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Tytułem wstępu

• Chociaż antropologia kulturowa jako dyscyplina 

naukowa zaczęła kształtować się w połowie XIX w. 

nie oznacza to, że różnorodność ludzka nie była 

tematem, nad którym się nie zastanawiano.

• Żadne społeczeństwo w historii ludzkości nie było 

przypuszczalnie aż tak odizolowane od innych, aby 

nie napotkać sąsiadów różniących się od niego 

językiem, religią i innymi obyczajami.



Malowidło z grobowca faraona 

Setiego I (ok. 1250 p.n.e.)

Gdy w starożytnym Egipcie 

władzę sprawowali 

Egipcjanie o jaśniejszej 

karnacji, ciemnoskórych 

Egipcjan nazywali 

„szatańską rasą z Ish”, zaś 

gdy do władzy dochodzili 

ciemnoskórzy, określali oni 

jasnoskórych Egipcjan jako 

„bladą, zdegenerowaną rasę 

z Arwad (fenicka wyspa)”. 

Księga Bram z okresu 

Nowego Państwa wymienia 

cztery rasy - Egipcjan, 

Azjatów, Libijczyków i 

Nubijczyków - łączące cechy 

fizyczne z przynależnością 

plemienną lub etniczną.



HERODOT (485-425 p.n.e.)

„Gdyby wszystkim ludziom 

zaproponowano, żeby ze wszystkich 

zwyczajów wybrali sobie najlepsze, 

wówczas wszyscy po dokładnym 

zbadaniu wybraliby własne; do tego 

stopnia jest każdy przekonany, że 

jego zwyczaje bezspornie są 

najlepsze.  Dlatego nie jest 

prawdopodobne, żeby inny człowiek 

niż szaleniec wyśmiewał się z takich 

rzeczy (...). Taka to jest siła zwyczaju, 

a poeta Pindar, jak mi się zdaje, ma 

słuszność, mówiąc w swym utworze, 

że zwyczaj jest królem wszystkich”



Świat według Herodota



KSENOFANES (575-480 p.n.e.) „Etiopowie mają bogów z 

zadartymi nosami i czarnymi 

włosami, Trakowie mają 

bogów z szarymi oczami i 

rudymi włosami. (...) Gdyby 

woły lub lwy miały ręce, 

którymi umiałyby rysować i 

malować obrazy tak jak 

ludzie, portretowałyby swoich 

bogów z ciałami takimi jak ich 

własne: konie 

przedstawiałyby ich pod 

postacią koni, a woły pod 

postacią wołów”



• Pomimo gigantycznej wiedzy na temat człowieka, 

dopiero w połowie XIX wieku podjęto 

systematyczną refleksję na temat różnorodności 

ludzkiej, którą nazywamy antropologią kulturową.

• Nie znaczy to wcale, że ludzie nie byli świadomi 

różnic behawioralnych między nimi a innymi 

grupami czy też że nigdy nie zastanawiali się nad 

tymi różnicami.

• Jednak prosta świadomość odmienności -

świadomość tego, co czasem określamy mianem 

Innego (pamiętając, że każdy z nas jest Innym dla 

wszystkich pozostałych) – nie jest jeszcze 

antropologią kulturową.



Dlaczego obserwowanie różnorodności ludzkiej 

nie doprowadziło wcześniej do powstania nauki o 

różnorodności ludzkiej?

Obserwacja różnorodności vs. reakcja na to, 

co jest obserwowane



Typowe reakcje na Innego

• Obojętność,

• Lęk i wrogość,

• Oceny i potępienia,

• Chęci i/lub próby wyeliminowania Innego - przez 

podbój lub przez „konwersję",

• Odrzucenia Innego jako kogoś gorszego 

gatunku niż my – czasem jako kogoś, kto nie w 

pełni jest człowiekiem.



Główne przeszkody w refleksji 

antropologiczno-kulturowej

• ENTOCENTRYZM - absolutna wiara w prawdę i 

dobro naszej własnej kultury

• NIEWIEDZA - brak informacji na temat innych 

społeczeństw lub niedostateczne czy jawnie 

fałszywe informacje na ich temat.

• IGNORANCJA – niechęć poznania innej kultury



Spotkanie z Innym



Odkrycia geograficzne i początki kolonizacji

Przełomowe znaczenie dla 

świadomości odmienności 

kulturowej Europejczyków 

miało „odkrycie” nowych 

lądów i nowych ludów na 

obszarach, gdzie 

dotychczas nie tylko nie 

znano żadnych lądów i 

ludów, ale nawet ich sobie 

nie wyobrażano.





Pojawiły się pytania: Kim są ci 

ludzie? Skąd wzięli się tak 

daleko stąd? Czy oni w ogóle są 

ludźmi? Czy są oni potomkami 

Adama i Ewy? A jeśli tak, to 

dlaczego wyglądają i zachowują 

się tak odmiennie? A jeśli nie są 

potomkami pierwszych rodziców, 

to kim by mogli być? 

Zwierzętami? Zdegenerowanymi 

ludźmi? Stworami Szatana? Czy 

też, co równie złe, istotami 

stworzonymi przez jakiegoś 

innego boga?





Pytanie o przynależność Indian do rasy ludzkiej było dość 

poważnym pytaniem. Po przybyciu Kolumba do Ameryki 

przez dziesięciolecia toczyła się poważna debata w obrębie 

Kościoła katolickiego dotycząca tożsamości tych rdzennych 

ludów. Czy są ludźmi, czy nie? Czy mają dusze?



• Zgodnie z 

„konserwatywnym” 

stanowiskiem Indianie nie 

mieli duszy, więc nie byli 

ludźmi.

• Skoro tak, można ich było 

uznać za zwierzęta 

(wierzono, że nie mają 

one duszy) i traktować jak 

zwierzęta - przepędzać, 

uprowadzać, niewolić lub 

zabijać - tak jak 

odpowiadało zdobywcom. 



Zgodnie ze stanowiskiem „liberalnym", które 

propagował Bartolome de las Casas (1484-1566), 

Indianie mieli dusze, a więc byli ludźmi. Zasługiwali 

więc na „ludzkie” i „chrześcijańskie” traktowanie – nie 

wolno ich było zabijać czy niewolić wedle uznania. 



W 1537 r. papież Paweł III 

(1468-1549) wydał bullę 

Sublimus Dei, w której 

zakazał brania w niewolę 

amerykańskich Indian (i 

wszystkich innych ludzi), 

podkreślając, że są oni 

istotami rozumnymi i 

obdarzonymi duszą i uznając 

niewolnictwo za grzech 

inspirowany przez „wroga 

rasy ludzkiej” (czyli szatana).





• Odkrycia z końca XV i początku XVI wieku, 

kontynuowane do końca XIX wieku, zwracały uwagę 

Europejczyków na coraz to nowe rodzaje inności, 

choć byli oni nadal zadowoleni z prawdy i dobra 

uosabianych przez ich własne społeczeństwo.

• Był to ten rodzaj inności, który znajduje się „gdzieś 

daleko”, i z którym można sobie intelektualnie 

poradzić, choć oznacza on pewien problem o 

charakterze ideologicznym i religijnym.

• Sama liczba tych innych - setki nowych  

społeczeństw mających własne języki, religie i całe 

kultury - była onieśmielająca, ale budziła nowe 

myśli.



Renesans
• Myślenie o rzeczywistości z 

perspektywy człowieka zastępuje 

średniowieczne spojrzenie przez 

pryzmat Boga jako celu 

ostatecznego;

• Wpływ kulturowy i emigracja z 

Cesarstwa Wschodniorzymskiego

po upadku Konstantynopola 

(1453).

• Powrót do dziedzictwa 

starożytności (zachód Europy).



Pojęcia antropologia po 

raz pierwszy użył w 1501 r. 

niemiecki filozof, lekarz i 

teolog Magnus Hundt

(1449-1519) w dziele o 

charakterze właściwie już 

naukowym pt. 

"Antropologium de hominis

dignitate, natura et 

proprietatibus, de 

elementis, partibus et 

membris humani corporis".



• Według Hundta człowiek 

jest tworem materialno-

duchowym i stworzony 

został na obraz i 

podobieństwo Boga (Homo 

est dei imago secundum

animam – człowiek jest 

obrazem Boga w duszy), a 

ten teologiczny wykład 

ilustrowany był 17 rycinami 

przedstawiającymi ludzką 

anatomię.



• W 1596 r. niemiecki filozof i 

teolog (protestancki) Otto 

Casmann (1562-1607) 

napisał dzieło pt. Psychologia 

anthropologica

• Casmann określił człowieka 

jako „istotę o podwójnej 

naturze, duchowej i cielesnej, 

połączonych w jedność”, a 

antropologię po prostu jako 

naukę o ludzkiej naturze.



Rewolucja naukowa



• Wnioski trzeba 

opierać na uważnej i 

systematycznej 

obserwacji świata. 

To może oznaczać 

eksperymentowanie 

lub po prostu 

zbieranie danych 

empirycznych ze 

świata natury.



• Autorytety i tradycję trzeba sprawdzać pod każdym 

względem i nie wolno akceptować danego stanowiska 

tylko dlatego, że jego źródłem jest autorytet lub tradycja 

(inaczej mówiąc, trzeba być sceptykiem, bez względu na 

autora tezy).



• Stworzył podstawy 

empiryzmu opierającego 

poznanie na doświadczeniu i 

metodzie indukcyjnej 

umożliwiającej formułowanie 

uogólnień.

• Stworzył własną filozofię 

człowieka dzieląc ją na 

antropologię, czyli 

wszechstronną wiedzę o 

człowieku i politykę, czyli 

wiedzę o społeczeństwie, a 

także teorię złudzeń, które 

zakłócają proces poznawczy

FRANCIS BACON (1561-1626)



RENE DESCARTES (1595-1690) • Kartezjusz był filozoficznym 

racjonalistą, tzn. uważał, że 

źródłem poznania jest rozum, 

który na podstawie 

aksjomatów i za pomocą 

dedukcji może stworzyć 

kompletny obraz 

rzeczywistości.

• Metoda Kartezjusza polega na 

rozkładaniu problemu na 

problemy prostsze, na które 

można uzyskać niewątpliwą 

odpowiedź i budowaniu 

hierarchicznie uporządkowanej 

wiedzy ogólnej.



ISAAC NEWTON (1643-1730)• Badał zjawiska natury.

• Teoria grawitacji Newtona 

była w ówczesnych 

kategoriach fenomenem, 

którego nie potrafili wyjaśnić 

filozofowie, gdyż zakładała 

oddziaływanie na siebie ciał 

na odległość bez 

pośrednictwa.

• Celem nauki jest rzetelny 

opis zjawisk dostępnych 

ludzkim zmysłom 

uzbrojonym w coraz 

doskonalsze urządzenia 

obserwacyjne i pomiarowe.



XVII-XVIII wiek
• Krytyka religii i absolutyzmu, dechrystianizacja.

• Krytyka społeczeństwa, początkowo 

niebezpośrednia (Utopia Tomasza Morusa, 

Podróże Guliwera Jonathana Swifta), później 

bardziej odważna (Lewiatan Hobbesa, Umowa 

społeczna Rousseau)

• Pojawiły się pytania: Czy społeczeństwo może być 

inne? Czy społeczeństwo może być lepsze? Czy 

jest jakaś alternatywa? Jeśli nie to, to co w 

zamian? Skąd wziąć model ukazujący inną 

możliwość?



THOMAS HOBBES (1588-1679)• Traktat Lewiatan albo materia, 

forma i władza państwa 

kościelnego i świeckiego 

(1651) zawiera teorię umowy 

społecznej i uzasadnia władzę 

absolutnego suwerena.

• Część I nosi tytuł O człowieku i 

jest bardzo rzeczowym, wręcz 

cynicznym podsumowaniem 

wiedzy o naturze człowieka i 

etycznym relatywizmie.

• Opisuje ludzi pierwotnych jako 

ludzi żyjących „w stanie 

natury” bez społeczeństwa i 

rządu, gdzie każdy jest równy.



• Człowiek został dostrzeżony jako istota biologiczna, 

uwikłana w przyrodę, ale również jako istota 

społeczna i kulturotwórcza.

• Dopiero w XVII wieku w wyniku odkryć 

geograficznych dostrzeżono inne niż europejska 

kultury, a właściwie zaczęto je dostrzegać jako 

kultury a nie prymitywne działanie ludzi 

niecywilizowanych.

• Pojawiła się zatem potrzeba porównania kultur, ich 

opisu, w tym opisu porównawczego.



• Ludzie nie wchodzą w interakcje z innymi ludźmi, a 

w każdym razie nie w interakcje pokojowe. 

Ponieważ wszyscy są równi i całkowicie niezależni 

od siebie, naturalną konsekwencją jest rywalizacja i 

konflikt.

• W świecie Hobbesa natura dyktuje człowiekowi 

swoje bezwzględne prawa: „każdy człowiek stara 

się utrzymać pokój, jak dalece tylko ma nadzieję go 

osiągnąć, a gdy go osiągnąć nie może, wolno mu 

szukać wszelkich środków i rzeczy dlań korzystnych 

w wojnie i ich używać”, a w skrajnych przypadkach: 

„każdy człowiek ma uprawnienie do każdej rzeczy, 

nawet do ciała drugiego człowieka”.



• W świecie trwa nieustanna wojna wszystkich przeciw 

wszystkim (bellum omnium contra omnes), w której 

motywem ludzkiego działania są rywalizacja, dążenie do 

bezpieczeństwa i sławy.

• Hobbes przypisuje człowiekowi naturalny, psychologiczny 

egoizm. Nie oznacza on jednak nieopanowanej 

agresywności, ponieważ człowiek wyposażony jest w 

rozsądek.

• Rozsądek pozwala jednak na powściągnięcie agresywności i 

wspólne, społeczne działanie tylko wówczas, gdy istnieje 

gwarancja, że uczynią tak wszyscy ludzie, to zaś nie może 

zależeć od ich własnej woli. Gwarantem umowy społecznej 

musi być władza polityczna, która gwarantując 

bezpieczeństwo musi ograniczać nieograniczoną, naturalną 

wolność.



FRANCIS HUTCHESON (1694-1746)
• Sprzeciwił się 

pesymistycznej wizji 

Hobbesa i teorii 

psychologicznego 

egoizmu.

• Człowiek wyposażony jest 

z natury w zrozumienie 

istoty dobra i kieruje się 

nie tylko hedonistyczną 

zasadą przyjemności, jaką 

daje zaspokajanie 

potrzeb, ale potrafi 

przyjemność znaleźć w 

czynieniu dobra.



• W dziele pt. System 

filozofii moralnej 

przypisuje człowiekowi 

jako cechy naturalne 

samoświadomość, 

poczucie piękna i 

honoru, oraz zmysł 

społeczny i moralny.

• Jego poglądy były 

inspiracją dla wybitnego 

teoretyka ekonomii i 

moralisty Adama Smitha



• W Teorii uczuć moralnych (1759)

przedstawił rozważania nad 

ludzką naturą i stosunkiem 

człowieka do społeczeństwa, 

oraz pogląd, że tym, co nakazuje 

człowiekowi ograniczyć własny 

egoizm nie jest jakakolwiek 

„wyższa instancja”, ale on sam.

• Zdaniem Smitha człowiek tworzy 

zasady moralne po to, żeby 

realizować w praktyce swoje 

naturalne predyspozycje. 

• Tym, co określa relacje z innymi 

ludźmi jest empatia.

ADAM SMITH (1723-1790)



• Sformułował koncepcję 

człowieka jako istoty 

dążącej do doskonałości, 

której miarą jest rozwój 

społeczny.

• Dążenie do doskonałości 

stało się podstawą 

przekonania Fergusona o 

postępie jako zasadzie 

rozwoju społecznego.

ADAM FERGUSON (172-1816)



• W Eseju o historii 

społeczeństwa 

obywatelskiego 

wprowadził schemat 

rozwoju społeczeństw od 

stanu dzikości do stanu 

cywilizacji.

• II część Historii jest 

poświęcona „historii 

narodów prymitywnych” i 

obejmuje dzieje tych 

narodów przed i po 

powstawaniu własności 

prywatnej.



ANNE ROBERT TURGOT

(1727-1781)
• Deista

• W świecie natury widział 

zasadę powtarzalności, a ideę 

postępu uważał za właściwą 

tylko człowiekowi.

• Tylko człowiek zdolny jest do 

innowacyjności, który 

warunkuje postęp.

• Postęp według czteroetapowej 

koncepcji liniowej ewolucji 

społeczeństw - od fazy 

myśliwsko-zbierackiej, przez 

pasterską i rolniczą, do 

nowoczesnego społeczeństwa 

handlowo-rynkowego.



• Twórca najsłynniejszego 

manifestu postępu - Szkic 

obrazu postępu ducha 

ludzkiego poprzez dzieje 

(1794)

• Warunkiem postępu jest 

rozwój wiedzy, ale rozwojowi 

nauk przyrodniczych musi 

towarzyszyć rozwój nauk 

moralnych i politycznych.

• Społeczne zło nie jest 

wynikiem ludzkiej natury, ale 

niskiego poziomu wiedzy.

JEAN ANTOINE DE CONDORCET

(1743-1794)



• Model ewolucji społecznej 

przedstawiony w Szkicu ma 

charakterystyczną cechę: po fazie 

pierwotnej hordy, fazie pasterskiej i 

rolniczej (czyli formacji społeczno-

ekonomicznych), następuje 

przejście do fazy pisma 

alfabetycznego, potem myśli 

greckiej i podziału nauk w epoce 

Aleksandra Wielkiego, potem 

upadku i kolejnego wzrostu wiedzy 

w epoce Wypraw Krzyżowych, 

wynalazku druku, zrzucenia jarzma 

autorytetów i okresu szczytowego 

rozwoju wiedzy od Kartezjusza do 

Rewolucji Francuskiej.



THOMAS R. MALTHUS 

(1766-1834)

• Koncepcja postępu społecznego 

– Esej o zasadzie populacji

(1798).

• Przyrost populacji wyprzedza 

przyrost zasobów, więc 

nieuchronnym skutkiem rozwoju 

jest przeludnienie, wskutek 

którego populacji musi wymrzeć 

z powodu wyczerpywania się 

źródeł zaopatrzenia.

• Brak środków do życia zmusza 

ludzi do aktywności, pracy i  

wynalazczości, dzięki czemu 

ludzie opuścili stan dzikości i 

stworzyli cywilizację.



XVII-XVIII wiek

(antropologia o rasach ludzkich)

• Po raz pierwszy użył określenia 

rasa jako kryterium klasyfikacji.

• Podkreślał, że kolor skóry jest 

bardzo powierzchownym 

kryterium podziału i zaliczał 

mieszkańców północnej Afryki i 

przedniej Azji (czyli regionu 

sięgającego od Kaukazu do 

Półwyspu Arabskiego i od Azji 

Mniejszej po Iran) do tego samego 

gatunku co  Europejczycy

FRANCOIS BERNIER

(1625-1688)



• Jest autorem pierwszej 

oświeceniowej klasyfikacji 

porządkującej świat natury.

• W księdze Systema Naturae

(1735) zaliczył ludzi (homo), 

małpy (simia) i leniwce 

(beadypus) do jednej grupy 

nazwanej antropomorpha

(człekokształtne).

• Wyróżnił cztery rasy ludzi: 

europejską (białą), amerykańską 

(czerwoną), azjatycką (żółtą) i 

afrykańską(czarną), później 

dodając kryterium podziału o 

temperament.



JOHANN F. BLUMENBACH

(1752-1840)

• Twórca dojrzałej antropologii 

biologicznej.

• Główne dzieło: O naturalnej 

różnorodności ludzkiego 

gatunku (1775).

• Przedstawiciel witalizmu -

każda żywa istota ma tzw. 

instynkt twórczy, napędzający 

cykl poczęcia, odżywiania i 

reprodukcji.

• Wyróżnił pięć ras 

ludzkich: kaukaską (biała), 

mongolską (żółta), malajską 

(brązowa), etiopską (czarna), 

amerykańską (czerwona).



IMMANUEL KANT (1724-1804)
• W wykładach O różnych 

rasach ludzkich (1775) 

przedstawił swoje rozważania 

o rasach, a podsumował je w 

drugiej części Antropologii w 

perspektywie pragmatycznej 

(1798) pt. „Charakterystyka 

antropologiczna”.

• Przedstawił tam 

charakterystyczne cechy ludzi 

pod względem płci, 

temperamentu, skłonności, 

predyspozycji, sposobu 

myślenia, narodowości i ras, 

tworząc ich systematykę. 



• Pięciu „wielkim narodom 

europejskim” (Francuzom, 

Anglikom, Hiszpanom, 

Włochom i Niemcom) przypisał 

określone cechy narodowe, a 

w hierarchii ras najwyższe 

miejsce przyznał rasie białej, 

na końcu umieszczając 

czerwonych amerykańskich 

Indian.

• Kobiety uznał za osoby 

motywowane wrażliwością, 

uczuciami i estetycznym 

smakiem, ale mniej racjonalne 

od mężczyzn.



XIX wiek
• Wiek XIX był wiekiem konfliktów społecznych i 

rewolucji. Nauka rozwijała się w ich cieniu i pod ich 

przemożnym wpływem.

• Nie istniał jeszcze czytelny podział między 

naukami przyrodniczymi, społecznymi i 

humanistycznymi. Naukowcy brali czynny udział w 

życiu społecznym i politycznym, działacze 

społeczni i polityczni tworzyli teorie naukowe.

• Pierwsze próby budowy teorii kultury na gruncie 

antropologii społecznej zawdzięczamy XIX-

wiecznym pisarzom ewolucjonistycznym.



• W XIX wieku zaczęły formować się główne pojęcia 

antropologii; kształtowały się podstawowe 

antropologiczne instytucje (instytuty badawcze, 

placówki dydaktyczne na wyższych uczelniach) oraz 

powstały czasopisma antropologiczne.

• W XIX wieku ewolucjonizm był po prostu 

synonimem myślenia naukowego, przenikał niemal 

wszystkie dyscypliny naukowe, poczynając od 

przyrodniczych, kończąc na wyłaniających się 

dyscyplinach społecznych.

• Ewolucjonizm propagował bezgraniczną wiarę 

w postęp.



• Relacje między nauką a 

polityką zdefiniował 

paradygmat pozytywistyczny 

sformułowany przez Augusta 

Comte'a.

• Według Comte’a kultura jest 

procesem ewolucyjnym, 

przechodzącym pewne etapy, 

niezależnie od czasu i miejsca.

• Schemat rozwoju człowieka 

jako istoty kulturowej jest 

zawsze ten sam – prowadzi od 

etapu religijnego, poprzez 

metafizyczny, aż po 

pozytywny. 

AUGUSTE COMTE (1798-1857)



CHARLES DARWIN (1809-1882)



Na antropologię kulturową XIX wieku 

składają się trzy główne nurty.

• Ewolucjonistyczna antropologia kulturowa 

(społeczna);

• Dyfuzjonizm;

• Katolicka antropologia społeczna, lepiej 

znany jest jako katolicka nauka społeczna.



Ewolucjonistyczna antropologia 

kulturowa
• Ewolucjonizm klasyczny był pierwszą próbą 

syntezy oraz budowy teorii kultury w antropologii 

kulturowej jako nauce.

• Ewolucjonistyczne spojrzenie na różnorodność 

kulturową miało także swe zaplecze ideologiczne. 

Europejczycy znajdowali w nim usprawiedliwienie 

dla ekspansji przestrzennej, militarnej, 

ekonomicznej oraz kulturowej. Europejczyk miał 

nieść kaganek cywilizacji wszystkim mniej lub 

bardziej dzikim ludom.



• Ewolucjoniści dali pierwsze próby ujęć 

teoretycznych, zakładając jedność psychiki ludzkiej 

jako punkt wyjścia do badań porównawczych.

• Wypracowali aparaturę pojęciową, która weszła 

w skład wyposażenia każdego antropologa (endo-

i egzogamia, totemizm, tabu, animizm, mana itd.).

• Ewolucjonizm został dość szybko poddany 

rzeczowej krytyce ze strony późniejszych 

kierunków, takich jak dyfuzjonizm czy 

funkcjonalizm, a także neoewolucjonizm.



Ewolucjonizm klasyczny stanowił próbę 

stworzenia jednolitego systemu teoretycznego, 

który miał spełniać kilka funkcji:

• przedstawić wizję dziejów ludzkich,

• być uniwersalnym modelem przekształcania 

się kultury i jej komplikacji organicznej,

• stanowić metodę, za pomocą której można 

było dokonać rekonstrukcji kolejnych faz 

kulturowej transformacji.



• Ewolucjonistów nie interesowały kultury 

poszczególnych społeczeństw, ale kultura 

rozumiana atrybutywnie, jako cecha ludzkości.

• Chodziło im o wykrycie prawidłowości rozwoju 

kultury ludzkiej w ogóle, a nie kultury konkretnych 

ludzkich zbiorowości.

• Analogicznie jak w biologicznym ewolucjonizmie, 

gdzie za argument na rzecz ewolucji uznawano 

występowanie tzw. narządów szczątkowych, 

w niektórych formach zachowania społecznego 

upatrywano pozostałości po wcześniejszych 

etapach rozwoju społecznego i kulturowego.



• Posługując się koncepcjami ewolucji oraz postępu, 

badacze starali się zbudować naukową historię 

społeczeństwa oraz teorię kultury i jej przemian.

• Najbardziej eksploatowane wówczas tematy 

dotyczyły: małżeństwa i rodziny (typologii 

systemów pokrewieństwa, pierwotnego 

promiskuityzmu, egzogamii i endogamii, form 

dziedziczenia, struktury rodowej); religii (związków 

między wierzeniami a regułami życia społecznego) 

oraz magii.



Ważniejsi przedstawiciele klasycznego 

ewolucjonizmu kulturowego w kontekście 

antropologii 

• Edward Burnett Tylor,

• Lewis Henry Morgan,

• John McLennan,

• Henry Sumner Maine,

• John Lubbock,

• James George Frazer,

• Adolf Bastian,

• Johann Jakob Bachofen.



Skoro człowiek jest 

istotą  ulegającą 

ewolucji, a tym 

samym twórcą 

kultury, zatem i 

kultura ulega, wraz z 

człowiekiem 

stopniowym 

przeobrażeniom.

EDWARD B. TYLOR (1832-1917)



Kultura według Tylora

„Kultura, czyli cywilizacja w najszerszym 

znaczeniu etnograficznym, jest to pojęcie 

obejmujące wiedzę, wierzenia, sztukę, 

moralność, prawo, obyczaje i inne zdolności i 

przyzwyczajenia, zdobyte przez człowieka 

jako członka społeczeństwa. (...) Katalog 

wszystkich objawów życia publicznego 

danego narodu, przedstawia to, co 

nazywamy kulturą”



Odmiany ewolucjonizmu

• Ewolucjonizm unilinearny (klasyczny) zakłada monogenezę i 

uznaje, że wszystkie kultury są tak do siebie podobne, że 

wynalazki mogły się w nich pojawiać w tej samej kolejności, a 

one same przechodzić przez identyczne stadia rozwoju.

• Ewolucjonizm uniwersalny, nadal charakterystyczny dla dużej 

części myśli archeologicznej, uznaje większą złożoność tego 

procesu, prowadzi jednak do uproszczeń i skupia się na ogólnych 

stadiach rozwoju, a nie na kwestiach szczegółowych.

• Ewolucjonizm multilinearny koncentrował się na szczegółach 

rozwoju historycznego, zwłaszcza tych  związanych z 

czynnikami ekologicznymi.



Tezy ewolucjonizmu kulturowego

JEDNOŚĆ LUDZKIEJ NATURY

• Człowiek zawsze i wszędzie wykazuje te same 

cechy psychiczne niezależnie od rasy, epoki 

historycznej czy środowiska.

• Tożsamość natury ludzkiej (inaczej tożsamość 

ludzkiego umysłu) gwarantuje, że kultury w swych 

podstawowych formach, są zawsze takie same.

• Nierówności kulturowe mogą być powodowane 

różnymi przyczynami, ale nie zróżnicowaniem 

biologicznym w obrębie gatunku ludzkiego.



• Podobne wytwory kultury mogły powstawać 

niezależnie od siebie w różnych miejscach 

ziemskiego globu i nie musiały być wynikiem 

wzajemnych styczności i zapożyczeń, lecz 

naturalnej wynalazczości.

UNIWERSALIZM ROZWOJU KULTUROWEGO

• Wytwory kulturowe są przede wszystkim rezultatem 

wynalazczości człowieka, a zapożyczenia kulturowe 

odgrywają wtórną rolę w podstawowym procesie 

ewolucji kultury.



• Rozwój, choć następuje w różnym rytmie 

i szybkości, jest procesem, który obejmuje każdą 

kulturę i każdy jej wytwór oraz jest nieunikniony.

• Regres kulturowy jest tylko mniej lub bardziej 

przypadkowym zakłóceniem tego podstawowego 

procesu rozwoju.

GENETYCZNA CIĄGŁOŚĆ ROZWOJU

• Rozwój kultury jest warunkowany jej stanem 

wcześniejszym. Każdy etap rozwoju zawiera 

w sobie „potencję” dalszej ewolucji, umożliwiającą 

realizację określonego wzoru przeobrażeń kultury.



ZMIANY KULTUROWE SĄ UKIERUNKOWANE

• Proces rozwoju jest jednokierunkowy, a kierunek 

ten ma charakter progresywny; stanowi zasadę 

postępu, który jest możliwy dzięki temu, że rozwój 

jest kumulatywny i gromadzi wciąż nowe 

doświadczenia ludzkości, co w coraz większym 

stopniu zaspokaja ludzkie potrzeby.

• Progresywny kierunek rozwoju dotyczy zarówno 

całych społeczeństw i kultur, jak i ich elementów 

i poszczególnych instytucji (np. małżeństwa, 

a także takich elementów kultury, jak wierzenia czy 

zwyczaje).



ZMIANA KULTUROWA PRZEBIEGA W SPOSÓB 

DYFERENCYJNY

• Proces rozwoju przebiega od form prostych do 

bardziej złożonych.

• Wraz z postępującą złożonością elementów kultury 

następuje komplikowanie się całego układu ich 

wzajemnych powiązań.

ROZWÓJ KULTURY NASTĘPUJE STOPNIOWO

• Ogólny przebieg ewolucji kultury wyznaczają 

następujące po sobie etapy rozwoju, które 

układają się ciąg od najniższych do najwyższych.



• Zakłócenia w tym schemacie następują na skutek 

zewnętrznych oddziaływań środowiska.

• Postęp nie jest skokowy lecz stopniowy 

i kumulatywny.

UNILINEARYZM ROZWOJU KULTURY W 

DŁUŻSZYCH OKRESACH CZASOWYCH

• Różnice dróg rozwoju występują tylko w krótkich 

okresach, w czasie wystarczająco długim, 

następuje konwergencja (proces upodobniania się 

do siebie) etapów rozwoju kultury.



METODA PORÓWNAWCZA JAKO POSTAWOWA 

METODA BADAŃ

• Metoda polega na zestawieniu maksymalnej liczby 

przykładów z różnych kultur świata, które mają 

rekonstruować drogi rozwoju kultury lub jej części 

składowych.

• Metoda ta pozwalała na ustalanie względnej 

chronologii zjawisk oraz na orzekanie o wyższości 

bądź niższości zarówno badanych elementów 

kultury, jak i całych kultur.



POSZUKIWANIE GENEZY ZJAWISK 

KULTUROWYCH

• Rekonstrukcja powstania danego elementu 

kultury prowadzi do „skompletowania” 

procesu ewolucji kultury.

KLUCZOWA ROLA „PRZEŻYTKÓW 

KULTUROWYCH”

• Przeżytki to elementy kultury charakterystyczne dla 

wcześniejszych stadiów rozwojowych, które 

przetrwały na etapach późniejszych.



• Przeżytki kulturowe traktowano jako wystarczające 

dowody świadczące o wcześniejszych stanach 

kultury. Można je znaleźć w każdej kulturze.

• Dzięki temu rekonstrukcja ewolucji kultury, 

zwłaszcza jej etapów najwcześniejszych, była 

rezultatem przede wszystkim poprawnej analizy 

przeżytków.

• W rozumieniu ewolucjonistów przeżytki kulturowe to 

np.: gry dziecinne, praktyki magiczne, gusła, 

zabobony, które pierwotnie występowały jako 

normalnie funkcjonujące zwyczaje, z czasem zaś 

zostały zredukowane do form szczątkowych.



• Dzięki poprawnej analizie przeżytków można 

było zdaniem ewolucjonistów odtworzyć 

poprzednie stadia rozwojowe kultury.

• Odtworzenie drogi ewolucji kultury, a więc 

rekonstrukcja schematu rozwoju, czyli 

zbudowanie sekwencji stadiów rozwojowych, 

było ukoronowaniem pracy antropologii 

ewolucjonistycznej. 



Zagrożenia ze strony 

antropologii ewolucjonistycznej

• Antropologia ewolucjonistyczna traktuje historię 

człowieka i społeczeństw jako rozwój od form 

prostszych, czyli "niższych" do form bardziej 

złożonych, czyli "lepszych".

• Jeśli dochodzi do konfliktu między ludźmi lub 

społeczeństwami znajdującymi się na różnych 

etapach tak rozumianej ewolucji, oczywistym jest, że 

formy "wyższe" mają pierwszeństwo przez formami 

"niższymi".



• Formy "niższe" muszą ustąpić "wyższym", 

a ponieważ nauka ma służyć postępowi, 

musi tę zasadę uzasadniać.

• Ewolucjonizm musi prowadzić do 

uzasadnienia rasizmu i podboju, ponieważ 

w ewolucjonizmie nie ma miejsca na 

moralność.



DYFUZJONIZM

Kierunek badań w antropologii kulturowej (a 

także innych naukach o kulturze i naukach 

społecznych), przypisująca  dyfuzji 

kulturowej szczególne znaczenie w 

procesie zmiany oraz rozwoju kultury i 

badająca dzieje i skutki przenikania 

wytworów kultury z jednych obszarów do 

drugich



Dyfuzjonizm

Początki dyfuzjonizmu wywodzą się z XIX-wiecznej 

tradycji filologicznej, która zakładała istnienie 

historycznego pokrewieństwa między wszystkimi 

językami wywodzącymi się z indoeuropejskiej rodziny 

językowej.

• Sir William Jones

• Wilhelm von Humboldt

• Friedrich Max Mueller

• Adolf Bastian



W 1787 roku sir William Jones 

odkrył podobieństwa między 

sanskrytem, greką i łaciną. 

Wilhelm von Humboldt interesując 

się językiem baskijskim wskazał na 

istnienie wzajemnych związków 

pomiędzy językiem i kulturą. 



• Główną zasługą Muellera 

było upowszechnienie 

koncepcji, że religie i języki 

starożytnej Grecji i Rzymu 

były powiązane z religiami i 

językami Indii.

• Badania w Indiach 

prowadził stosując 

antropologiczne porównania 

zwyczajów pogrzebowych 

oraz filologiczne 

porównania nazw greckich i 

hinduskich. 

FRIEDRICH MAX MUELLER 

(1823-1900)



• Dyfuzjonizm powstał jako reakcja na 

ewolucjonizm, któremu zarzucał przyjęcie 

wielu dogmatycznych poglądów i korzystanie 

z niewiarygodnych materiałów.

• Dyfuzjoniści sprzeciwiali się także 

ewolucjonistycznej koncepcji rozwoju od form 

niższych do wyższych.

• Ich zdaniem kultura rozwija się w różnych 

kierunkach, nie zaś liniowo i zgodnie z ideą 

postępu. 



• Zasadniczym celem dyfuzjonistów było 

przekształcenie antropologii kulturowej w 

taki sposób, aby podstawą tej nauki były 

badania empiryczne (praca badawcza w 

terenie).

• Za główny czynnik stymulujący rozwój 

kultury uznali zapożyczenia i 

przenikanie wytworów kulturowych z 

jednej grupy do drugiej.



Dyfuzja kulturowa

• Proces przenikania elementów między co 

najmniej dwiema kulturami, lub wewnątrz 

kulturowo zróżnicowanego społeczeństwa, 

poprzez kontakty członków kultury 

dawców i kultury odbiorców.

• Pojęcie dyfuzji kulturowej zostało 

wprowadzone przez Edwarda Burnetta 

Tylora



• Dyfuzja jest możliwa dzięki bezpośredniemu 

kontaktowi (np. migracje) oraz pośrednio 

(np. poprzez media).

• Komunikacja międzykulturowa nie wymusza 

jednak procesów dyfuzji.

• Dyfuzja jest dwukierunkowa, chociaż 

niekoniecznie symetryczna.

• Jej przedmiotem mogą być przedmioty 

materialne, jak i idee.



• Procesy dyfuzji mogą wynikać ze 

świadomego oddziaływania kultury 

dawców, zainteresowania się danym 

elementem lub elementami przez kulturę 

odbiorców lub też dokonywać się w sposób 

spontaniczny

• Przyjmowany element staje 

się innowacją dla przyjmującego go 

społeczeństwa.



• Dyfuzja ma na ogół charakter selektywny -

pewne elementy obcej kultury ulegają 

odrzuceniu, bo nie są zgodne z jądrem 

danej kultury, inne elementy są za to 

przyswajane i adaptowane;

• Ważna jest użyteczność danego 

elementu kultury oraz prestiż



Rodzaje dyfuzji kulturowej

• bezpośrednia – bezpośrednie przekazanie 

odbiorcom elementów kultury dawców;

• pośrednia – za pośrednictwem jednostek 

należących do kultury trzeciej lub środków 

masowego przekazu;

• zamierzona – następuje poprzez presję kultury 

przekazującej lub planowany odbiór;

• niezamierzona – przebiega żywiołowo;



• prosta – przekazany jest pojedynczy element 

kulturowy (odrzucana przez funkcjonalizm, 

ponieważ w tym paradygmacie przejęcie 

elementu przeobraża cały system kultury);

• złożona – następuje przekazanie całego 

kompleksu elementów;

• połączona – kompleks zjawisk funkcjonalnie 

powiązanych;

• bodźcowa – niefunkcjonalnie połączony zbiór 

elementów.



Dyfuzjonizm (niemiecki)

• Kultura (przez duże „K") zrodziła się raz lub co 

najwyżej kilka razy, a potem rozpowszechniała się 

ze swego centrum czy centrów coraz bardziej na 

zewnątrz, do innych miejsc na kuli ziemskiej.

• Ten pogląd został sformułowany na gruncie 

niemieckiej szkoły Kulturkreis („kręgów 

kulturowych"), która wytworzyła wizję kultury jako 

jednego lub kilku kręgów emanujących ze swego 

centrum / swych centrów na podobieństwo fal 

rozchodzących się po powierzchni stawu.



• Im bliżej siebie w przestrzeni znajdują się 

społeczeństwa, tym większe podobieństwo 

zetknięcia się ich kultur.

• Analogia „kręgów wody”

Istnieje możliwość rekonstrukcji cech dawnych 

kultur, a nawet kultury pierwotnej, metodą 

„podążania do tyłu”, jakby za falami 

rozchodzącymi się po wrzuceniu kamienia do 

wody



FRIEDRICH RATZEL

(1844-1904)

• Inicjator niemieckiego 

dyfuzjonizmu i prekursor 

szkoły kręgów kulturowych.

• Uznał zjawisko dyfuzji za 

zasadniczy czynnik twórczych 

procesów kulturowych negując 

tym samym ludzką 

wynalazczość (zaprzeczenie 

ewolucjonizmu)

• Powiązane ze sobą cechy 

kulturowe rozprzestrzeniały się 

wraz z migrantami, a 

pojedyncze elementy kultury 

ulegały dyfuzji. 



• Kultura to zjawisko historyczne i przestrzenne, a 

zróżnicowane międzykulturowe wskazuje na 

istnienie procesów swoistych dla różnych 

regionów geograficznych.

• Kultury mają swoje granice geograficzne, w 

ramach których przystosowują się do swojego 

naturalnego środowiska.

• Podobieństwo między kulturami wynika z ich 

mobilności i kontaktów, czego przejawami są 

naśladownictwo i zapożyczenie.





LEO FROBENIUS (1873-1938) • Uczeń Friedricha Ratzla.

• W pracy Der Ursprung der 

afrikanischen Kulturen

wprowadził pojęcie kręgu 

kulturowego (niem. Kulturkreis), 

tzn. zespół elementów 

kulturowych, które nie ulegają 

zmianie w dłuższym okresie 

historycznym. Pojęcie to stało 

się kluczowe dla całego nurtu.

• Frobenius wskazywał również na 

związki kultury ze środowiskiem 

naturalnym, przez co kultury 

podlegają prawom przyrody.



FRITZ GRAEBNER (1877-1943) • Autor Methode der 

Ethnologie (1911).

• Zajmował się kategorią kręgu 

kulturowego, twierdząc, że 

wpływ na pomniejsze ludy 

miały większe ośrodki 

konkurujące w różnych 

punktach globu.

• Postulował, że podobne kręgi 

kulturowe muszą wywodzić 

się ze wspólnego źródła.

• Określił kryteria samego 

przebiegu wędrówki 

poszczególnych elementów 

kulturowych i ich kompleksów.



Kryteria Graebnera

(wg których powinna się dokonywać analiza dyfuzji)

• Formy (jakości) – gdy określone wytwory są do 

siebie podobne, można założyć, że łączy je wspólne 

pochodzenie;

• Ilości – Im więcej jest podobnych cech kulturowych, 

tym większe jest prawdopodobieństwo 

pokrewieństwa obiektów zawierających te cechy;

• Ciągłości – występowanie na drodze łączącej dwie 

kultury elementów charakterystycznych dla jednej i 

drugiej, wskazuje na ich wspólne pochodzenie.



WILHELM SCHMIDT (1868-1954) • Wzbogacił prowadzone przez 

Graebera kryteria formy 

(jakości) i ciągłości dodając 

kryterium stopnia 

pokrewieństwa – jeśli podobne 

kompleksy kulturowe mają 

wspólne cechy pomimo 

odseparowania, to daje to 

podstawę do uznania ich 

historycznych powiązań.

• Uznawał tzw. tezę o 

monogenezie człowieka i 

kultury. Według niego, kolebką 

całej cywilizacji jest Azja.



• Z Azji ludzkość wraz z kulturą zaczęła się 

rozprzestrzeniać we wszystkich kierunkach.

• Młodsze nawarstwienie kulturowe spychało 

najpierwotniejsze kręgi kulturowe, więc najstarsze 

kultury zajęły tereny najbardziej odległe.

• Z biegiem czasu migracje następowały w różnych 

kierunkach komplikując istniejące zróżnicowanie 

kulturowe na świecie.

• Odtwarzanie faz rozwojowych kultur dokonuje się 

poprzez analizę rozprzestrzeniania się i zasięgu 

migracji elementów kulturowych, a eliminacja 

kolejnych nawarstwień umożliwia identyfikację 

najstarszych kręgów kulturowych.



Dyfuzjonizm (brytyjski)
• Skrajna jednostronność proponowanych wyjaśnień 

teoretycznych – ludzka cywilizacja jako specyficzna 

kombinacja cech mogła być wynaleziona tylko jeden 

raz. Taką kolebką kultury był starożytny Egipt.

• Poszczególne elementy kultury rozpowszechniły się 

drogą dyfuzji po całym świecie (również po obu 

Amerykach), a za różnorodność kultur 

odpowiada regresja kulturowa oraz 

rozpowszechnianie się elementów z różnych etapów 

rozwoju kultury egipskiej.

• Głównym impulsem warunkującym rozwój cywilizacji 

była religia.



G. ELLIOT SMITH (1871-1937) WILLIAM J. PERRY (1868-1949)



• Konsekwencją teorii dyfuzjonizmu jest pojęcie 

akulturacji oraz synkretyzmu kulturowego.

• Akulturacja to proces polegający na gwałtownym 

przeobrażaniu się jednej kultury pod wpływem innej 

kultury, a także pod wpływem zmienionych 

warunków społecznych i środowiskowych 

(skolonizowane plemiona pierwotne).

• Synkretyzm kulturowy polega na wiązaniu w 

jednorodne całości elementów pochodzących z 

różnych, genetycznie i historycznie odrębnych kultur 

(przypisywanie cech dawnych bóstw pogańskich 

świętym chrześcijańskim przez społeczeństwa nowo 

nawrócone).



Regresja kulturowa

Proces recesywnych zmian kulturowych 

polegający na odwrocie od bardziej 

zaawansowanych i złożonych postaci życia 

społeczno- kulturowego do warunków 

typowych dla wcześniejszych stadiów 

rozwojowych danego systemu, cechujących 

się zwykle większą prostotą.

Regresja może obejmować wszystkie sfery 

egzystencji grupy lub tylko niektóre dziedziny



Regresji kulturowej może towarzyszyć:

• Dekulturacja - kulturowe ubożenie, tj. 

wypadania z puli kulturowego dorobku jej 

poszczególnych części składowych, bez 

uzupełniania tych ubytków

• Degeneracja 

• Dezorganizacja społeczno- kulturowa

• Deewolucja - przeciwieństwo procesu 

postępu, decydującego o progresywnym 

przebiegu zmian ewolucyjnych



Regresja kulturowa – teoria 

upadku (przestarzała)

• Kultury społeczeństw niepiśmiennych są 

produktem degradacji i obniżania się 

warunków życia z poziomu pierwotnego 

zaawansowania kulturowego

• Teoria tzw. „złotego wieku” i rola Biblii

• Wyjaśniania dystansu kulturowego 

dzielącego ludy „dzikie” od „cywilizowanych”



Przyczyny regresji kulturowej

• Niekorzystne zmiany ekologiczne spowodowane 

klęskami żywiołowymi i przeobrażeniami środowiska

• Zepchnięcie grupy na gorsze terytoria, a także 

przymusowe przesiedlenia na tereny nie 

dostosowane do kulturowych potrzeb osadników,

• Dominację silniejszej grupy etnicznej związaną z 

podbojem i eksploatacją miejscowego żywiołu 

etnicznego,

• Degradacyjne skutki wojen, eksterminacji, etnocydu

i epidemii.



ETNOCYD – kulturowe 

ludobójstwo

Grupa etniczna jest pozbawiona prawa 

do korzystania, rozwijania i 

przekazywania własnej kultury i 

własnego języka, niezależnie od tego, 

czy to zbiorowo, czy indywidualnie

(UNESCO, Declaration of San Jose

11 grudnia 1981 r.)



• Planowe niszczenie odrębności kulturowej i 

etnicznej (narodowej) grupy

• Rozbicie tkanki społecznej i rodzinnej, a także 

zmuszenie ludzi do porzucenia własnej (wierzeń, 

języka, sztuki) i sposobu życia oraz przyjęcia innej 

tożsamości

• Grupa dominująca (repr. np. przez władze 

państwowe) uniemożliwia rozwój kulturowy słabszej 

grupy i łamie prawa człowieka w imię interesów 

politycznych, ideologicznych bądź ekonomicznych

• Etnocyd przebiega zwykle bez fizycznej likwidacji 

członków grupy etnicznej



Dyfuzjonizm dzisiaj

• We współczesnej antropologii dyfuzjonizm nie 

jest popularną teorią.

• W antropologii fizycznej i archeologii toczy się 

spór między zwolennikami teorii „wyjścia z 

Afryki” a zwolennikami „modelu ciągłości 

regionalnej”, czyli koncepcji  rozprzestrzeniania 

się ludzi.







XX wiek



Dyfuzjonizm (amerykański)

HISTORYZM BOASOWSKI

• Nurt zapoczątkowany przez Franza Boasa, który 

zwany jest „ojcem amerykańskiej antropologii”.

• Antropologia jako nauka historyczna, zajmująca 

się rekonstrukcją, a nie z formułowaniem praw.

• Jego wpływy obejmowały przede wszystkim 

uczonych amerykańskich.

• Różni się od dyfuzjonizmu w Europie.



FRANZ BOAS (1858-1942) Trzy założenia metodologiczne:

• Historyzm faktograficzny -

antropologowie w swojej pracy 

prowadzą badania historyczne, 

rekonstruując fakty

• Psychologizm - aby wyjaśnić 

jakikolwiek fenomen należący do 

sfery kultury, trzeba mieć na 

uwadze ludzką psychikę;

• Atomizm (antyholizm) - nie 

można dać całościowego, 

syntetycznego opisu kultury bez 

zapoznania się ze wszystkimi jej 

cechami.



• Według Boasa (The Limitations of the 

Comparative Method of Anthropology – 1898) nie 

ma kultur „wyższych” i „niższych”, a wszelkie tego 

typu sądy wartościujące są tylko pochodną 

naszych własnych standardów kulturowych.

• Każdy „ranking” kultur jest od samego początku 

podejrzany i przypuszczalnie więcej mówi o 

badaczu niż o badanych przez niego kulturach.

• Podobieństwa i różnice między kulturami nie mają 

wielkiego znaczenia, gdyż bardzo od siebie 

oddalone kultury mogą pod wpływem czynników 

środowiskowych dojść do podobnych rozwiązań 

adaptacyjnych.



• Zamiast szeregować kultury na podstawie 

zakładanego postępu (ewolucjoniści) czy 

podobieństwa (dyfuzjoniści) należy prowadzić 

szczegółową obserwację każdej kultury, a także 

każdego elementu tej kultury w kontekście całości.

• Celem nauki nie jest konstruowanie wymyślonych i 

spekulatywnych historii kultury, lecz raczej staranny 

i dokładny opis poszczególnych kultur wynikający z 

ich intensywnej i obiektywnej obserwacji.

• Taka obserwacja wymaga osobistego, bliskiego 

doświadczania danej kultury, trwającego dłuższy 

czas.



Wspólne cechy dyfuzjonizmów 

w różnych ujęciach

• Uznanie kontaktów międzykulturowych za 

główną przyczynę decydującą o dynamice 

rozwoju kultury,

• Traktowanie kultury jako zbioru elementów 

tworzących kompleksy o odmiennej dla 

poszczególnych obszarów (areałów, 

kręgów) kombinacji cech,



• Koncentracja uwagi na zapożyczeniach,

• Minimalizowanie roli ewolucji kulturowej oraz 

preferowanie interpretacji historycznej i 

geograficznej (zmienności kultury w czasie i 

przestrzeni).

• Całościowe i dystrybutywne ujęcie kultury, 

mając na względzie aspekt geograficzny 

(odpowiedź na podejście ewolucjonistyczne, 

które ujmowało kulturę częściowo).



Funkcjonalizm
BRONISŁAW MALINOWSKI ALFRED R. RADCLIFFE-BROWN

(1884-1942) (1881-1955)  



Podejście funkcjonalne jest:

• holistyczne – wbrew postulatom dyfuzjonizmu,

• synchroniczne - wbrew postulatom ewolucjonizmu;

• empiryczne – w opozycji zarówno do 

ewolucjonizmu, jak i dyfuzjonizmu;

• nomotetyczne – wbrew postulatom szkoły 

historycznej F. Boasa;

• rozumiejące – w opozycji do wszystkich 

poprzednich kierunków.



• Kultura i społeczeństwo jest całością składającą 

się z uporządkowanych w pewien sposób 

elementów.

• Badanie kultury czy społeczeństwa polega nie 

tylko na wyodrębnieniu poszczególnych 

elementów tej kultury (tego społeczeństwa), lecz 

przede wszystkim na określeniu ich wzajemnych 

powiązań, a także miejsca, które zajmują, czy roli, 

jaką odgrywają w obrębie całego układu.

• Kultura to organizm, który jest czymś więcej niż 

sumą swoich części.



• W badaniu kultury na plan pierwszy wybija się 

zatem metoda obserwacji uczestniczącej i badań 

terenowych.

• Na kulturę należy spoglądać „oczami tubylca”, aby 

„wyczuć jej puls” należy wtopić się w społeczność, 

którą badamy, poniekąd stać się jej uczestnikiem.

• Antropologia funkcjonalna – powiada Malinowski –

„dąży (…) do zrozumienia istoty danej kultury”.

• Rozumienie to jest niezależne od posiadanej 

wiedzy historycznej, a polega na określeniu ich 

funkcji, roli, jaką odgrywają w obrębie 

całościowego systemu.







Strukturalizm
• Znaczenie danego elementu (słowa, roli, praktyki, 

wierzenia) nie tyle tkwi w tym konkretnym elemencie, ile w 

relacjach łączących go z innymi.

• Inaczej mówiąc, najważniejsza jest „struktura" złożona z 

wielu elementów i usytuowanie każdego z nich w 

stosunku do pozostałych.

• Jeśli jakaś społeczność uznaje krokodyla za swoje 

zwierzę totemiczne, to znaczenia tego totemu nie 

odnajdziemy w cechach krokodyla, lecz w systemie relacji 

między poszczególnymi zwierzętami totemicznymi i - co 

ważniejsze - w systemie relacji między grupami 

społecznymi skojarzonymi z poszczególnymi gatunkami 

zwierząt.



CLAUDE LEVI-STRAUSS (1908-2009)



Ewolucjonizm wieloliniowy

Ekologia kulturowa

• Ewolucjonizm multilinearny wyrósł z krytyki 

ewolucjonizmu unilinearnego.

• Krytyka podstawowego założenia ewolucjonizmu 

unilinearnego, że na całym świecie sprawy mają 

się tak samo, a zmiany - nawet niejednoczesne –

zachodzą w ten sam sposób.

• Zarzut, że tezy ewolucjonizmu unilinearnego są 

niesprawdzalne albo zbyt ogólnikowe.



• Ewolucjonizm unilinearny – istnieje jeden 

dominujący trend rozwoju ludzkości, zgodnie z 

którym wszystkie społeczności miały przechodzić 

przez te same etapy rozwoju, choć w różnym 

tempie.

• Po wielkiej krytyce tego kierunku na początku XX w. 

odrodził się w latach 30-tych jako ewolucjonizm 

uniwersalny

• Od lat 50-tych przyjmowany jest tzw. ewolucjonizm 

multilinearny, który zakłada odmienność dróg 

rozwoju różnych społeczności i kultur w zależności 

od ich warunków środowiskowych w różnych 

rejonach świata oraz ich dotychczasowej historii.



• Zakładał odmienne kierunki 

rozwoju technicznego i 

społecznego w różnych 

regionach świata.

• Każda kultura podąża swoim 

własnym kursem rozwojowym, 

choć społeczeństwa 

znajdujące się na podobnych 

etapach ewolucji (być może na 

skutek podobieństwa ich 

otoczenia zewnętrznego) 

mogły cechować się 

podobnymi kulturami.

JULIAN HAYNESS STEWARD 

(1902-1972)



• Kierunki rozwoju były 

wyznaczone i ograniczone 

przez warunki ekologiczne, 

czyli „historyczne 

determinacje techniki” oraz 

bardzo ważny, dodatkowo 

ograniczający czynnik 

środowiska naturalnego.

• Ewolucjonizm wieloliniowy 

jest ściśle związany z 

koncepcją ekologii 

kulturowej.  



Neodarwinizm i socjobiologia

• Ludzka kultura i społeczeństwo 

to proste dopełnienie zwierzęcej 

natury rodzaju ludzkiego.

• Człowiek nie jest niczym 

wyjątkowym, lecz tylko jednym z 

wielu gatunków zwierzęcych.

• Wzory zachowań 

charakterystycznych dla gatunku 

nie są wyuczone, nabyte z 

kultury danego społeczeństwa, 

lecz dziedziczne, zakodowane w 

materiale genetycznym.

EDWARD OSBORNE WILSON 

(1929-)



• Między kulturą a biologią 

występuje obustronna 

interakcja.

• Kultura i biologia nie istnieją 

jako dwa oddzielne procesy, 

lecz przeplatają się.

• Biologia przenika do kultury, 

ale także kultura znajduje 

dostęp do biologii, genów, 

stając się przedmiotem 

biologicznego dziedziczenia.

• Produktem takiej ustawicznej 

interakcji jest historia 

ludzkości.



Kultura jest wytworem umysłowego wysiłku ludzkich zbiorowości; 

równocześnie, każdy indywidualny umysł jest produktem genetycznie 

uwarunkowanej struktury ludzkiego mózgu. Geny i kultura są ze sobą 

nierozerwalnie związane. Jednak łączące je związki mają charakter 

elastyczny i na razie niewiele wiadomo na temat granic tej elastyczności. Ich 

wzajemne powiązania są także bardzo złożone: geny wyznaczają kształt 

reguł epigenetycznych, czyli szlaków połączeń neuronowych oraz pewnych 

regularności występujących w rozwoju poznawczych funkcji mózgu, za 

pomocą których indywidualny umysł konstytuuje sam siebie. Umysł w trakcie 

swojego rozwoju, od narodzin do śmierci, absorbuje elementy istniejącej 

kultury, posługując się kryteriami wyboru wyznaczonymi przez reguły 

epigenetyczne odziedziczone przez dany mózg. (…) W trakcie ewolucji 

genetyczno-kulturowej w każdym pokoleniu zachodzi proces odtwarzania 

kultury w umysłach należących do niego jednostek. Zastąpienie tradycji 

ustnej przez pismo i sztukę umożliwia prawie nieograniczony rozwój kultury, 

dzięki czemu przekaz kulturowy może „przeskakiwać” pokolenia. Jednak nie 

zmienia to podstawowego ukierunkowującego oddziaływania reguł 

epigenetycznych, które są przekazywane genetycznie, a tym samym 

pozostają nieusuwalnym i niezmiennym elementem naszego wyposażenia.



Kultura jest 

odpowiedzią 

na imperatywy 

biologii

Cechy 

biologiczne 

ewoluują w 

odpowiedzi na 

innowacje 

kulturowe



Antropologia symboliczna 

(interpretatywizm)

• Podstawowym założeniem jest, że do zrozumienia 

reguł danego społeczeństwa czy kultury niezbędne 

jest wniknięcie w rzeczywistość społeczną ludzi, 

którzy posługują się nimi na co dzień.

• W przeciwieństwie do funkcjonalistów badacz 

interpretatywista nie będzie w badaniach 

terenowych stosował uprzednio przygotowanego lub 

zapożyczonego modelu teoretycznego, ale będzie 

raczej starał się o tzw. gęsty opis (thick description), 

czyli opis kultury w oczach jej uczestnika.



• Badacz skupia się na symbolach, ich wpływie na 

kształt naszych doświadczeń oraz na 

manipulowaniu przez ludzi symbolami w  

sytuacjach społecznych.

• Celem badania jest zrozumienie, co dla członków 

społeczności jest ważne - to oni nadają 

symboliczne znaczenia artefaktom, tworzą normy i 

wartości, autentycznie rozumieją system, w którym 

działają.

• Prekursorami tego podejścia są: Clifford 

Geertz, David Schneider, Victor Turner, Barbara 

Czarniawska, James Clifford, George 

Marcus oraz Mary Douglas.



Antropologia kognitywna (etnonauka)

• Antropologia kognitywna zakłada, że badając 

różne formy językowe i zwroty semantyczne 

można dowiedzieć się w jaki sposób ludzie 

postrzegają otaczający ich świat.

• Można dzięki temu zrozumieć w jaki sposób 

ludzie interpretują otaczającą ich rzeczywistość.

• Antropologia kognitywna zakłada, że właśnie 

poprzez język najłatwiej można uzyskać dostęp 

do kodów i procesów myślowych innych ludzi. 



„Kultura nie jest zjawiskiem materialnym, 

nie składa się z rzeczy, ludzi, zachowań 

lub uczuć. Jest raczej organizacją tych 

wszystkich składników. Jest formą tego, 

co ludzie przechowują w swoim umyśle, 

ich modeli postrzegania, kojarzenia i 

interpretowania świata. (…) kultura 

społeczeństwa składa się z tego 

wszystkiego, co jednostka powinna 

wiedzieć, albo w co powinna wierzyć w 

celu działania w tym społeczeństwie w 

możliwy do akceptacji dla jego członków 

sposób; czyni tak w każdej roli, którą 

społeczeństwo przypisuje każdemu 

swojemu członkowi.”



Antropologia kognitywna zajmuje się związkiem 

między umysłem a kulturą, szuka odpowiedzi na 

takie podstawowe pytania jak:

• W jaki sposób poznajemy świat?

• W jaki sposób klasyfikujemy informacje o 

świecie?

• W jakim zakresie sposób w jaki postrzegamy 

świat, zależny jest od naszej kultury?



Koncepcja areału kulturowego

• Badacze zajmujący się problematyką areału 

kulturowego koncentrowali się na wyodrębnieniu 

poszczególnych areałów (obszarów) i zarejestrowaniu 

występujących w obrębie każdego z nich „cech 

kulturowych”, czyli najmniejszych jednostek kultury.

• Prowadzono badania porównawcze w obrębie 

areałów kulturowych.



CLARK WISSLER (1870-1947)• Główny teoretyk 

koncepcji areału 

kulturowego.

• Twórca teorii Age-area

hypothesis głoszącej, 

że cechy kulturowe 

wykazują tendencję do 

rozprzestrzeniania się z 

centrum na peryferie 

każdego areału 

kulturowego.



Badania porównawcze

W antropologii wyróżnia się trzy typy porównań:

• Porównania przykładowe – odnosi się do przykładów 

wybranych w celu zilustrowania pewnej tezy 

dotyczącej różnicy kulturowej lub podobieństwa 

kulturowego. Jest podstawą znacznej części 

początkowego nauczania antropologii.



• Porównanie w skali globalnej – odnosi się do 

porównywania próby społeczeństw z całego świata w 

celu wykrycia związków statystycznych zachodzących 

pomiędzy cechami kulturowymi albo, w przypadku 

antropologii ekologicznej, między środowiskiem i 

cechami kulturowymi.

• Porównanie kontrolowane – odnosi się do 

ograniczonego zakresu zmiennych, co zazwyczaj (choć 

nie zawsze), osiąga się przez ograniczenie porównań do 

jakiegoś regionu.



ADAM KUPER (1941-)• Każdą cechę kulturową 

najlepiej jest 

interpretować w relacji 

do  odpowiadającej jej 

cechy w powiązany ze 

sobą kulturach.

• To co na pierwszy rzut 

oka może wydawać się 

przypadkową cechą, 

staje się zrozumiałe w 

obrębie ram 

obejmujących region.


