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Oscar Lewis

• * Narozen: 25. prosince 1914 (New York)

• † úmrtí:  16. prosince 1970 (New York)

• americký antropolog 

• Známá kniha: La Vida

• vytvořil teorii kultury chudoby (Výzkum mezi Portoričany v Portoriku a New Yorku)

• studium městské chudoby (aplikoval přístup k historii života a rodinným studiím)

• manželka: Ruth Maslowová, která je i jeho spolupracovnicí 

• (švagr Abraham Maslow => Maslowova pyramida potřeb) 

Ruth Lewis

Abraham 

Maslow
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Oscar Lewis

• Titul bakalář z historie získal na City College v 

New Yorku

• Dále studoval na Columbia University, kde díky 

Ruth Benedict, přechází na antropologii

• Z nedostatku financí Lewisova disertační práce 

o dopadu bílého kontaktu na kulturu Blackfoot, 

se nepovedla dle představ (využití knihovny)

City College v New Yorku

Columbia University



Oscar Lewis

• USA zástupce Meziamerického indiánského institutu v Mexiku. (zkoumal 

rolnickou komunitu => kritik Robert Redfield)

• University of  Illinois v Urbana-Champaign, kde se stává jedním ze 

zakladatelů antropologického oddělení

• V Illinois Lewis vytvořil známá díla: Pět rodin (1959) The Children of

Sanchez (1961), Antropologické eseje (1970)

University of  Illinois 

v Urbana-Champaign



Pojmy

• Kultura: souhrn hmotných a duchovních hodnot vytvořených lidstvem

• Kulturou obvykle rozumíme souhrn hmotných a duchovních hodnot vytvořených sociální 

jednotkou — určitou společností nebo její částí. Někdy se toto označení (kultura) považuje 

jednoduše za soubor zvyků, jimiž se určitá společnost nebo její část řídí, a na něž se její 

příslušníci, většinou už od dětství, adaptují, tedy za jakýsi specifický životní způsob. Pokud 

hovoříme o části společnosti, lze použít pojem subkultura. (Eva Hájková)

• Chudoba: nedostatek, nouze, bída, žebrota

• absolutní chudoba - nemožnost přiměřeně uspokojit ani zcela základní lidské potřeby

• relativní chudoba - uspokojování základních lidských potřeb, na výrazně nižší než 

průměrné úrovni v dané společnosti



Kultura 

chudoby

• Pojem kultura chudoby byl formulován v padesátých 
letech americkým antropologem Oscarem Lewisem. 

• Slovní spojení je přitažlivé a v současné literatuře 
bývá často používáno i zneužíváno.

• Kultura chudoby se často i svým vnitřní postojem 
odděluje od většinové společnosti.

• Otázka zní: „Vytváří členství ve skupině, která byla 
po celé generace chudá, příslušnost k odlišné 
kultuře?“

• Výzkum mezi Portoričany v Portoriku a New Yorku 
prokazuje, že ano.

• Kultura chudoby utváří základní charakter a 
osobnost chudých lidí, umožňujíc jim přizpůsobit se 
a přežít v chudobě, ale zároveň je handicapuje při 
pokusech se z chudoby vymanit



Lewisova

studie

• Teorie, že chudí lidé tvoří oddělenou skupinu - lidé žijící v chudobě jsou svými životními 

podmínkami stavěni před jiné životní problémy než nechudí - vytváří si specifický životní 

styl aby se s danými problémy dokázali vypořádat 

• Lewisův výzkum spočíval v hledání vzorců chování u pozorovaných chudých lidí, které by 

podpořili jeho teorii

• 100 rodin ze slumu La Perla ve městě San Juan v Portoriku srovnával s 50 rodinami 

portorických imigrantů v New Yorku

• Studie probíhala prostřednictvím testů a hloubkových rozhovorů



Rysy kultury chudoby podle Lewise

• Neangažovanost ve významných společenských institucích (lidé nechodí do banky, 
nemocnice, muzea, obchodních domů atd..)

• Specifická ekonomika – lidé nemají moc majetku ani úspor, vysoká nezaměstnanost 
a nízké příjmy

• Častá absence manželství– volné vztahy, matka často přebírá autoritativní funkci.

• Nízká úroveň organizace – vznikají pouze gangy

• Předčasné dospívání – období dětství je velice krátké, sourozenci mezi sebou často 
soupeří, neznají mateřskou lásku.

• Lidé často trpí pocity bezmoci, méněcennosti, rezignace, myslí pouze na současnost



Závěr studie

• Otázka „proč se kultura chudoby nevyskytuje v socialistických státech 

tehdejší východní Evropy, ani v kastovní společnosti Indie?“

• Jako klíč k vymýcení kultury chudoby v rozvojových státech vidí 

transformaci společnosti a přerozdělení jejího bohatství skrze činnost 

sociálních hnutí, spíše než revoluce a státní převraty, protože kultura chudoby 

se mimo jiné do jisté míry vyznačuje apatií co se týče víry ve změnu



Kultura chudoby

• Lewisovi myšlenky nebyly nové, podobnými myšlenkami 

se zabýval i Engels v jeho knize Postavení dělnické 

třídy v Anglii (zbídačené dělnické třídě žijící v chudobě 

doprovázené deprivací a odlišnou kulturou)

• Marxistická inspirace je v Lewisově díle zřetelná 

(typickým příkladem konzervativního smýšlení v bádání 

o chudobě)



Kultura chudoby kritika

• Lewis si všiml společných znaků a vzorců chování, jimiž se vyznačoval život 

lidí dlouhodobě žijících v chudobě, strádání a sociálním vyloučení. Vzorce 

se na různých místech opakovaly, a to nezávisle na etnické příslušnosti oněch 

chudých lidí.

• Reakce na Lewisovu studii byli rozporuplné, kritici poukazovali na 

nesrovnalosti mezi Lewisovou představou kultury chudoby a skutečnými 

daty, postup během výzkumu nebo nejasnost ve vymezení pojmů (nejasnost 

mezi kulturou a subkulturou)



Kultura chudoby kritika

• kritiky Kultury chudoby jsou např.: profesorka Judith nebo lingvista Charles 
Valentine (subkultura).

• Nejvíce byl  kritizován sběr dat, který byl omezen na prostředí rodiny, jako základní 
(a jediné) jednotky výzkumu.

• Parker a Kleiner na základě svých výzkumů (kvantitativního charakteru) mezi 
obyvateli "černošského" ghetta v USA dospěli k závěru, že mnoho ze znaků 
subkultury chudoby netvoří jeden segment hodnot a zvyků jí vlastní, ale jsou 
širokým souborem znaků, které jsou sdílené širší společností. 

• Lewis chápe kulturu chudoby jako výsledek "situačních faktorů"



Kultura chudoby ostatní autoři

• Ulf Hannerz, konstatuje, že bádání o chudobě se musí odehrávat ve dvou 
rovinách 

1) analýze makrostrukturálních podmínek společnosti 

2) kulturní analýze (kde se tyto podmínky projevují)

• Wilson názor demonstruje za pomocí příkladu nezaměstnanosti 
a vytvářením specifických hodnot spojených s tímto stavem a přenosem 
těchto hodnot na potomky. Avšak sám používá koncept sociální izolace, a to 
především z důvodů zmiňované konotace modelu kultury chudoby.



Zapamatujte si

Oscar Lewis

• * 1914 - † 1970

• americký antropolog 

• V 60. letech 20 století kultury chudoby 

• Kniha známá La Vida



Zapamatujte si

• Oscar Lewis byl jedním ze zakladatelů antropologického oddělení na 

university of Illinois 

• 1963-65 výzkum u 100 Portorikánských rodin žijících v NY a v Portoriku

• Kultura chudoby jako fenomén není tvořena pouze jedním faktorem, ale 

souborem sociálních faktorů ovlivňujících člověka



Zajímavosti

• Lewisovým švagrem byl významný psycholog Abraham Maslow

• Lewis se inspiroval teorií marxismu

• V Lewisově výzkumu z 60. let u portorikánských rodin bylo u obou vzorků 

vybráno 100 rodin, to však u rodin v Portoriku činilo 605 osob, zatímco u 

rodin v New Yorku pouze 198



Otázky

• Vysvětlete pojem kultura.

• Vysvětlete rozdíl mezi absolutní a relativní chudobou.

• Kdo a kdy poprvé formuloval pojem kultura chudoby?



Kvíz 

• Jakou teorii vytvořili Oscar Lewis: 

a) Pyramida potřeb

b) Kulturní zaostalosti

c) Kultury chudoby

d) Kdo vyskočí co nejvíc



Kvíz 

• Kdo byl švagr O. Lewise

a) Daniel Moynihan

b) Robert Redfield

c) Abraham Maslow

d) Ruth Benedict



Kvíz 

• Mezi kým (jakou národností) a kde prováděl Lewis výzkum kultury 

chudoby :

a) mezi Afričany a Antilany

b) mezi Portoričany v Portoriku a New Yorku

c) mezi západním blokem (USA, VB …) a státy komunistického režimu 

(východní blok)



Kvíz 

• Kým a jakým směrem se inspiroval O. Lewis při tvorbě kultury chudoby:

a) Karlem VI. feudalismus

b) Engelse a marxistickým učením

c) A. S. Puškinem, romantismus

d) A. Hitlerem, fašismus 



Kvíz 

• Kritici Lewisovy kultury Chudoby

a) N. Tesla

b) K. Marx

c) Charles Valentine

d) Charles Dickens

e) Valentin Petrovič Gluško
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Děkujeme za pozornost

Skupina: Suchan, Dejmková, Veselý, Sudíková

Dotazy? 


