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Kultura a człowiek 
O kulturze można mówić z wielu różnych stanowisk, już samo pojęcie kul-

tura, od początków wprowadzenia tego terminu do nauk humanistycznych 
jest nacechowane wieloznacznością. Występuje różnorodność teorii kultury 
czyli interpretacji tego co się zwykło obejmować terminem kultura. W pra-
cach socjologicznych przeważa rozumienie kultury jako jednej z trzech kate-
gorii, którą się określa ludzkie działania i ich wytwory. Pierwszą kategorię 
tzw. kulturę bytu stanowią te działania i wytwory techniczne, które służą do 
zaspokojenia naturalnych i bytowych potrzeb człowieka. Druga to kategoria 
społeczna, to działania, których podmiotem i przedmiotem są sami lu-
dzie, a działania te dotyczą stosunków, ról, układów i powiązań między 
ludźmi. Trzecią kategorię kultury stanowi świat zjawisk transcendental-
nych i autotelicznych czyli stanowiących cel sam w sobie. Te trzy kategorie 
są traktowane równorzędnie, przy czym należy zwrócić uwagę, że kultura 
symboliczna przenika dwie pozostałe kategorie kultury tj. społeczną i byto-
wą. Profesor Bogdan Suchodolski określał kulturę jako całokształt dorobku 
ludzkości społecznie utrwalony i gromadzony w ciągu jej dziejów, stale 
wzbogacany dziełami twórczymi i pracą wszystkich społeczeństw. 

Kultura w klasycznej definicji w ujęciu antropologicznym to złożona ca-
łość obejmująca m.in. wiedzę, wierzenia, sztukę, prawo, moralność, oby-
czaje. W nowszej definicji sformułowanej na konferencji USECSO w 1982 
r. przyjęto, że kultura stanowi „zespół cech wyróżniających o charakterze 
duchowym i materialnym, intelektualnym i afektywnym, które właściwe są 
społeczeństwu i grupie społecznej". Takie ujęcie obejmuje przede wszy-
stkim sposoby życia i wytwarzania dóbr materialnych i symbolicznych, sy-
stemy wartości, wierzenia, poglądy. 

Z uwagi na estetyczną rolę sztuk pięknych i literatury „kultura stanowi 
podstawę żywotnych sił każdego społeczeństwa, narzędzie jego trwało-
ści i odnowy". Takie ujęcie kultury (najbliższe pedagogice kultury) pod-
kreśla egzystencjalne, osobowe, integralne ujmowanie człowieka i jego 
tożsamości. Człowiek rodzi się w pewnej kulturze: od tego, co otrzymuje 
w dziedzictwie, od jakości świata, od warunków społeczno - politycznych, 
historycznych, dostępności do zdobyczy cywilizacyjnych, od jakości na-
uki, sztuki - zależy jego osobowość i jakość jego życia. Człowiek jest two-
rem, a zarazem twórcą kultury i nie można nie doceniać roli kultury w jego 
życiu i jej znaczenia w kształtowaniu osobowości, jego dyspozycji intele-
ktualnych, wrażliwości emocjonalnych, upodobań estetycznych czy po-
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staw moralnych. Kultura pełni też funkcje wzorotwórcze, to od stylu życia 
w dużej mierze zależy indywidualny kontakt człowieka z kulturą. Uczestni-
cząc w kulturze człowiek może poznać i zrozumieć wiele aspektów życia 
społecznego, wzbogacić swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania. 

Niepokoi fakt, że od momentu transformacji ustrojowej, przejścia na 
działania zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej, część społeczeń-
stwa, działaczy kulturalnych i elit rządzących, zauważa tylko jedną z fun-
kcji kultury - funkcję ludyczną, którą spełniają przeważnie programy rozry-
wkowe, festyny, imprezy masowe i wobec braku działań alternatywnych 
mają one duży wpływ na kształtowanie wrażliwości estetycznej. Tak jak 
kultura w życiu człowieka kształtuje jego osobowość, tak kultura w życiu 
narodów przyczynia się do utrwalenia tożsamości narodowej. Naród i kul-
tura narodowa stanowią dwa pojęcia najściślej ze sobą związane. Naród 
przecież to wspólnota oparta na uniwersum kulturowym wspólnym dla 
pewnej zbiorowości i choć pojęcie narodowości nie zawsze jest jedno-
znaczne z pojęciem państwowości, to świadomość wspólnego dziedzic-
twa kulturowego wyraża się m.in. w systemie wartości, zwyczajach, oby-
czajach, szacunku do zbiorowych symboli oraz świadomości cech różnią-
cych dany naród od innych narodów. Należy o tym pamiętać w momen-
cie wejścia naszego kraju do wspólnoty krajów europejskich. 

Kultura - rozumiana jako całokształt ludzkiego bytowania i związane z 
nim wartości, czy też wszelkiego rodzaju działalność artystyczna - nie mo-
że być pozostawiona sama sobie. To, co się dzieje w kulturze ma wpływ 
na zmiany jakie dokonują się w Polsce i Europie w sferze społecznej, eko-
nomicznej i politycznej. Ponieważ proces globalizacji osłabia poczucie 
tożsamości narodowej, to właśnie kultura powinna być traktowana jako 
jeden z najważniejszych punktów w działalności władzy publicznej. Nie-
stety, w ostatnich latach polityka kulturalna naszego państwa nie napawa 
optymizmem, zmniejszył się stopień patronatu państwa wobec kultury, 
rozszerzyło się znaczenie i rola mediów, nastąpiła zmiana w treściach 
przez nie przekazywanych, o funkcjonowaniu kultury zaczęły decydować 
mechanizmy rynkowe, ograniczenia finansowe, które dotknęły instytucje 
kultury, spowodowały zwiększenie barier w dostępie do kultury, pogor-
szyły się warunki jej tworzenia. Odpowiedzialność za kulturę została prze-
kazana głównie gminom, to one mają obowiązek tworzenia i prowadzenia 
placówek upowszechniania kultury. To od nas, od społeczności lokal-
nych i samorządów zależeć będzie przyszłość i jakość życia w naszym 
kraju, o tym jakie będzie społeczeństwo polskie w XXI wieku zdecyduje 
stan jego kultury - jakość kultury symbolicznej (duchowej), która stanowi 
podstawę społecznej tożsamości oraz dostępność do kultury artystycz-
nej, profesjonalnej i amatorskiej. Zadbajmy o przetrwanie i rozwijanie toż-
samości kulturowej, kulturalnej Polski i naszego regionu. 
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