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• Premisa umevanja kulture v splošni zavesti in v humanistiki 20. 
stoletja: kultura loči človeka od živali

• Izziv paleoantropologije: razvoj specifično človeške kulture je trajal 
milijone let

• Izziv vedenjske ekologije: tudi druge živali imajo kulturo
• Zadrega empiričnih raziskav kulturnega vedenja živali in 

učlovečenja: tradicionalna predstava o kulturi in človeku



Tabela 1
kulturne inovacije pred Homo sapiensom

inovacija                                          nahajališče                              starost (mil. let)

proizvajanje kamnitih orodij 
(funkcionalna sprememba 
oblike)

vzhodna Afrika 2,5

ožgane kosti južna Afrika 1,5

ognjišče Kitajska, Evropa, južna in 
vzhodna Afrika

0.3-0,5

orožje iz organske snovi (lesene 
sulice)

Nemčija 0,35-0,5



Tabela 2
oblike specifično človeškega kulturnega vedenja

tip vedenja                                  nahajališče                             starost (v tisočletjih)

“religija”: verjetna uporaba školjk 
kot grobnega okrasja

Jama Qafzeh, Izrael 100

“umetnost” oz. simbolno 
izražanje: vzorec vrezan v 
košček okra

Blombos Cave, južna Afrika 75

“umetnost” oz. simbolno 
izražanje: koščki ogrlice iz školjk

Blombos Cave, južna Afrika 75

“umetnost” oz. simbolno 
izražanje: jamske slikarije

Chauvet (Francija) 32



• Prepoznavanje človeškosti kot orientacija raziskovanja
• Podmeni: antropocentrizem, antropomorfizem













• Definicija kulture: vedenje, ki se ga človek nauči od drugih v skupini 
in se prenaša iz roda v rod

• Izvor definicije: kulturna antropologija sredi 20. stoletja
• Raziskovalna taktika okoljske ekologije: zanesljivo kulturno je 

vedenje, ki je variabilno med populacijami iste vrste kljub 
ekvivalentnim okoljskim pogojem 



Tabela 3
pogoji, ki jih mora izpolnjevati kulturno vedenje v kulturni antropologiji (Kroeber 
1928) na zgledu šimpanzov v divjini (McGrew 2004):

merilo                                       značilnost                                 zgled

inovacija izum novega vedenjskega 
vzorca ali modifikacija starega

tolčenje s pestnjakom (pestle 
pound)

diseminacija naučenje vzorca od drugega 
osebka v skupini

medsebojno čohanje (social 
scratch)

standardizacija vzorec vedenja je stalen oz. 
stiliziran

lov na mravlje s pomakanjem 
šibe (ant dip)

trajnost vzorec vztraja brez navzočnosti 
drugega

raba lista kot pivnika za vodo 
(leaf sponge)

tradicija vzorec se prenaša iz roda v rod trenje orehov (nut cracking)

difuzija razširitev vzorca med skupinami pozdrav s prijemom dlani 
iztegnjenih rok (grooming 
handclasp)



• Kulturna primatologija sprejema definicijo kulture iz kulturne 
antropologije

• Definicija je za raziskovanje živih človeških kultur zaradi širine 
neuporabna

• Ko je enkrat sprejeto, da so nekateri vretenčarji kljub nesorodnosti z 
našo vrsto sposobni kulturnega vedenja, je nadaljnje “ograjevanje” 
kulturnega vedenja od toge okoljske ali genetske določenosti 
spoznavno neproduktivno

• Problematika evolucije kulture je biološka







Sklep??

Prihodnost povezovanja biologije z družboslovjem in humanistiko ni v 
prehitrem spajanju problematik, marveč v njihovem jasnem 

razločevanju ob medsebojnem poznavanju in upoštevanju posledic 
dognanj v eni raziskovalni perspektivi za drugo raziskovalno 

perspektivo
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