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Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   TTeeoorriiaa  kkuullttuurryy  

Nazwa w języku angielskim:   Theory of culture 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Filologia polska, przedmioty 
podstawowe i kierunkowe 

Jednostka realizująca:   Instytut Polonistyki i Neofilologii UPH, Zakład Literatury Polskiej 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   2 
Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  
 pprrooff..  nnzzww..  UUPPHH  ddrr  hhaabb..  AAnnttoonnii  CCzzyyżż 

Imiona i nazwiska prowadzących przedmiot: pprrooff..  nnzzww..  UUPPHH  ddrr  hhaabb..  AAnnttoonnii  CCzzyyżż  

Założenia i cele przedmiotu: NNaabbyycciiee  wwiieeddzzyy  oo  tteeoorriiaacchh  kkuullttuurryy  ii  zzrroozzuummiieenniiee,,  zzee  kkuullttuurraa  
ttoo  ppooddssttaawwoowwaa  ffoorrmmaa  aarrttyykkuullaaccjjii  eeggzzyysstteennccjjii  lluuddzzkkiieejj 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 Student ma dojrzałą wiedzę kulturoznawczą o różnych nurtach myśli teore-
tycznej 

K_W01, K_W03, 
K_W11 

W_02 
Student zna terminologię i metody badawcze, ma panoramiczną wiedzę 
meytoryczną. 

K_W11, 
k_W12, 

 

W_03 
Student zna rozumie główne treści i zagadnienia  kultury dawnej i nowej. 

K_W12, K_W16 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Umiejętność posługiwania się terminologią kulturoznawczą; K_U03 

U_03 
Zdolność analizy koncepcji teoretycznych oraz tekstów kultury.. 

K_U11, KU_013 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Student zyskuje klasyczną wiedzę o kulturze, ma świadomośc potrzebnej 
dalszej pracy samokształceniowej. 

K_K02, K_K03, 
K_K10 

Forma i typy zać:  wykład (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
Podstawy wiedzy o kulturze. 
Treści modułu kształcenia: 

 
1. Po co nam kultura? Namysł  fundamentalny nad zjawiskiem i przedmiotem, ale najpierw nad 
człowiekiem współczesnym. Intuicyjne pojmowanie kultury: źródła antyczne greckie i rzymskie, 
etymologia terminu, nowożytne konotacje. Topografia duchowa człowieka w jego uwarunkowa-
niach społecznych i historycznych - kultura jako wartość. Tatarkiewiczowskie „porządkowanie po-
jęć” (I): kultura, cywilizacja, paideia, humanitas, Bildung, savoir-vivre, bon ton. Pojmowanie persona-
listyczne kultury - jako nieodzownej egzystencjalnie. 
 



2. Kultura śródziemnomorska. Cywilizacja (i kolonizacja) grecka i rzymska. Egipt i Aleksandria 
(jej Biblioteka). Szlaki kontaktów kulturowych na styku Europy i Azji. Dorobek „śródziemnomorza” 
jako archiwum pamięci Europejczyka. Kulturowe koncepcje Południa i Północy. Renesans pół-
nocny: Albrecht Dürer.  Romantyzm i „estetyka średniowiecznej Północy”. Kultura śródziemno-
morska dziś - proces globalizacji a tożsamość kulturowa Europy i całego Zachodu. Rola i miejsce 
tradycji chrześcijańskiej w kulturze Zachodu. 
 
3. Cywilizacja - ocalenie czy opresja? Klasycystyczne koncepcje kultury ocalającej. Przegląd ana-
lityczny: grecka paideia, rzymska humanitas i oświeceniowa koncepcja Bildung (Johann Wolfgang 
Goethe, Friedrich Schiller): kultura jako warunek  pełni człowieczeństwa. Koncepcje przedkultu-
rowej szczęśliwości pierwotnej i kultury jako źródła cierpień: Jean-Jacques Rousseau, Sieg-
mund Freud. Opresyjna koncepcja cywilizacji Zachodu (I): polemiki od wewnątrz - antykultura 
komunizmu (Władimir Lenin, Josif Stalin) a kontrkultura po roku 1968. Drogi kontrkultury: od 
hipisów po dekonstrukcję (Jacques Derrida). Opresyjna koncepcja cywilizacji Zachodu (II): mu-
zułmański dżihad jako wojna polityczna i kulturowa. Tradycja chrześcijańskiego personalizmu: 
godność i wartość osoby ludzkiej wobec koncepcji kultury otwartej na dialog idei. Wielokultu-
rowość jako praktyka empatycznego dialogu lub jako ideologia. Czy poprawność polityczna (po-
litical correctness) to nowomowa i „cichy morderca wolności jednostki” - z hipokryzją głoszący 
„prawa człowieka”? 
 
4. Tatarkiewiczowskie „porządkowanie pojęć” (II). Definicje kultury w humanistyce polskiej: 
Stanisław Brzozowski, Zygmunt Łempicki, Stefan  Czarnowski, Kazimierz Moszyński, Antonina 
Kłoskowska, Maria Janion... i ich pojmowania kultury. Etnografia, etnologia, antropologia kultu-
ry, folklorystyka, komparatystyka kulturowa –terminy i ich zakres.  
 
5. Antropologia filozoficzna a antropologia kultury. Myśl o człowieku grecka (Plato: dualizm, 
Arystoteles: hylemorfizm) a biblijna (Rdz 1,27 i osoba ludzka). Personalizm i humanizm: od śre-
dniowiecza po wiek XX. Myśl egzystencjalna: od renesansu i baroku po wiek XX. Badania kulturo-
wych aspektów egzystencji. Badania etnologiczne. Różnorodność a dyfuzja kultur. Osoba, osobo-
wość, jednostka a - wzory kultury. Rozumienie inności.  
 

6. Antropologia kultury a antropologia literatury i literacka. Jednostka a kultura. Interdyscypli-
narność kulturoznawstwa a teoria literatury. Tekst literacki jako tekst kultury. Opis tekstu kultu-
ry: Stefan Żółkiewski. Świat wewnętrzny dzieła a przestrzeń społeczna i kulturowa. Interpreta-
cja estetyczna, egzystencjalna a kulturowa dzieła. Teorie interpretacji. Dzieło: ślad egzystencji 
(Martin Heidegger). Paul Ricoeur. hermeneutyka jako sztuka interpretacji także kulturowej i „ko-
ło hermeneutyczne”.  Literatura jako źródło wiedzy o człowieku: swoistość ontyczne a intertek-
stualne relacje tekstu. Literatura a płeć kulturowa: badania w kręgu gender i queer. 
 
7. Wzory kultury. Ruth Benedict: człowiek jako jednostka w kulturze. Norma a indywidualne 
uczestnictwo w życiu zbiorowości. Różnorodność i historyczna zmienność kultur. Cechy kultur 
tradycyjnych. Wobec pamięci: archiwum jako instytucja kulturowa. Folklor i wariantywność tek-
stów: wariant a utwór. Typy przekazu kultury: ustny a pismo. Typy kultur: apollińska, dionizyj-
ska, inne. Friedrich Nietzsche o typach kultur (Narodziny tragedii).  
 
8. Funkcjonalizm i strukturalizm w myśleniu o kulturze. Dwie teorie: Bronisław Malinowski - 
Claude Lévi-Strauss. Inne teorie. Dyfuzjonizm i kręgi kulturowe: wobec uroszczeń (urojeń?) ewo-
lucjonizmu. Johann Herder i pionierskie badania kultury Słowian. Kazimierz Moszyński i badania 
kultury ludowej. Semiotyka kultury, także ludowej. Jurij Łotman  i semiotyczne badania nad tek-
stem kultury. 
 
9. Psychoanaliza i teoria karnawału w myśleniu o kulturze. Koncepcja fantazmatu: Sigmund 
Freud. Psychoanalityczna wizja kultury: bolesna norma czy władza marzeń? Teoria archetypów: 
Carl Gustav Jung. Psychologia głębi o duchowej wspólnocie kultury. Wobec koncepcji toposu: Ernst 
Robert Curtius a Jung. Gaston Bachelard i terapeutyczna moc wyobraźni: francuska krytyka tema-
tyczna o kulturze na nowo ocalającej. Karnawalizacja kultury - Michaił Bachtin. Kulturowy karna-
wał - w średniowieczu i dziś. 
 



10. Kultura symboliczna, mityczna, liminalna. Symbol i rytuał w kulturze. Teorie symbolu: antyk, 
barok, wiek XX. Czas i przestrzeń pojmowane symbolicznie: Mircea Eliade. Mityzacja kultury. Ob-
rzędy przejścia, symbolika liminalna: Arnold van Gennep, Victor Turner. Antropologia widowi-
ska. Erotyzm w kulturze: płeć jako kategoria symboliczna. Rozumienia pojęć: ojcostwo i macie-
rzyństwo, pokrewieństwo, małżeństwo, orientacja seksualna, gender. Antropologia ciała, jego oswa-
janie i nazywanie: Antoni Kępiński. Biblijna teologia ciała: Jan Paweł II. Nowotestamentalna kon-
cepcja ojcostwa i macierzyństwa duchowego.  
 
11. Kultura masowa, konwergencja, mcdonaldyzacja. Hierarchie: kultura wysoka a kultura po-
pularna. Ich przenikania - asymilacja - wzajemny terror? Kultura masowa jako typ przekazu, jej 
opisy: Antonina Kłoskowska, Henry Jenkins, George Ritzer. Zjawisko globalizacji kultury: zakres, 
ocena. Globalizm a narody i kultura „małych ojczyzn” - europejskie spełnienia, debaty, napięcia... 
Etniczność a wielokulturowość. Polskie koncepcje „małej ojczyzny” (Stanisław Vincenz) i wie-
lokulturowej „republiki mieszańców” (pisarz Teodor Parnicki). Krajowe dyskusje wokół: Kaszu-
bów, autonomii Śląska. Empatia wobec odmienności a zderzenie kultur: zjawisko terroryzmu na 
tle koncepcji kozła ofiarnego (René Girard).   
 
12. Ponowoczesność. Postmodernizm jako model, hipoteza czy przemoc kultury współczesnej? 
Dekonstrukcja: metoda poznania. Jacques Derrida i „różnia” (différance): różnicowanie myślenia, 
różnorodność kultury. Sztuka postmodernistyczna: architektura, muzyka, sztuka użytkowa. Między 
relatywizmem a wielością idei.  Ponowoczesność a globalizacja kultury. Tradycja śródziemno-
morska a europejska ponowoczesność - zmurszałość, trupiość czy nowe życie? Unia Europejska 
jako projekt kultury: „Idea Europy” dawniej i dziś. Zachód i Wschód jako kategorie kulturowe. 
 
13. Społeczeństwo obywatelskie. Demokracja pojmowana jako spełniona (faktyczna) wolność. 
Bezpośrednia a parlamentarna demokracja. Polska tradycja demokracji parlamentarnej: Rzecz-
pospolita Obojga Narodów bez poczucia wstydu..  Osoba ludzka jako obywatel: Grecja, Rzym 
(civis), renesans. Karl Popper i koncepcja  społeczeństwa otwartego: spełnienia, złudzenia, utopia? 
Amerykanie (w USA) jako model wspólnoty obywatelskiej. Ideologie: liberalizm, konserwatyzm, 
lewica. Autorytaryzm polityczny i kulturowy - imperatyw „poprawności politycznej”. 
 
14. Współczesna kultura multimedialna. Społeczeństwo informacyjne. Rozwój kultury a tech-
niczne narzędzia komunikacji. Transformacje tekstów kultury. Druk a posttypografia. Technika 
elektroniczna a audiowizualność. Media - przedłużenie człowieka: Marchall McLuhan.   Kompu-
terowa sieć: internet a kultura. Cyfryzacja: przekraczanie barier. Nierówność cyfrowa (digital 
divide) jako wykluczenie kulturowe. „Cyfrowość” i rewolucja informacyjna: Paul Levinson. Przy-
szłość kultury zinformatyzowanej: Jean Lohisse. (technopol). Cyberprzestrzeń jako typ przekazu 
kultury.Transgresja a kultura: Józef Kozielecki i społeczeństwo transgresyjne Przeciwko spo-
łecznemu wykluczeniu: idea integracji. Integracja osób niepełnosprawnych: siedlecka tradycja 
edukacji akademickiej w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. 
 
15. Komparatystyka kulturowa i literacka. Renesansowy klasycyzm i pojęcie aemulatio. Baro-
kowy klasycyzm: Charles Perrault i Paralele. Johann Wolfgang Goethe i koncepcja Weltliteratur. 
Istota, metody i narzędzia badań porównawczych w literaturoznawstwie i kulturoznawstwie. 
Wpływy a analogie. Literatura i kultura narodowa wobec obcych: obcowanie, oswajanie, twórcza 
symbioza. Literatura a folklor. Kategorie komparatystyki. Komparatystyka dekonstruktywistycz-
na.  Metodologia a praktyka myślenia humanistycznego, polskość a europejskość.    
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Literatura - książki i rozprawy pomocne w pracy: 
1. Antoni Czyż: Po co nam kultura? W: Rojny i gwarny blask kultury. Literacka „varietas” i historyczne 

„multum” tekstów. Siedlce 2018 
2. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Red.: Andrzej Mencwel. Warszawa 2005 
3. Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów. Red.: Leszek Kolankiewicz. Warszawa 2010 
4. Michaił Bachtin: Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu. 



Tłum. Andrzej i Anna Goreniowie. Kraków 1975 
5. Bogdan Baran: Postmodernizm i końce wieku. Kraków 2003. Albo tom wcześniejszy: Bogdan Ba-

ran: Postmodernizm. Kraków 1992 
6. Jerzy Bartmiński: Folklor - język - poetyka. Wrocław 1990 
7. Ruth Benedict: Wzory kultury. Tłum. Jerzy Prokopiuk. Warszawa 2002 
8. Ernst Cassirer: Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury. Tłum. Anna Staniewska. Warszawa 

1977 
9. Ernst Robert Curtius: Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tłum. Andrzej Borowski. 

Kraków 1997 (i wyd. nast.) 
10. Jacques Derrida: Pismo filozofii. Oprac. Bogdan Banasiak. Warszawa 1993 
11. Mircea Eliade: Sacrum, mit, historia. Tłum. Anna Tatarkiewicz. Warszawa 1974 
12. Michel Foucault: Historia seksualności. Tłum. Bogdan Banasiak i in. Warszawa 1995 
13. Arnold van Gennep: Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii. Tłum. Beata Biały. War-

szawa 2006 
14. Martin Heidegger: Objaśnienia do poezji Hölderlina. Tłum. Sława Lisiecka. Warszawa 2004 
15. Werner Jaeger: Paideia. Formowanie człowieka greckiego. Tłum.  Marian Plezia, Henryk Bednarek. 

Warszawa 2001 
16. Jan Paweł II: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa. 

Watykan 1986, rozdziały o Księdze Rodzaju i Pieśni nad pieśniami - podtytuł książki, zbyt wąsko 
ujęty, nie oddaje zakresu myślowego tomu wykładającego „teologię ciała” 

17. Maria Janion, Maria Żmigrodzka: Odyseja wychowania. Goetheańska wizja człowieka [...]. Kraków 
1998 

18. Kazimierz Jankowski: Hipisi w poszukiwaniu ziemi obiecanej. Wyd. 2. Warszawa 2003 
19. Aldona Jawłowska: Drogi kontrkultury. Warszawa 1975 
20. Henry Jenkins: Kultura konwergencji. Tłum. Małgorzata Bernatowicz, Mirosław Filiciak. Warsza-

wa 2007 
21. Carl Gustav Jung: Archetypy i symbole. Tłum. Jerzy Prokopiuk. Warszawa 1993 (lub inne wyd.) 
22. Antoni Kępiński: Poznanie chorego. Kraków 2013 
23. Antonina Kłoskowska: Kultura masowa. Wyd. 4. Warszawa 2005 
24. Józef Kozielecki: Psychotransgresjonizm. Wyd. 2. Warszawa 2007 
25. Paul Levinson: Nowe nowe media. Tłum. Maria Zawadzka. Kraków 2010 
26. Jean Lohisse: Przyszłość kultury zinformatyzowanej. W antologii: Antropologia słowa. Red.: Grze-

gorz Godlewski, Andrzej Mencwel, Roch Sulima. Warszawa 2004 
27. Literatura i globalizacja. Red.: Elżbieta M. Kur, Barbara Stelingowska. Siedlce 2017 
28. Marshall McLuhan: Wybór pism. Tłum. Karol Jakubowicz. Warszawa 1975 
29. Kazimierz Moszyński: Kultura ludowa Słowian. Warszawa 1967-1968, t. I-II (lub inne wyd.) 
30. Walter Ong: Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. Wyd. 2. Tłum. Józef Japola. War-

szawa 2011 
31. Paul Ricoeur: Egzystencja i hermeneutyka. Oprac. Stanisław Cichowicz. Warszawa 1975. Albo: 

Paul Ricoeur: Język, tekst, interpretacja. Tłum. Piotr Graff. Warszawa 1989 
32. George Ritzer: Makdonaldyzacja społeczeństwa. Tłum. Ludwik Stawowy. Warszawa 2005 
33. Andrzej Szahaj: E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności. Kraków 

2004 (lub tegoż autora: Liberalizm, wspólnotowość, równość. Toruń 2012) 
34. Semiotyka kultury. Oprac. Elżbieta Janus, Maria Renata Mayenowa. Warszawa 1977 
35. Władysław Tatarkiewicz: Parerga. Warszawa 1978 
36. Victor Turner: Antropologia widowiska. Tłum. Jacek i Małgorzata Dziekanowie. Warszawa 2008 

(lub tegoż autora: Proces rytualny. Struktura i antystruktura. Tłum. Joanna Tokarska-Bakir. War-
szawa 2010) 

37. Stefan Żółkiewski: Teksty kultury. Warszawa 1988 
Literatury dodatkowej - nie przewiduję 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład, także interaktywny 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 



Egzamin ustny 
Forma i warunki zaliczenia: 

Obecność podczas wykładów. Praca pisemna - portret jednego opracowania z listy lektur, z pozycji 
od 2 do 37 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 30 godz. 

Konsultacje 5 godz. 

Przygotowanie pracy pisemnej 40 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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