym

• Skoro kultura znajduje się „na zewnątrz” 

osoby ludzkiej, zanim znajdzie się „wewnątrz” 

niej, należy i zależy ona od wspólnoty, która ją 

„posiada” i „wytwarza”, czyli społeczeństwa.
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• Kulturą są wyuczone i wspólne danej grupie 

sposoby myślenia, odczuwania i 

zachowywania się.

• Poszczególne elementy kultury nie muszą być 

podzielane przez jakąś część społeczności.
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• Pewne jednostki i podgrupy w społeczeństwie 

znają bądź praktykują jedne elementy kultury, 

a inne znają i praktykują inne. A wszystkie te 

elementy to jednak razem kultura.
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• Pojawia się pytanie, czy jest jakiś próg 

ilościowy, aby określić, co w danym 

społeczeństwie jest kulturą wspólną

• Próbą rozwiązania powyższego dylematu jest 

teoria dystrybucji Ralpha Lintona (1936).
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Teoria dystrybucji kultury Lintona

• Antropolog Ralph Linton

(1936) zasugerował, że 

kultura składa się z 

wielości „typów” i 

„stopni” uwspólnienia

(ang. sharedness).

• Kultura może polegać nie 

tyle na wspólności, co na 

dystrybucji.
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• Uniwersalia – elementy, które są przez 

całe społeczeństwo lub jego 

zdecydowaną większość praktykowane w 

mniej więcej ten sam sposób (np. 

wspólny język).

• Alternatywy – elementy, które przez 

pewne jednostki lub podgrupy są  

praktykowane w jeden sposób, a przez 

inne jednostki i segmenty w inny (np. 

religie czy kuchnie).
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• Specjalności – elementy przez jedne 

jednostki i podgrupy praktykowane, a 

przez inne nie (np. gra na gitarze, której 

trzeba się nauczyć, ale przecież nie każdy 

to robi).

• Warianty – jednostkowe osobliwości, 

umiejętności i obyczaje znane bardzo 

wąskim kręgom. Mogą być praktykowane 

wręcz tylko przez jedną osobę czy małą 

liczbę osób (subkultury)
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Symboliczny charakter kultury

• Szczególnie ciekawą i istotną cechą 

kultury w ogóle jest to, że stanowi ona 

zbiór znaczeń bazujących na ludzkiej 

zdolności oraz potrzebie wytwarzania i 

przypisywania znaczeń.

• Elementami w kulturze, które „coś 

znaczą” są symbole.
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SYMBOL

• Przedmiot, gest, dźwięk lub obraz, który 

„zastępuje” jakąś ideę czy pojęcie albo 

przedmiot. 

• Coś, co ma „znaczenie”, zwłaszcza w 

przypadku gdy to znaczenie jest arbitralne i 

konwencjonalne, a zatem zależne od kultury.
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• Znaczenie jest na symbol nakładane, jest „mu 

nadawane przez tych, którzy się nim 

posługują” i „nie wywodzi się z właściwości 

będących immanentną częścią jego fizycznej  

postaci ani nie jest przez nią determinowane” 

(White, 1940).

Znaczenie symbolu jest arbitralne i 

umowne, a nie immanentne, naturalne 

czy konieczne.
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Przykłady

1. Krzyż

• Krzyż jako symbol chrześcijaństwa nie jest 

symbolem całkiem arbitralnym, ale też nie jest 

symbolem koniecznym.

• Krzyż nie zawsze oznacza chrześcijaństwo. 

Inne społeczeństwa posługiwały się podobnym 

symbolem „nie mając na myśli” 

chrześcijaństwa.
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2. Swastyka
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Integralny charakter kultury

• Tylorowska definicja kultury rozpoczyna się 

od określenia jej mianem „złożonej całości”.

• Żadna kultura nie stanowi więc pojedynczej 

jedności czy homogenicznej masy.

• Jednak kultury nie są też chaotycznymi 

konglomeratami luźno z sobą  powiązanych 

części.

• Każda kultura to system składający się z wielu 

elementów pozostających w pewnych 

funkcjonalnych związkach.
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• Każdy element czy też dziedzina kultury, 

podobnie jak każdy organ w ciele, ma do 

zrealizowania swoiste funkcje -

funkcjonalizm.

• Funkcjonalizm – to metoda, a także 

teoria, przyjmująca, że cechy kulturowe 

można analizować pod kątem tego, w jaki 

sposób przyczyniają się one do 

przetrwania jednostek ludzkich i 

funkcjonowania innych cech kulturowych 

oraz kultury jako całości
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Antropologia kulturowa analizuje systemy 

kultury pod kątem czterech obszarów 

funkcjonalności:

Ekonomiki,

Systemu pokrewieństwa,

Polityki,

Religii.
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• Każda z dziedzin jest analitycznie odrębna, ale 

jednocześnie każda jest zintegrowana ze 

wszystkimi pozostałymi.
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• W rzeczywistości dziedziny zachodzą na 

siebie, w związku z czym wytyczenie 

rozgraniczających je wyraźnie linii nie jest 

możliwe.

• Bez względu na punkt, od którego wychodzą 

badania i analizy antropologii kulturowej, 

nieuchronnie dochodzi się do rozważania 

wszystkich pozostałych dziedzin. 
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• Dodanie, usunięcie bądź zmodyfikowanie 

jakiegoś elementu może mieć i niekiedy ma 

konsekwencje dla funkcjonowania pozostałych 

elementów oraz całości - konsekwencje często 

nieprzewidziane i niepożądane.
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Adaptacyjny charakter kultury

• Każde społeczeństwo i jego kultura istnieją w 

określonym kontekście fizycznym, w środowisku 

przyrodniczym.

• Środowisko przyrodnicze jest ważnym czynnikiem 

ograniczającym i warunkującym działanie 

społeczeństwa oraz jego samoorganizację, a nawet 

jego relacje ze światem naturalnym i 

ponadnaturalnym.

Kultura to sposób radzenia sobie przez ludzi 

w  zewnętrznych uwarunkowaniach.
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Antropolodzy podchodzą jednak ostrożnie do 

adaptacyjnych właściwości kultury.

• Społeczeństwa ludzkie nie zawsze żyją w 

harmonii ze środowiskiem przyrodniczym.

• Migrujące społeczeństwa przenoszą z sobą 

praktyki i wartości, które mogły być dobrze 

przystosowane do poprzednio 

zamieszkiwanych przez nie środowisk, ale są 

gorzej przystosowane do nowego środowiska.

• Nie można stwierdzić, że kultura jest zawsze 

korzystna dla wszystkich jej członków.
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Wytwarzanie, praktykowanie i 

rozpowszechnianie kultury

• Ludzie nie są biernymi odbiorcami wyodrębnionej i 

ustalonej kultury, lecz wytwarzają i reprodukują, 

bądź zmieniają i eliminują jej aspekty.

• Wywarzanie i reprodukowanie kultury przenosi 

uwagę z „tradycji” i „reguł” na praktykę kultury.

• Oznacza to, że obecnie kulturę postrzega się nie tyle 

jako ustalony kanon wiedzy czy zbiór 

przymusowych reguł, co jako  społecznie 

strukturalizowane działanie.
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„Kulturę najlepiej byłoby postrzegać nie 

jako zespoły konkretnych wzorców 

zachowania – zwyczajów, sposobów 

użycia, tradycji, grup określonych 

nawyków – jak to, ogólnie rzecz biorąc, 

miało miejsce do tej pory, lecz jako zestaw 

mechanizmów kontrolnych – planów, 

wytycznych, zasad, instrukcji (tego, co w 

informatyce nazywa się «programami» -

stosowanych w celu sterowania 

zachowaniem” (Geertz, 2005)
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Koncepcja krążenia kultur

• Żaden element kultury (dzieło sztuki, element 

technologii, styl ubioru, słowo, piosenka, 

religia) nie jest „uwięziony” w granicach 

jakiegoś jednego  społeczeństwa.

• Kultura krąży (rozpowszechnia się) w obrębie 

społeczeństwa – między regionami, klasami, 

pokoleniami itd. oraz między społecznościami.

• Kultura jest mobilna dzięki łańcuchom 

migracyjnym i wymianie społeczeństw (np. 

wymiana dóbr, osiągnięć, wzorców).
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Rozumienie kultury

Wartościujące rozumienie kultury (XIX w.) -

zawierało ocenę poszczególnych zbiorowości 

ludzkich, klasyfikowało je jako wyższe lub niższe, 

lepsze lub gorsze, bardziej lub mniej 

cywilizowane czy kulturalne.
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Niewartościujące rozumienie kultury 

(obecnie) – zespół zjawisk, których wzajemne 

powiązania, uwarunkowania i oddziaływania 

mogą być opisywane i analizowane, lecz nigdy 

nie wartościowane
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Atrybutywne rozumienie kultury – odnosi się 

do ujmowania jej jako cechy stałej, czyli 

atrybutu życia ludzkiego. W tym znaczeniu 

kultura jest cechą ludzkości jako całości lub też 

człowieka jako  przedstawiciela wspólnoty 

ogólnoludzkiej.

W sensie atrybutywnym termin «kultura» może 

występować wyłącznie w liczbie pojedynczej i 

można mówić tylko o kulturze, nigdy o 

kulturach.
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Dystrybutywne rozumienie kultury – odnosi 

się do rozumienia kultury jako zbioru cech i 

zjawisk następujących w określonej zbiorowości.

W znaczeniu dystrybutywnym termin 

«kultura» może być używany zarówno w liczbie 

pojedynczej, jak i w liczbie mnogiej, można 

zatem mówić o kulturze i o kulturach.

5/27/2019 48



Cechy zjawisk kulturowych

• Czasowy wymiar kultury – zjawiska kultury są 

przekazywane z pokolenia na pokolenie. Żadne 

pokolenie nie tworzy kultury od nowa.

• Przestrzenny wymiar kultury – w toku 

rozwoju człowieka kultura rozprzestrzeniała się. 

Poszczególne kultury określonych zbiorowości 

wyodrębniły się m.in. dlatego, że zajmowała 

ona określony obszar.
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• Kultura jako system – kultura w rozumieniu 

dystrybutywnym, jak i atrybutywnym jest 

zjawiskiem złożonym z wielu elementów. 

Zachodzące związki między jej elementami i 

proces ich integracji dowodzi, że kultura nie 

jest zbiorem „czegoś, lecz systemem”.

• Prawidłowość kultury – kultura trwa i zmienia 

się według określonych, pewnych praw i 

regularności. Takie założenie umożliwia 

analizowanie zjawisk kulturowych i historyczne 

podejście do badań nad kulturą.
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• Kultura jest aparatem adaptacyjnym 

człowieka – kultura jako cecha ludzkości 

bywa traktowana jako mechanizm  

adaptacyjny człowieka, a poszczególne kultury 

stanowią sposób adaptacji określonych grup 

ludzkich do konkretnego środowiska.
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• Kulturę zawsze cechowała „ruchliwość 

(geograficzna i społeczna), złożoność, fragmentacja, 

sprzeczności, ryzyko i odrywanie się od podłoża” 

(Coupland 2007).

• Trzeba przyjąć, że kultura, w każdym czasie i w 

każdym miejscu, jest wytwarzana i praktykowana za 

pośrednictwem ludzkich działań podejmowanych w 

określonym kontekście, a oprócz tego przemieszcza 

się ponad społecznymi i narodowymi granicami.

• Niełatwo jest jakąś „kulturę” przypisać po prostu i 

bez wątpliwości do jakiegoś „społeczeństwa” lub 

ograniczyć do wyraźnie wyodrębnionego terytorium.

5/27/2019 52



Płaszczyzna zjawisk kulturowych

• Materialna

✓ Człowiek, będąc istotą materialną posługuje 

się przedmiotami materialnymi do 

osiągnięcia określonych celów.

✓ Kultura rozgrywa się w jakimś środowisku i 

to wynika z natury egzystencji ludzkiej.

✓ Przedmioty stworzone przez człowieka, to 

nic innego jak materialne korelaty zjawisk 

kulturowych. 
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✓ Zjawiska kultury, pozornie zupełnie 

oderwane od świata przedmiotów, także 

mają swój aspekt materialny (np. sztuka, 

muzyka).

• Behawioralna

✓ Zjawiska kultury łączą się z zachowaniami

motorycznymi i werbalnymi, bowiem w 

zachowaniach motorycznych łub 

werbalnych wyrażają się właśnie i postawy, 

i przeżycia.
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✓ Zachowania są istotą kultury, nie zaś ich 

zaplecze materialne lub normy.

✓ W konsekwencji zachowania wiążą w 

jedną całość warstwę psychiczną zjawisk 

kulturowych z warstwą normatywną czy 

aksjo-normatywną.

• Psychologiczna

✓ Płaszczyzna ta dotyczy postrzegania 

zjawisk kulturowych rozumianych jako 

zachowania, u podstaw których są zawsze 

wartości przeżywane w określony sposób.
5/27/2019 55



✓Płaszczyzna psychologiczna stanowi 

zasadniczą warstwę kultury

✓Przedmioty materialne nabierają 

określonego znaczenia wtedy, gdy mają 

określony wymiar psychiczny, gdyż bo 

wtedy uzyskują określone znaczenie.

✓Dotyczy to zarówno przedmiotów 

materialnych, jak i zachowań człowieka.
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Treść i forma w kulturze

• Forma – to konkretna warstwa, łatwo 

dostępna dla obserwatora,  

powierzchniowa strona zjawisk 

kulturowych.

• Treść – oznacza sens, istotę i znaczenie, 

które w sposób bezpośredni dane jest 

tylko samym uczestnikom kultury.
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Badanie kultury

Techniki badań społecznych:

• Badania sondażowe,

• Wywiady,

• Kwestionariusze,

• Eksperymenty

• Analiza wtórna danych zgromadzonych 

przez innych badaczy.
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Analiza stanu wiedzy

• Poszukiwanie i zbieranie materiałów

• Analiza źródeł.

• Rozmowy i wywiady

Poszukiwanie nowej wiedzy

• Ankieta, kwestionariusz (odpowiednio 

skonstruowane, zrozumiałe)
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Badania terenowe

Metoda antropologiczna polegająca na 

udaniu się do społeczności, którą chcemy 

badać, i zamieszkiwaniu w jej obrębie 

przez dłuższy czas w celu zebrania danych 

„z pierwszej ręki”.
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Obserwacja uczestnicząca

Metoda antropologiczna w badaniach 

terenowych, polegająca na udaniu się do 

społeczności, którą chcemy badać, i 

spędzaniu tam dłuższych okresów nie tylko 

na przyglądaniu się miejscowej kulturze, 

ale również na uczestniczeniu w niej, na ile 

to tylko możliwe.
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Warunki powodzenia badań 

terenowych

• Znajomość lokalnego języka, gdyż język, podobnie 

jak kulturowa całość, której jest on częścią, 

stanowi pryzmat służący do „patrzenia” na świat, 

właściwego zrozumienia pojęć i ich treści.

• Badacz w terenie uczy się kultury „od środka”.

• Wejście „w świat” danej społeczności i spędzanie 

czasu z jej członkami (wizyty, podróżowanie nimi, 

pracowanie z nimi, mieszkanie z nimi, żywienie się 

ich pożywieniem, wykonywanie typowych dla nich 

czynności, uczestniczenie w ich rytuałach
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• Badania terenowe zazwyczaj zajmują co 

najmniej rok

• Zawodowy antropolog wraca w teren 

okresowo, chcąc stwierdzić, czy zdarzyło się 

coś nowego, co wcześniej mu umknęło lub 

czego nie można było dowiedzieć się w czasie, 

gdy tam przebywał.

• Niektórzy antropolodzy zabierają z sobą swoje 

rodziny, ale większość udaje się w teren 

samotnie.

• Badania są wyzwaniem fizycznym i wiąże się 

z niebezpieczeństwami, samotnością.
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• Pracujący w terenie badacz potrzebuje co 

najmniej kilku dobrych „informatorów” lub 

„konsultantów”, czyli ludzi, którzy poświęcą 

swój czas i wysiłek na objaśnianie mu swojej 

kultury.

• Zderza się z trudnościami, które musi pokonać, 

wynikającymi z nieufności.
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Techniki badań terenowych

• Sondaż, ankieta.

• Wywiad strukturyzowany – metoda badań 

terenowych, zgodnie z którą antropolog zadaje 

informatorowi/konsultantowi wcześniej 

przygotowany zestaw pytań.

• Wywiad niestrukturyzowany – metoda badań 

terenowych, zgodnie z którą antropolog 

przeprowadza względnie swobodnie toczącą się 

rozmowę z informatorem/konsultantem albo bez 

uprzednio przygotowanych pytań, albo nie czując 

się nimi ograniczony.
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• Genealogia – zbieranie informacji 

dotyczących systemów pokrewieństwa bądź 

więzów krwi i małżeństwa w danym 

społeczeństwie (ustne opowieści, biografie, 

relacje na temat historii danej grupy
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Niespodzianki:

• Kwestie, którymi miał się zajmować, nie są 

naprawdę istotnymi sprawami

• Nie ma pewności, czy pytania, które zadaje, są 

właściwe lub właściwie sformułowane.

• Zanim znajdzie się w terenie, nie może 

przewidzieć, co odkryje ani jakie ważne 

kwestie trzeba będzie wziąć pod uwagę 

(powinien być gotowy odejść od wcześniej 

przyjętego planu).
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Etyka badań terenowych

Zagadnienie do opracowania

przez studentów
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PODSUMOWANIE

• Zagadnienie kultury zajmuje centralne miejsce w 

antropologii kulturowej.

• Na podstawie doświadczenia, jakim jest 

różnorodność ludzka, antropolodzy, że kultura 

jest:

✓nabywana w procesie uczenia się,

✓uwspólniana i dystrybuowana,

✓symboliczna,

✓zintegrowana,

✓adaptacyjna.
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• We współczesnym globalnym kontekście coraz 

jaśniejsze i ważniejsze staje się to, że kultura 

jest również wytwarzana,  praktykowana i 

rozpowszechniana.

• Choć kultura nie jest w żadnej konkretnej 

formie zakodowana „w” człowieku, fizyczne 

cechy ludzi umożliwiają pojawienie się 

zachowań kulturowych

• Antropologia wykształciła swoiste metody 

zbierania informacji potrzebnych do 

odpowiadania na pytania stawiane na jej 

gruncie.
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• Najważniejszą z nich jest obserwacja 

uczestnicząca, w trakcie której badacze mogą 

podejmować rozmaite działania.

• Każde działanie antropologa zasadza się w 

jakimś stopniu na interakcji z  „przedmiotami” 

jego badań, którymi są realne istoty ludzkie.

• W związku z tym badacze prowadzący badania 

w terenie muszą angażować się w te interakcje 

zgodnie z zasadami etyki, przy świadomości, że 

oni sami także są ludźmi, a podejmowane przez 

nich działania będą wywierać jakiś wpływ na 

osoby w badanej społeczności
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