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KULTURA

całokształt zobiektywizowanych 
elementów dorobku społecznego 
wspólnych szeregowi grup i z racji 
swej obiektywności ustalonych i 
zdolnych rozszerzać się 
przestrzennie



KULTURA
EDWARD BURNETT TYLOR

całość obejmująca 
wiedzę, wierzenia, 
sztukę, moralność, 
prawo, zwyczaje i inne 
umiejętności nabywane 
przez człowieka jako 
członka społeczeństwa 
(1871, Cywilizacja pierwotna)



KULTURA

Charakterystyczny styl życia 
danego ludu, sposób na życie

• cecha społeczeństwa, nie jednostki
• społeczne dziedzictwo członków 
społeczeństwa



ZNAKI I SYMBOLE

Rodzaje 
znaków: 

naturalne konwencjonalne
(symbole)

§ znaki = reprezentacje
§ zastępujące coś innego niż one same



KULTURA IDEALNA A REALNA

• kultura idealna
„ideał” społecznych zachowań członków 
społeczeństwa

• kultura realna
realne zachowania jednostek w 
społeczeństwie



SUBKULTURA

• grupy o odmiennych systemach wartości 
funkcjonujące w ramach danego społeczeństwa
• różnice: klasa społeczna, pochodzenie etniczne, 
rasa, religia i styl życia, cele i zainteresowania



KONTRKULTURA

• przeciwieństwo norm i 
wartości, wyznawanych 
przez społeczeństwo jako 
całość
• kultura alternatywna



KULTURA POPULARNA

•wielość definicji
•Dick Hebdige:
kultura popularna – tj. zbiór ogólnie 
dostępnych wytworów – filmów, nagrań, 
ubiorów, programów telewizyjnych, środków 
transportu itd.



KULTURA POPULARNA (1)

• kultura lubiana przez 
szerokie grono odbiorców
• łatwo dostępna na 
wszelkich możliwych 
nośnikach



KULTURA POPULARNA (2)

• wszystko, co nie zmieściło się 
w ramach kultury wysokiej 
(elitarnej)
• kultura popularna jako 
kultura niższa
• pozbawiona formalnej 
złożoności
• podziały klasowe



KULTURA POPULARNA (2)

• 31 lipca 1991
•Hyde Park, Londyn
• koncert Luciano 
Pavarottiego
• 250 000 widzów



KULTURA POPULARNA (2)

Kultura popularna jako kultura niska

Prasa popularna Poważna prasa

Kino popularne Kino artystyczne

Rozrywka Sztuka



KULTURA POPULARNA (3)

• kultura popularna jako 
masowa
• kultura komercyjna
•masowa konsumpcja
• kultura amerykańska



KULTURA MASOWA
DOMINIC STRINATI

kultura masowa jest kulturą 
popularną tworzoną przez 
masową technikę przemysłową i 
sprzedawaną dla zysku masowej 
publiczności konsumentów



KULTURA MASOWA
DWIGHT MACDONALDS

• standaryzacja
• formalizacja
• powtarzalność
• powierzchowność
• fałszywe (trywialne) przyjemności
• brak autentyczności (jak w kulturze ludowej)



ESTETYKA

• obszar badań: piękno oraz inne wartości 
estetyczne
• skupia się na analizie dzieł sztuki oraz 
procesach ich tworzenia
• refleksja o sztuce, kulturze, naturze i ich 
relacjach



PIĘKNO vs BRZYDOTA



SZTUKA

• brak spójnej definicji
• dziedzina ludzkiej działalności związana z 
wytwarzaniem dóbr o walorach 
estetycznych
• pytanie o to, co jest dziełem sztuki?



DUCHAMP



RUSKIN VS WHISTLER

Do dziś widziałem i słyszałem 
niemało gminnych zuchwalstw, 
nigdy jednak nie spodziewałam 
się usłyszeć fircyka 
domagającego się dwustu 
gwinei za ciskanie garncem 
farby w opinię publiczną.



CZYM JEST SZTUKA?

• John Ruskin o obrazie Jamesa McNeilla
Whistlera, Nocturne in Black and Gold: The 
Falling Rocket (1875)
• sprawa skończyła się w sądzie
•wygrał Whistler
• granice tego, co jest uznawane za sztukę 
zostały poszerzone



CZYM JEST SZTUKA?
TEORIA INSTYTUCJONALNA

• sztuka = to, co zostało przez krytyków uznane za 
sztukę 
• dowód: wystawianie w galeriach, opisywanie w 
branżowych magazynach
• elitaryzm
• ograniczenie: brak odpowiedzi na pytanie: 
dlaczego akurat to dzieło?
• czy sądy estetyczne innych są mniej wartościowe?



BŁĄD INTENCJI

• ocena dzieła przez pryzmat biografii artysty
•wypacza możliwość prawdziwego zrozumienia 
dzieła
• dzieło trzeba oceniać tylko ze względu na jego 
obiektywne właściwości
• Nie trzeba znać osobistych intencji autora. 
Dzieło nam o nich mówi (Susan Sontag)



KOPIA VS ORYGINAŁ

• czy możliwe jest oderwanie dzieła 
od artysty?
• jak odróżnić kopie od oryginału np. 
w malarstwie?
• intencja jako źródło uznania 
wytworu za dzieło sztuki



KULTURA POPULARNA (4)

• kultura tworzona przez 
ludzi
• kultura popularna jako 
kultura ludowa
• autentyczność
• antykomercyjność



KULTURA POPULARNA (5)

• kultura popularna jako 
narzędzie dominacji
• przestrzeń negocjacji 
znaczeń



KULTURA POPULARNA (5)

• Antonio Gramsci: źródło 
hegemonii, pasmo 
transmisyjne dominującej 
ideologii
• John Fiske: strategia oporu 
wobec hegemonii klas 
uprzywilejowanych



KULTURA POPULARNA (6)

• postmodernizm
• brak rozróżnienia pomiędzy kulturą 
wysoką a niska
• koniec elitaryzmu, zwycięstwo 
kultury komercyjne, a może koniec 
kultury? 



KULTURA POPULARNA JAKO 
WSZECHKULTURA

• kultura popularna = składnik 
codzienności
• Ksenia Olkusz: Oderwanie od popkultury 
jest bowiem prawie niemożliwe do 
realizacji, skoro zmultiplikowaniu uległy 
źródła przekazu i dystrybucji artefaktów



KULTURA POPULARNA JAKO 
WSZECHKULTURA

• brak możliwości ucieczki przez 
popkulturą
• tworzy sieć znaczeń o 
globalnym charakterze
• rozmywa podziały na kulturę 
wysoką i niską



KULTURA POPULARNA JAKO 
WSZECHKULTURA

Wielopoziomowość, globalny zasięg, powszechna 
dostępność i niemalże nieuniknioność kontaktu z 
popkulturą czynią zeń w s z e c h k u l t u r ę, w której 
zanikałby podział na to, co «wysokie» i to, co «niskie» 
(...) a budowałby się potencjał badawczy innego 
rodzaju, oparty na świadomości wzajemnego 
przenikania się form, konwencji, uniwersów, mediów
i tak dalej
(Ksenia Olkusz)


