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Sociologia Culturii
Curs 2 (7 octombrie 2015)
Perspective asupra culturii

Eugen Glăvan

What they need… is a quality of mind that will help them to [see]… what is going in the world
and… what may be happening within themselves. It is this quality… that… may be called the
sociological imagination.

C. Wright Mills (1959)

Academia de Studii Economice
Facultatea de Administrație și Management Public

În sistemele sociale prezicerea unui viitor în care credem poate schimba viitorul însuşi.
Kenneth E. Boulding (1978)

Obiectiv: familiarizarea cu principalele abordări și concepte în sociologia culturii

Activităţi de curs

1. Definiții ale culturii
2. Introducere: sociologia culturii, abordări conceptuale
3. Sociologie și economie
4. Modelul evoluţionist unilinear (tristadial) 
5. Contact între culturi: difuzionism și aculturație
6. Bibliografie
Punct bonus
Decizie personală: opțiune pentru 0.5 sutimi sau 1 punct la 
nota finală. 
Dacă mai mult de 10% dintre studenți aleg 1 punct, toți 
studenții nu obțin punctaj bonus.
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Abordări:
• Comparația cros-culturală: practici și credințe ale altor societăți din trecut și prezent. 

Defamiliarizarea (abilitatea de a analiza propria cultură ca și cum ar fi o cultură străină prin 
studiul altor societăți).

• Abordarea evoluționistă/istorică: schimbarea culturală și biologică a ființelor și societăților 
umane. Diacronic (înțelegerea și descrierea tiparelor de schimbare în timp).

• Abordarea ecologică: înțelegerea societăților umane sau culturilor într-un context mai larg, cel 
al sistemelor naturale.

• Abordarea holistică: asumpția că fiecare aspect al vieții umane este necesar să fie studiat în 
context, din punct de vedere relațional. 

Opt milioane de ani de evoluție în 90 minute de curs:
de la strămoșii omului la iPhone

„Cultura sau civilizația, ... este acea totalitate complexă care include cunoștințele, credințele, 
arta, morala, legea, obiceiurile și orice alte capacități și deprinderi dobândite de către om ca 

membru al societății”. 
(E. Tylor, 1871)

Cultură: locuit (colonus, colony), protejat, onorat cu rugăciune (cultus, cult), cultivat (culter). 
Cultură (materie) și civilizație (spirit): romantism, variabile culturale și economice de grup din 
cadrul unei națiuni. 
Mod de viață, înțelesuri și practici: produsă, adoptată, utilizată și înțeleasă în contexte sociale și 
materiale specifice. 
Concepte: aculturație, alienare, comodificare, consum, contracultură, capital cultural, clasă
socială,  culturalism, determinism, etnocentrism, gen, hegemonie, holism, identitate, ideologie, 
liberalism, logocentrism, marxism, modernitate, multiculturalism, mit, paradigma, putere, 
pragmatism, rasă, reflectivitate, stereotip, structură, subcultură, teorie, valori.

Definiții ale culturii
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Economie (def.): Studiul alocării raționale a resurselor finite, în vederea maximizării profitului și utilității. 
Economia neoclasică (micro-economia): 

• Alocarea resurselor și luarea deciziei
• Cerere
• Oferta

Economia politică (economie instituțională): modalitatea în care resursele sunt alocate între 
grupurile din societate: 

• Munca
• Capitalul
• Tehnologia
• Renta

Conceptele dezvoltate în economie au fost elaborate 
pentru economii moderne, complexe, de schimb și,
în general, capitaliste.Probleme: troc, barter, delimitarea sferei economice 
(mâncarea gătită în gospodărie), drepturi de proprietate 
bazate pe convenție, darul (M. Mauss).
Banii de la creație a legii la simbol (piatră în insula Yap, țigări în România). 

Economia și sociologia

https://commons.wikimedia.org

Australia de Vest – una din cele mai bogate zone în resurse minerale, intens exploatate prin minerit de suprafață. Scop: cunoașterea locuitorilor aborigeni și non-aborigeni și încurajarea 
acestora de a-și explora și celebra creativitatea și identitatea prin arte vizuale, sculptură, scris și 
fotografie.
www.thepilbaraproject.com

Proiectul Pitbara
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Evoluţionism – perspectivă teoretică care presupune existenta unei ordini imanente a istoriei 
umanității și vizează degajarea legilor succesiunii fenomenelor sociale și culturale.
Postulate fundamentale: unitatea psihică a omenirii și caracterul universal al istoriei care 
îmbrățișează într-o aceeași mișcare, orientată și ireversibilă, ansamblul umanității. (Marghescu, 
1999, p. 27)
„Formula mentis”, mod de a gândi care s-a manifestat in toate domeniile. Precedată de ideea de 
natură umană (Blumenbach – unitatea omenirii dincolo de diferențierea rasială) și cea de progres 
(credința că omul este o ființă perfectibilă – trecerea omului de la forme mai puțin dezvoltate la 
cele dezvoltate).

Modelul evoluţionist unilinear (tristadial) al devenirii culturale (I)

Evoluție umanității liniară și unică: toate grupurile umane sunt angajate pe drumuri paralele, din 
care au parcurs o parte, mai mare sau mai mică, dar toate în același mod: ca trecere de la simplu 
la complex, de la inferior la superior, de la omogen la eterogen, de la irațional la rațional.  Schemele dezvoltării includ stadii: 
• sălbăticia (vânătoare bazată pe vânătoare și cules; stare inferioară caracterizată prin 

promiscuitate – lipsa regulilor cu privire la căsătorie, relații sexuale, stare de mijloc, 
caracterizată de folosirea focului și stare superioară, descoperirea și folosirea arcului cu 
săgeți);

• barbaria (în care intervine agricultura; faza inferioară, folosirea roatei olarului și a ceramicii; 
faza de mijloc, domesticirea animalelor; faza superioară, tăierea și prelucrarea metalelor, 
folosirea uneltelor și a armelor de metal);

• civilizația (bazată pe comerț și industrie, caracterizată de folosirea scrierii). 
Fiecărui stadiu îi este asociată o anumită formă de organizare familială și socială. 

Modelul evoluţionist unilinear (tristadial) al devenirii culturale (II)
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Morgan consideră că orice societate omenească trebuie să treacă (sau să fi trecut) prin aceste 
stadii: model unilinear de evoluție care a generat un anumit mod de folosire a metodei 
comparative: în momentul în care era descoperită o nouă societate, preocuparea principală era 
identificarea stadiului în care se afla societatea respectivă.
Modelul tridimensional își are originea în epocă – ideea evoluției în etape:

• Comte (teologică, militară, metafizică)
• Arheologie (epoca pietrei, bronzului, fierului)

Principala virtute a acestui model este generalizarea fenomenelor umane pe dimensiuni 
diacronice (modelul generalizator).

Modelul evoluţionist unilinear (tristadial) al devenirii culturale (III)

https://answersingenesis.org/

Distincția cultură-civilizație la S. Mehedinți:
Cultura – suma creațiunilor sufletești prin care omul se pune în armonie cu mediul social și 
supra-social; este locală, „cultura adevărată ne leagă numai de locul unde ne-am născut/am 
crescut”.
Civilizația – suma creațiunilor tehnice care ajută adaptarea omului la mediul geografic; aspect 
material, tehnic ale vieții; este universală, fiind rezultatul progresului.
În „Civilizaţie şi cultură”: Fazele geografice ale istoriei (în funcție de mijloacele de transport):
• faza continentală
• faza oceanică (încheie epoca marilor descoperiri geografice)
• faza aeriană

Simion Mehedinți
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Difuzionismul – ideile și trăsăturile culturale circulă, sunt transmise de la un continent la altul şi
se răspândesc în lumea întreagă prin mijlocirea migrațiilor sau de-a lungul drumurilor 
comerciale. Se contestă faptul că omul ar fi ființă inventivă (Deliège). Culturile marginale, mai 
puţin supuse d.c. au o dezvoltare mai înceată (ex. Tasmania, Australia) (Topor, 2000, 94)
Școli: ş.d. engleză (Elliot Smith şi W.J. Perry); școala istorico-culturală germano-austriacă (F. 
Graebner şi E. Foy); școala difuzionistă prudentă americană (Clarck Wissler)
F. Boas este considerat părintele termenului: încearcă să substituie evoluția biologică cu cea 
culturală. (Topor, 2000, 93-94)

Difuziune culturală (I)

Drumul Mătăsii http://muslimsocialservicesagency.org

Ralph Linton estima că nici o cultură nu datorează mai mult de 10 procente invențiilor proprii –
dar tendința este de a face uitate aceste împrumuturi, dat fiind că nu este avantajos  ca membri 
unei colectivități să fie conștienți că cea mai mare parte a culturii lor provine din împrumuturi. 
(Marghescu, 1999, 180)
Emic-etic termeni elaborați de către lingvistul Keneth Pike (1954) prin derivarea din cuvintele 
„fonetic” și „fonemic”. Perspective alternative pentru abordarea și analiza culturii. Datele emice
sunt derivate din perspectiva indigenului, iar datele etice, din punct de vedere al observatorului 
(Winthrop).

Difuziune culturală (II)
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Aculturația este un termen propus în 1880 de antropologi americani. Sistematizat în Outline for 
the study of  Acculturation, 1955, R. Redfield, R. Linton, M. Herskovits „ansamblul fenomenelor ce 
rezultă din contactul direct și continuu între grupuri de indivizi şi culturi diferite, cu schimbări 
corespunzătoare în tipurile culturale ale unuia sau ambelor grupuri.” (Topor, 2000, 19)
Aculturația cuprinde toate acele fenomene care rezultă atunci când grupuri de indivizi, având 
culturi diferite, intră într-un contact direct continuu şi, respectiv, acele schimbări care au loc în 
urma acestui contact în pattern-urile originale ale culturii unuia sau ambelor grupuri (Redfield, 
Herskovits şi Linton, 1935) (Marghescu, 1999, 185) 

Aculturație (I)

Răspândirea budismului, hinduismului și creștinismului www.yuhsg.org/

Modelul aculturației (Berry, 1997): doresc să-mi mențin propria identitate culturală? vreau să
am relații cu cultura gazdă? Consecințe: asimilare, integrare, marginalizare, separare.
Teoria câmpului social (Bourdieu): habitus (dispoziție socială de a percepe, judeca, vorbi ori 
acționa), câmp socio-cultural, capital cultural. Schimbare sau adaptare. 

Forme (Kroeber):
1. Peste o frontieră care rămâne frontieră, deși nu una închisă; mai mult sau mei puțin reciprocă, 
incompletă. Adaptare care are ca rezultat complementaritatea celor două culturi. 
2. Asimilarea, atunci când o populație numeroasă, cu o cultură bogată, intră în contact cu o 
populație de mici dimensiuni.
Poate fi spontană sau voluntară (autoimpusă, ex. Japonia sau impusă din afară)
Procese: substitutive, aditive, sincretice, de pierdere, creative, de respingere. (Marghescu, 1999, 
187)

Aculturație (II)
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Relativismul cultural preocupare pentru definirea valorilor şi formularea unei soluții la 
problemele referitoare la universalitatea şi/sau specificitatea culturilor şi la raporturile dintre 
culturi. Relativismul cultural clasic afirmat începând cu anii ’30 (Boas, Benedict, Mead, 
Herskovits). 
Semnifică:- metodă de cercetare empirică, considerată științifică, conform căreia „pentru a înțelege un popor 

trebuie să-l studiezi în proprii săi termeni și nu, ca cercetător să-l judeci” (Herskovits, 1973)
- câmp normativ al valorilor. Fiecare cultură are tendința să considere valorile sale 

fundamentale ca valori absolute, valabile nu numai pentru membri săi, ci pentru umanitate în 
general. 

- domeniu al aplicației practice: ansamblu de norme care să orienteze și să guverneze relațiile 
dintre diverse culturi în vederea realizării unității unei „lumi multiculturale”. 

Standardele de comportament sunt relative la fiecare tradiție culturală în parte (Keesing). 
Valorile unei culturi trebuie înțelese numai în conformitate cu modul în care purtătorii acelei 
culturi înțeleg rolul acestora în viața lor. Consecința în plan metodologic a acestei poziții 
metodologice rezidă în afirmația necesității evaluării conținutului culturii unui popor în proprii 
lui termeni.

Relativism cultural
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