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АНОТАЦІЯ 

 

 Мельник В. М. Політична антропологія в окцидентальному та 

орієнтальному вимірах (порівняльний аспект). – Рукопис. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.01. – теорія та історія політичної науки. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України, Київ, 2020. 

 Дисертація присвячена порівнянню окцидентального та орієнтального вимірів 

політичної антропології, вивченню засад їхньої диференціації (відмінних рис) та 

передумов теоретико-методологічної інтеграції (спільних рис). У роботі 

досліджуються підвалини конституювання політичної антропології як самостійної 

наукової дисципліни, аналізуються процеси формування окцидентального та 

орієнтального вимірів, уточнюється періодизація історико-організаційних етапів її 

становлення, класифікуються дослідницькі групи та наукові школи сучасних 

політантропологів, структуруються наукові маркери окцидентального та 

орієнтального вимірів.  

 Актуальність теми дисертації обумовлена затвердженим 2018 р. 

Міжнародною асоціацією політичних наук (IPSA) «Стратегічним планом на 2018-

2022 рр.», в якому політичним експертам усіх країн світу пропонується приділити 

особливу увагу дослідженню політичного мислення та світогляду «різних типів 

людей», а також проблематиці глобального різноманіття. Так як політична 

антропологія вивчає політичні традиції з метою виявлення особливостей 

політичної організації народів світу в історичній динаміці, концептуальне 

осмислення сучасною політичною наукою глобального різноманіття і 

проблематики світоглядної несхожості «різних типів людей» стає неможливим без 

розуміння парадигмальних суперечностей в оцінці їхнього значення та функцій, що 

існують у свідомості різних академічних груп політичних антропологів.  

 Наприкінці ХХ ст. теоретико-методологічна конструкція політичної 

антропології набула чітко вираженого змісту світоглядної конфронтації між 
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східними та західними напрямками. У контексті політико-антропологічного 

дискурсу ці напрямки об’єднані в межах окцидентального та орієнтального 

наукових вимірів. Відтак, поглиблення диференціації між окцидентальними та 

орієнтальними політантропологами, що відбувається сьогодні, зумовлює нагальну 

потребу точної класифікації напрямків, груп і шкіл, а також робить актуальною 

проблему уточнення періодизації процесу становлення політантропології, як 

самостійної дисципліни.  

 Основними методами дисертаційного дослідження є історіографічний, 

системний, структурно-функціональний, порівняльний. 

 Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим в українській політичній науці науковим дослідженням окцидентального 

та орієнтального вимірів політичної антропології. Таким чином, уперше було 

класифіковано дослідницькі групи та наукові школи політантропологів за 

критерієм їх приналежності до окцидентального та орієнтального вимірів. 

Відповідно, дисертація ідентифікує сімнадцять наукових шкіл, об’єднаних у шести 

дослідницьких групах (1. Панамериканська, 2. Ібероамериканська, 3. Британська, 4. 

Європейська або континентальна, 5. Французька, 6. Південноафриканська), що 

репрезентують політико-антропологічні студії окцидентального спрямування та 

вісім наукових шкіл, об’єднаних у п’яти дослідницьких групах (1. Китайська, 2. 

Пострадянська, 3. Ісламська, 4. Індійська, 5. Панафриканська), що репрезентують 

політико-антропологічні студії орієнтального спрямування. 

 Систематизовано конкретні наукові маркери вивчення політичних традицій, 

що полегшують диференціацію та порівняння окцидентального й орієнтального 

вимірів політантропології за критерієм їхнього підходу щодо досліджень політико-

антропологічного предмета; такими науковими маркерами запропоновано вважати 

п’ять світоглядних опозицій побудованих за схемою «маркер окцидентального 

виміру / маркер орієнтального виміру.  

 Ототожнено теорії політантропологічних дослідницьких груп 

окцидентального спрямування з доктриною економічного детермінізму, у той час 

як теорії політантропологічних дослідницьких груп орієнтального спрямування 



    4 
ототожнено з доктриною географічного детермінізму. 

 За допомогою застосування історіографічного методу запропоновано точну 

дату академічного формування політичної антропології як самостійної дисципліни: 

2 грудня 1886 р. (день прочитання Ж. В. де Лапужем лекції на тему «Антропологія 

та політична наука»), а також доведено, що сучасні окцидентальні політичні 

антропологи підтримують необхідність запровадження єдиної світової системи 

демократичного устрою, тоді як орієнтальні політантропологи наполягають на 

формуванні поліваріантної світової системи з множинністю традиційних укладів. 

 Автором уточнено загальноприйнятий поділ історико-організаційного 

процесу становлення політичної антропології, що нараховує три етапи: фізико-

антропологічний (XVII-XIX ст.), соціально-антропологічний (XIX-XX ст.), 

політологічний (1949 р. – дотепер), проаналізовано функціональну участь 

теоретика «негритюду» Е.-Ф.-Д. Сезера в зародженні та еволюції орієнтального 

виміру політичної антропології, конкретизовано поняття геолого-географічного та 

фінансово-ресурсного напрямків інтеграції окцидентального та орієнтального 

вимірів політичної антропології. 

 Подальшого розвитку дістали політико-антропологічна концепція 

«мобільності політичних традицій», що визначає структуру політичних традицій за 

допомогою наступних чинників: етногенетичного походження спільноти, 

етнонаціональної ідентичності спільноти, політичної культури цивілізаційного 

простору; політико-антропологічна концепція «геопросторовості», що притаманна 

обом вимірам політичної антропології та потенційно здатна слугувати в 

майбутньому фактором інтеграції окцидентального й орієнтального вимірів у межі 

єдиного глобального підходу. 

 Доведено, що інтеграція обох вимірів політантропології, хоча має сформовані 

концептуальні засади («мобільність політичних традицій», «геопросторовість»), але 

не має достатньої кількості прихильників.  

 Практичне значення здобутих результатів полягає в тому, що головні 

положення дисертаційного дослідження можуть бути використані у подальшому 

інституційному розвитку вітчизняної політичної науки. Зокрема, результати 
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можуть бути корисні фаховим громадським об’єднанням, науково-дослідним 

центрам та організаціям державної і приватної форми власності, редакційним радам 

і колегіям періодичних фахових наукових видань.  

 Практичну цінність матиме використання висновків дисертації у підготовці та 

впровадженні освітніх програм, курсів, зимових і літніх шкіл з проблематики 

політичної антропології, теорії політики, теоретико-методологічних тенденцій 

геополітики, політичної географії. Здобуті результати також можуть знайти 

застосування для розробки навчальних програм. 

 Ключові слова: політична антропологія, окцидентальний вимір, орієнтальний 

вимір, інтеграція вимірів, диференціація вимірів, дослідницькі групи, наукові 

школи, політична традиція. 

 

ANNOTATION 

 

 Melnyk V. М. Political anthropology in occidental and oriental dimensions 

(comparative aspect). – Manuscript. 

 Dissertation for the degree of Candidate of Political Science in specialty 23.00.01. – 

theory and history of political science. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 

 The dissertation is devoted to the comparison of the occidental and oriental 

dimensions of political anthropology, the study of the principles of their differentiation 

(distinctive features) and the prerequisites of theoretical and methodological integration 

(common features). The work investigates the foundations of the constitution of political 

anthropology as an independent scientific discipline, specifies the periodization of the 

historical and organizational stages of its formation, classifies research groups and 

scientific schools of modern political anthropologists, structures the scientific markers of 

occidental and oriental dimensions. 

 The relevance of the dissertation topic is due to the “Strategic Plan 2018-2022” 

approved by the International Political Science Association (IPSA) approved in 2018, in 

which political experts from all over the world are invited to pay particular attention to 
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the study of political thinking and outlook of “different types of people”, as well as global 

diversity. Since political anthropology studies political traditions in order to identify the 

peculiarities of the political organization of the peoples of the world in historical 

dynamics, conceptual comprehension of contemporary political science of global 

diversity and the problem of ideological dissimilarity of “different types of people” 

becomes impossible without understanding their paradigm values in the minds of various 

academic groups of political anthropologists. 

 At the end of the twentieth century theoretical and methodological construction of 

political anthropology has acquired a clear meaning of the ideological confrontation 

between the eastern and western directions. In the context of political and anthropological 

discourse, these areas are combined within an occidental and oriental scientific 

dimension. Therefore, the deepening of the differentiation between occidental and 

oriental political anthropologists, which is taking place today, necessitates the exact 

classification of directions, groups and schools, and also makes it urgent to clarify the 

periodization of the process of becoming political anthropology as an independent 

discipline. 

 The main methods of the dissertation research are historiographic, systematic, 

structural-functional, comparative. 

 The scientific novelty of the obtained results is that the dissertation is the first in 

Ukrainian political science scientific study of the occidental and oriental dimensions of 

political anthropology. Thus, research groups and scientific schools of political 

anthropologists were first classified according to the criterion of their belonging to the 

occidental and oriental dimensions. Accordingly, the dissertation identifies seventeen 

scientific schools, united in six research groups (1. Pan-American, 2. Ibero-American, 3. 

British, 4. European or Continental, 5. French, 6. South African), representing political-

anthropological studies and eight research schools, grouped in five research groups (1. 

Chinese, 2. Post-Soviet, 3. Islamic, 4. Indian, 5. Pan-African), representing political and 

anthropological studies of Oriental orientation. 

 Specific scientific markers of the study of political traditions that facilitate the 

differentiation and comparison of the occidental and oriental dimensions of political 
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anthropology according to the criterion of their approach to the research of political and 

anthropological subject are systematized; five scientific outlooks have been proposed as 

such scientific markers, constructed according to the “occidental dimension marker / 

oriental dimension marker” scheme. 

 The theories of political anthropological research groups of occidental orientation 

are identified with the doctrine of economic determinism, while the theories of political 

anthropological research groups of oriental orientation are equated with the doctrine of 

geographical determinism. 

 Using the historiographical method, the exact date of the academic formation of 

political anthropology as an independent discipline was proposed: December 2, 1886 (a 

day when Georges Vacher de Lapouge read a lecture on “Anthropology and political 

science”), and it was proved that modern occidental political anthropologists support the 

need for a unified world system of democratic governance, while oriental political 

anthropologists insist on the formation of a multivariate world system with a plurality of 

traditional ways. 

 The author specifies the generally accepted division of the historical and 

organizational process of political anthropology formation, which consists of three stages: 

physical-anthropological (XVII-XIX centuries), socio-anthropological (XIX-XX 

centuries), political (1949 – up to now), analyzed the functionally participation of the 

theorist of the “négritude” Aimé Fernand David Césaire in the origin and evolution of the 

oriental dimension of political anthropology, the concept of geological, geographical and 

financial-resource directions of integration of the occidental and oriental dimensions of 

political anthropology are specified. 

 Further development got the political and anthropological concept of “mobility of 

political traditions”, which determines the structure of political traditions by the 

following factors: the ethnogenetic origin of the community, the ethno-national identity 

of the community, the political culture of the civilization space; a political and 

anthropological concept of “geo-space”, inherent in both dimensions of political 

anthropology and potentially able to serve in the future as a factor of integration of the 

occidental and oriental dimensions within the limits of a single global approach. 
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 It is proved that the integration of both dimensions of political anthropology, 

although it has formed conceptual foundations (“mobility of political traditions”, “geo-

space”), but does not have enough supporters. 

 The practical significance of the results obtained is that the main provisions of the 

dissertation research can be used in the further institutional development of national 

political science. In particular, the results can be useful to professional public 

associations, research centers and organizations of state and private ownership, editorial 

boards and colleges of periodical professional scientific publications. 

 Practical value will have the use of the dissertation conclusions in the preparation 

and implementation of educational programs, courses, winter and summer schools in the 

field of political anthropology, policy theory, theoretical and methodological tendencies 

of geopolitics, political geography. The results obtained may also find application for 

curriculum development. 

 Keywords: political anthropology, occidental dimension, oriental dimension, 

integration of dimensions, differentiation of dimensions, research groups, scientific 

schools, political tradition. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Політико-антропологічний дискурс є 

актуальною сферою політології, з огляду на затверджений 2018 р. Міжнародною 

асоціацією політичних наук (IPSA) «Стратегічний план (2018-2022 рр.)», де 

політичним експертам з усього світу пропонується приділити особливу увагу 

дослідженням політичного мислення та світогляду «різних типів людей», а також 

глобальному різноманіттю. Вважається, що сенс і загальнолюдське значення 

світоглядної неоднорідності найкраще маніфестують в умовах «фронтирів» – 

політико-географічних зон культурного контакту та взаємодії відмінних соціально-

політичних практик. Оскільки політична антропологія вивчає «людину політичну» 

(homo politicus) через політичні традиції, концептуальне осмислення фронтирів 

сучасною політичною наукою стає неможливим без розуміння парадигмальних 

суперечностей в оцінці їхнього значення та функцій різними групами дослідників.  

Наприкінці ХХ ст. теоретико-методологічна конструкція політичної 

антропології набула чітко вираженого змісту світоглядної конфронтації між 

східними та західними напрямками. У контексті політико-антропологічного 

дискурсу, ці напрямки об’єднані в межах окцидентального та орієнтального 

наукових вимірів, до складу яких входять провідні академічні школи та 

дослідницькі групи політантропологів.  

Поглиблення диференціації між окцидентальними та орієнтальними 

політантропологами, що відбувається сьогодні, зумовлює потребу точної 

класифікації напрямків, груп і шкіл, а також робить актуальною проблему 

уточнення методологічних трансформацій і періодизації процесу становлення 

політантропології, як самостійної дисципліни. Практика розмежування 

політантропологів, за критерієм їхньої окцидентальної або орієнтальної 

світоглядної приналежності, знаходить однозначну підтримку в академічних колах, 

але завдання встановлення критеріїв маркування, дефініції та характеристики 

теоретико-методологічного значення цих вимірів досі потребує розв’язання.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 
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виконана в межах комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України 

в умовах світових процесів глобалізації» та науково-дослідницької теми 

філософського факультету «Модернізація філософської та політологічної освіти і 

науки України на основі міжнародних освітньо-наукових стандартів» 16БФ041-01. 

Мета дисертаційного дослідження – з’ясувати генезу, сутність і перспективи 

розвитку окцидентального та орієнтального вимірів політичної антропології.  

Поставлена мета дисертації досягається шляхом розв’язання наступних 

завдань: 

1. Виокремити основні етапи наукового становлення політичної антропології. 

2. Систематизувати концепції та наукові маркери диференціації 

окцидентального та орієнтального вимірів усередині політичної антропології. 

3. Виявити спільні та відмінні риси в окцидентальних та орієнтальних 

теоретико-методологічних концепціях сучасної політичної антропології. 

4. Класифікувати дослідницькі групи та наукові школи політичних 

антропологів, за критерієм їх приналежності до окцидентального та 

орієнтального вимірів політантропології. 

5. Розкрити генезу, сучасні особливості та академічні перспективи інтеграції 

окцидентального та орієнтального вимірів у сучасній політичній 

антропології.  

Об’єкт дослідження – політична антропологія. 

Предмет дослідження – окцидентальний та орієнтальний виміри політичної 

антропології.  

Методи дослідження. З метою розв’язання вищезазначених завдань та для 

досягнення поставленої мети дисертаційного дослідження було використано 

загальнонаукові методи: історіографічний, системний, структурно-

функціональний, порівняльний. Історіографічний метод дозволив виокремити три 

основні етапи становлення політичної антропології як наукової дисципліни, а 

також використовувався для історичного аналізу диференціації окцидентального та 

орієнтального вимірів політантропології. Системний метод допоміг встановити 
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сутність окцидентального та орієнтального вимірів політичної антропології, став у 

нагоді для характеристики природи диференціації окцидентального та 

орієнтального вимірів політантропології. Структурно-функціональний метод 

застосовувався для обгрунтування наукових маркерів диференціації політико-

антропологічного окциденталізму та орієнталізму, а також під час класифікації 

дослідницьких груп та наукових шкіл політантропологів, сприяв визначенню 

критеріїв встановлення їх академічної приналежності. Порівняльний метод 

використовувався у процесі виявлення спільних і відмінних рис в окцидентальних 

та орієнтальних політико-антропологічних концепціях, зумовив аналіз 

особливостей і перспектив інтеграції окцидентального та орієнтального вимірів у 

сучасній політантропології. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим в українській політичній науці науковим дослідженням окцидентального 

та орієнтального вимірів політичної антропології. Головні результати 

дисертаційного дослідження, що містять наукову новизну, полягають в тому, що: 

Уперше: 

- класифіковано дослідницькі групи та наукові школи політантропологів, за 

критерієм їх приналежності до окцидентального та орієнтального вимірів;  

- ідентифіковано сімнадцять наукових шкіл, об’єднаних у шести 

дослідницьких групах (1. Панамериканська, 2. Ібероамериканська, 3. 

Британська, 4. Європейська або континентальна, 5. Французька, 6. 

Південноафриканська), що репрезентують політико-антропологічні студії 

окцидентального спрямування; 

- ідентифіковано вісім наукових шкіл, об’єднаних у п’яти дослідницьких 

групах (1. Китайська, 2. Пострадянська, 3. Ісламська, 4. Індійська, 5. 

Панафриканська), що репрезентують політико-антропологічні студії 

орієнтального спрямування; 

- систематизовано конкретні наукові маркери вивчення політичних традицій, 

що полегшують диференціацію та порівняння окцидентального й 

орієнтального вимірів політантропології за критерієм їхнього підходу щодо 
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досліджень політико-антропологічного предмета; такими науковими 

маркерами запропоновано вважати п’ять світоглядних опозицій побудованих 

за схемою «маркер окцидентального виміру / маркер орієнтального виміру»:  

a. «інституціалізація / структуралізація»;  

b. «універсалізація / локалізація»;  

c. «конструктивізм / примордіалізм»;  

d. «об’єктивність /  суб’єктивність політичних традицій»;  

e. «статичність / динамічність політичних традицій»; 

- ототожнено теорії політантропологічних дослідницьких груп 

окцидентального спрямування з доктриною економічного детермінізму, у той 

час як теорії політантропологічних дослідницьких груп орієнтального 

спрямування ототожнено з доктриною географічного детермінізму; 

- запропоновано точну дату академічного формування політичної антропології 

як самостійної дисципліни: 2 грудня 1886 р. (день прочитання Ж. В. де 

Лапужем лекції на тему «Антропологія та політична наука»); 

- доведено, що сучасні окцидентальні політичні антропологи підтримують 

необхідність запровадження єдиної світової системи демократичного устрою, 

базованого на потребі максимізації економічних прибутків, тоді як 

орієнтальні політантропологи наполягають на формуванні поліваріантної 

світової системи з множинністю традиційних укладів на різних географічних 

просторах. 

Уточнено: 

- поділ історико-організаційного процесу становлення політичної антропології, 

що нараховує три етапи: фізико-антропологічний (XVII-XIX ст.), соціально-

антропологічний (XIX-XX ст.), політологічний (1949 р. – дотепер); 

- функціональну участь теоретика «негритюду» Е.-Ф.-Д. Сезера в зародженні 

та еволюції орієнтального виміру політичної антропології;  

- поняття геолого-географічного та фінансово-ресурсного напрямків інтеграції 

окцидентального та орієнтального вимірів політичної антропології. 

 Дістали подальшого розвитку: 
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- політико-антропологічна концепція «мобільності політичних традицій», що 

визначає структуру політичних традицій за допомогою наступних чинників: 

етногенетичного походження спільноти, етнонаціональної ідентичності 

спільноти, політичної культури цивілізаційного простору; 

- політико-антропологічна концепція «геопросторовості», що притаманна обом 

вимірам політичної антропології та потенційно здатна слугувати в 

майбутньому фактором інтеграції окцидентального й орієнтального вимірів у 

межі єдиного глобального підходу; 

- теза про відсутність перспектив інтеграції окцидентального та орієнтального 

вимірів політичної антропології в умовах сучасної тенденції розмежування та 

диверсифікації дослідницьких груп і наукових шкіл. 

Практичне значення здобутих результатів. Головні положення 

дисертаційного дослідження можуть бути використані у подальшому 

інституційному розвитку вітчизняної політичної науки. Зокрема, результати 

можуть бути корисні фаховим громадським об’єднанням, науково-дослідним 

центрам та організаціям державної і приватної форми власності, редакційним радам 

і колегіям періодичних фахових наукових видань. Практичну цінність матиме 

використання висновків дисертації у підготовці та впровадженні освітніх програм, 

курсів, навчально-наукових шкіл з проблематики політичної антропології, теорії 

політики, теоретико-методологічних тенденцій геополітики, політичної географії. 

Здобуті результати також можуть знайти застосування для розробки навчальних 

програм і курсів з таких політологічних дисциплін, як «Історія зарубіжних 

політичних вчень», «Основи кратології», «Етнополітологія» тощо.  

Апробація результатів дисертації. Окремі аспекти дисертації 

обговорювалися та були апробовані на таких публічних наукових форумах: 

- міжнародні наукові конференції: Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку 

гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та 

інтернаціональний аспекти» (Луганськ, 30-31 травня 2013); Міжнародна науково-

практична конференція «Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у 
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сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» 

(Луганськ, 26-27 грудня 2013); Міжнародна наукова конференція «Дні науки 

філософського факультету – 2015» (Київ, 21-22 квітня 2015); Всеукраїнська 

науково-практична краєзавча конференція «Минуле і сучасність: Херсонщина. 

Таврія. Каховка» (Каховка, 16-17 вересня 2016); Міжнародна наукова конференція 

«Дні науки філософського факультету – 2016» (Київ, 20-21 квітня 2016 р.); 

Одинадцята міжнародна наукова конференція «Філософія. Нове покоління: Між 

природничими та гуманітарними науками» (Київ, 24-25 березня 2016); Міжнародна 

наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2017» (Київ, 25-26 

квітня 2017). 

- всеукраїнські наукові конференції: Наукова конференція «Науково-

світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного 

суспільства» (Київ, 2 липня 2015); Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Національні культури в глобалізованому світі» (Київ, 6-7 квітня 2017).  

- літні школи та семінари: 3rd CGS Summer School and Interdisciplinary 

Conference «Politicized Society, or How Much Politics Do We Need?» (25 липня – 02 

серпня 2014) на факультеті політичних наук та міжнародних досліджень 

Університету Миколи Коперніка в м. Торунь (Республіка Польща); 4th CGS 

Summer School and Interdisciplinary Conference «History and Politics. Remembrance as 

Legitimation» (липень 2015) на факультеті політичних наук та міжнародних 

досліджень Університету Миколи Коперніка в м. Торунь (Республіка Польща). 

Публікації. Основні положення дисертації відображено у 17 друкованих 

роботах, з яких одна є розділом у зарубіжній колективній монографії з політичних 

наук, 7 статей опубліковані у вітчизняних фахових наукових виданнях з переліку, 

затвердженого МОН України та включених у міжнародні наукометричні бази 

даних, 1 стаття у фаховому виданні іншої держави та 8 тез доповідей на 

міжнародних і всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації визначена її змістом, специфікою об’єкта дослідження, 

метою і сформульованими завданнями. Дисертаційне дослідження складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатку. Загальний 
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обсяг дисертації – 250 сторінок, список використаних джерел нараховує 502 

найменування на 45 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ОКЦИДЕНТАЛЬНОГО ТА ОРІЄНТАЛЬНОГО ВИМІРІВ У ПОЛІТИЧНІЙ 

АНТРОПОЛОГІЇ 

 

1.1. Витоки політичної антропології та умови її формування 

(фізико-антропологічний, соціально-антропологічний 

та політологічний етапи) 

 

 Політична антропологія – дисципліна, що досліджує ідейні та ідеологічні 

особливості розвитку традиційних форм політичного устрою в історичному 

процесі. До такого визначення прийшли східні і західні політичні антропологи у 

процесі понад столітнього розвитку цього вчення. Першу класичну дефініцію 

політичній антропології спробував дати Жорж Баландьє (1920-2016): «Політична 

антропологія постає одночасно як проект – вельми давній, але завжди актуальний, 

– і як спеціалізація антропологічного дослідження, що виникла досить пізно. В 

якості проекту вона забезпечує подолання меж, притаманних партикулярному 

досвідові й окремим політичним доктринам. Таким чином вона прагне закласти 

підвалини науки про політичне, розглядаючи людину в формі homo politicus і 

шукаючи властивості, спільні для всього історичного й географічного розмаїття 

політичних організацій суспільства» [7, c. 13]. Спроба Баландьє була успішною, 

дозволивши політичним антропологам не лише інституціоналізувати свою 

дисципліну, але й відокремитись від широкої сфери соціальної і культурної 

антропології. Відповідно, досі залишається актуальним завдання політантропології: 

«уможливити нове політичне прочитання наших власних суспільств» [7, c. 7]. 

 Сучасний український політолог Анастасія Кравець дає наступне визначення: 

«Політичну антропологію прийнято розглядати як окрему наукову дисципліну, в 

найбільш загальному сенсі її можна визначити як антропологічну дисципліну, яка 

вивчає вже сформовані народи світу з метою виявлення особливостей політичної 

організації в історичній динаміці» [103, c. 6]. Отже, головною дослідницькою 
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структурою для політантропологів виступає політична традиція – ключовий фактор 

диференціації (розрізнення) політичних організацій різних суспільств в історичній 

динаміці [28, c. 37-67].  

 До середини ХХ ст. політична антропологія була складовою частиною 

соціальної або культурної антропології [103, c. 5-6]. Протягом ХІХ-ХХ ст., у 

процесі становлення і розповсюдження позитивізму, ряд вчених-гуманітаристів 

спробували запровадити самостійну науку, сконцентровану навколо відкриття 

законів і закономірностей духовного життя людства [101, c. 34]. Цією наукою стала 

«антропологія», що швидко набула додаткової назви «соціальна». Адепти 

соціальної антропології з’явились у середовищі французьких і британських 

гуманітаріїв ліберального напрямку. Їхні консервативні колеги з Німеччини та 

Сполучених Штатів Америки, вивчаючи той самий предмет (закони та 

закономірності духовного життя людини) запропонували свою назву цієї науки – 

«культурна антропологія» [140, c. 7]. Зрозуміло, що протягом ХХ ст. підходи та 

напрямки перемішувались, проходили непростий теоретико-методологічний шлях 

інтеграції. Однак, найбільшим досягненням соціальної/культурної антропології 

стало формування цілісного підходу до вивчення феномену «людського».  

За Броніславом Малиновським (1884-1942), культура є ключовою та 

органічною складовою суспільства, що завжди володіє певними функціями. Вона 

завжди «традиційна», навіть тоді, коли виражається в формі «контркультури». Для 

Малиновського важливо, що опозиційність завжди передбачає вписування 

опонента в контекст опоненції. Крім того, «традиційність» в соціально-культурній 

антропології позначена відсутністю будь-яких «пережитків». Усі соціокультурні 

явища, навіть архаїчні за своєю темпоральністю, впливають на сьогодення 

суспільства. Антропологія завжди звертається до традиційності, відтак має 

історичний характер [127, c. 32-38]. 

 Для прикладу, якщо ми розглядатимемо політико-антропологічний дискурс 

української політичної історії, нас цікавитиме передусім сталість та незмінність 

вітчизняних політичних традицій. Заглиблюючись в історичний контекст, 

політантрополог отримує можливість доводити вплив політичних традицій 
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скіфської спільноти (безперечно кочівницьких) на інститути та звичаї всіх 

подальших народів (як кочівницьких, так і землеробських), що мали свої державні 

утворення в межах етнічної мапи розселення українців [152, c. 13; 164, c. 39].  

 За Марселем Моссом (1872-1950), антропологія вивчає перманентний процес 

обміну. Завдяки обміну існує суспільство. Обмін передбачає та формує 

ієрархічність всіх світових спільнот [161, c. 134-144]. Навіть спільнотам, що 

складаються з двох-трьох осіб, притаманна ієрархія, як система «керівництва-

підпорядкування». Вся культура побудована навколо «обміну дарами», «проекції 

дарів», «системності обміну». В контексті понять «обмін» та «ієрархічність», 

розвивається володарювання-підпорядкування – кратологічна ознака символічного 

мислення [161, c. 7-50]. 

 Для прикладу, якщо ми розглядатимемо політико-антропологічний дискурс 

сучасного етапу розвитку Європейського Союзу, то нас цікавитиме передусім 

рецепція традиції середньовічного «васалітету-сюзеренітету» (ієрархічної системи) 

в умовах актуальної проблематики європейської інтеграції, продовження реалізації 

традицій секулярності (у рамках контркультурної чи ліберальної опозиції 

католицькому консерватизму і християнському соціалізму). Відтак, навіть сучасна 

євробюрократія набуває, стараннями політичних антропологів, значення 

традиційної політичної інституції – новітнього символу античного імперського 

чиновництва, середньовічної ієрархії та ренесансної секуляризації [123, c. 147-153]. 

 За Клодом Леві-Строссом (1908-2009), антропологи мають вивчати спільне та 

відмінне в локальних культурах на засадах універсальності проявів «людського» 

(тілесність, психологічність, натуралізм). Політичний антрополог звертає увагу на 

символи суб’єктивізації спільнот, їхнього протиставлення сусідам та умовним 

«чужим» [404, p. 43-74].  

 Для прикладу, якщо ми розглядатимемо політико-антропологічний дискурс 

влади в Китайській Народній Республіці, то головна наша увага мусить бути 

сконцентрована навколо протиставлення «свої/чужі» (або «ми/вони») в домінуючій 

ідеології країни. Політантропологи вивчатимуть символічні структури, породжені 

цим протиставленням, уособленим в тілесних, психологічних та природничих 
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стереотипах несхожості («символах») [257, pp. 38-59].  

 За Бруно Латуром (нар. 1947), антропологи, на відміну від природознавців та 

математиків, досліджують «заміщення істинного змісту субстанцій соціальними 

функціями». При цьому, соціальні функції відрізняються в залежності від 

конкретного суспільства [395, pp. 108-116].  

 Для прикладу, якщо ми розглядатимемо політико-антропологічний дискурс 

ідеї демократії в сучасній Греції, то нам доведеться проаналізувати «істинний зміст 

субстанції» через співвідношення понять «демократія/не-демократія» в архаїчному, 

античному, візантійському (середньовічному), османському (ренесансному), 

модерному та сучасному суспільствах на теренах Греції. Спільний знаменник, 

властивий для всіх історичних суспільств, усвідомлений вченими як «традиція» 

(або «символ») і буде предметом політико-антропологічного дослідження [159, c. 

347-357; 367, p. 113]. 

 В будь-якому разі, для розуміння генези політичної антропології, потребуємо 

розгляду ключових концептуальних підходів фізичної та соціально-культурної 

антропології – материнських наук для антропології політичної. Спробуємо їх 

класифікувати хронологічно, за належністю до трьох основних антропологічних 

законів і за характером впливу на сучасну еволюцію політантропології. 

 Соціально-культурна антропологія сформувалась і розвивалась паралельно з 

фізичною (біологічною) антропологією. Класичну дефініцію їй надає 86-томний 

«Енциклопедичний словник Брокгауза та Ефрона» (1890-1907) (відображав 

досягнення світової науки доби Fin de Siecle на межі ХІХ-ХХ ст.): «Антропологія – 

природнича історія людини. В сучасному своєму значенні присвячена вивченню:  

 1) зовнішніх ознак і різнохарактерних відмінностей різних людських племен і 

рас;  

 2) доісторичної людини та залишків її культури» [35, с. 62].  

 Принципи антропологічного дослідження в обох дисциплінах базувались на 

однакових засадах: визнання примату антропогенезу (згідно концепції Ч. Дарвіна 

[69]), визнання метафізики псевдонаукою (згідно концепції О. Конта [407]) та 

необхідність пояснення еволюції як єдиного соціально-біологічного процесу 
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(згідно концепції Г. Спенсера [95]).  

 Зауважимо: під терміном «метафізика» Огюст Конт розумів оціночні 

судження соціологічного характеру. Він намагався поділити всесвітню історію 

людства на три стадії за критерієм домінуючого пізнання: теологічну, метафізичну, 

наукову [101, с. 511]. Відповідно, синтезуючи підходи Дарвіна, Конта і Спенсера, 

науковці-антропологи пробували сформулювати три основоположні закони 

соціального розвитку. Так з’явився перший закон антропології: людство 

розвивається стадіальним чином; в основі соціально-політичної еволюції та 

еволюції загалом лежить принцип стадійності та хронологічної періодизації [404, 

pp. 299-338]. При цьому, ключовим елементом стадіального закону слід вважати 

тезу про причинно-наслідковий зміст хронології соціальних процесів.  

 Зовнішній вигляд, морфологічна структура, соціальні відносини всередині 

людської популяції постійно міняються під впливом природної мінливості [177, c. 

44]. Однак, кожна нова зміна неможлива без попередніх. Висловлюючись 

марксистською термінологією ХХ ст., кожна нова біологічна або соціальна 

трансформація є надбудовою для попередніх і базисом для майбутніх аналогічних 

процесів. 

 У відповідності з новітніми класифікаціями антропологів, до переліку 

теоретиків закону про стадіальність розвитку людства відносяться Рене Декарт 

(1596-1650), Франсуа Берньє (1620-1688), Готфрід Вільгельм Лейбніц (1646-1716), 

Стівен Гейлз (1677-1761), Шарль Луї де Монтеск’є (1689-1755), Франсуа Марі Аруе 

Вольтер (1694-1778), Герхард Міллер (1705-1783), Карл фон Лінней (1707-1778), 

Жорж Луї де Бюффон (1707-1788), Девід Юм (1711-1776), Степан Крашенніков 

(1711-1755), Жан Жак Руссо (1712-1778), Жан Лерон Даламбер (1717-1783), Шарль 

Бонне (1720-1793), Петрус Кампер (1722-1789), Адам Сміт (1723-1790), Імануїл 

Кант (1724-1804), Йохан Девід Окерблад (1763-1819), Жорж Леопольд де Кюв’є 

(1769-1832), Георг Гегель (1770-1831), Жак Буше де Перт (1788-1868), Чарльз Лаєл 

(1797-1875), Огюст Конт (1798-1857). 

 Закон про стадіальність розвитку людства передбачав масштабне 

застосування принципу історизму в якості основоположного гносеологічного 
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підходу [404, p. 50]. Це пов’язано із тим, що на межі XVII-XVIII ст. перед 

мислителями у всіх сферах науки постало завдання класифікації і систематизації. 

Історія почала сприйматись не лише як сукупність фактів минулого, що пояснює 

причинно-наслідкові зв’язки сьогодення, але набула значення цілісного методу 

осмислення всіх субстанцій природи [140, c. 142-210]. Розпочалась епоха 

Просвітництва – місток у модерну добу, де відбулась послідовна і концептуальна 

аксіологізація феномену «людського» [82, c. 9].  

 Одним із перших фундаментальне переосмислення ролі «людського» в 

«природній системі» здійснив Рене Декарт, розвинувши дуалістичну концепцію 

подвійності ідеального (душі) та матеріального (тіла) [120, c. 17-26]. Обидві 

субстанції слід вважати незалежними початками сутності природи, що найкраще 

проявляються в людині та всіх сферах її життєдіяльності. Цікаво, що Декарт 

визнавав людський розум вищою та абсолютною раціональністю. Так він намагався 

пояснити співжиття матеріального й ідеального [120, c. 20].  

 Епохальне значення мало вчення Декарта про рефлекси, слугуючи джерелом 

натхнення науковцям-психоневрологам ХІХ-ХХ ст. [181]. В контексті політичної 

антропології, рефлектологія Декарта важлива як цілісна теорія рефлективності 

людського буття, оскільки ключові для теорії політичної антропології категорії 

«традиція» та «ідентичність» наскрізь рефлективні. На це звертав увагу видатний 

політантрополог Ж. Баландьє, сьогодні ключовим адептом цієї позиції виступає 

Дж. Сорос [191, c. 161]. 

 Поняття стадій розробляв також Готфрід Вільгельм Лейбніц [159, c. 473, 483]. 

Зауважимо: сучасна наукова мова, якою ми користуємось в гуманітарних і 

соціально-поведінкових науках, значною мірою є наслідком логіко-лінгвістичних 

експериментів Лейбніца, що дав старт напрямку соціальної генеалогії – складовій 

частині антропології [98, c. 46-48, 131]. Що цікаво, Лейбніц вважав соціальну 

генеалогію «прикладною історичною наукою» [140]. Враховуючи, що політична 

антропологія досліджує ідейні та ідеологічні особливості традиційних форм 

політичного устрою в історичному процесі, ідеї видатного логіка заслуговують на 

нове прочитання. Лейбніц також виступив засновником антропологічного підходу 
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– ретроспективного порівняння суспільств / культур методом «включеного 

спостереження» [404; 406].  

 Висновки Декарта і Лейбніца поглибили представники французького 

Просвітництва. Вольтеру належить заслуга концептуалізації «природного» та 

«позитивного» права, а також теорія істинності соціальної нерівності [159, c. 284, 

483]. На думку Вольтера, племена, що досі знаходяться у «первісному стані», 

необхідно «захищати» від модерних досягнень [159, c. 14, 475-477]. Його тезу 

пізніше довели до крайнощів представниці американської групи культурних 

антропологів ХХ ст. Елсі Клюс Парсонс, Рут Бенедикт, Маргарет Мід [140]. 

Сучасник Вольтера, швейцарець Шарль Бонне, котрий протягом життя жодного 

разу не виїжджав за межі конфедеративної республіки і поєднував заняття 

практичною юриспруденцією та біологією, також відстоював необхідність 

«збереження первісності» будь-якого соціального явища (особливо політичного) 

[95; 140].  

 Найбільші «політантропологічні» досягнення видатних енциклопедистів Ш. 

Л. Монтеск’є і Ж. Ж. Руссо полягають в розробці наступних концептів: 

 політизація історизму (застосування принципу історизму, базованого на 

генеалогії, щодо аналізу та характеристики співвідношення права/закону, форм 

правління, теорії розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову); 

 об’єктивізація держави (Монтеск’є називав державу правильним і позитивним 

явищем суспільного життя, що існує як вища форма інтелекту); 

 обгрунтування категорії «дух законів» (Монтеск’є вважав, що кожен народ 

має свій неповторний «дух законів», зумовлений географічним фактором) [7, c. 18-

19; 82, c. 25-42; 101, c. 608-609; 306, pp. 59-80].  

 Жан-Жак Руссо, значною мірою, став засновником окциденталізму як системи 

західно-центричного мислення [132, c. 8-12; 306, pp. 59-80]. Вслід за Монтеск’є, 

Руссо поєднував гносеологічний емпіризм і раціоналізм [132, c. 8], а також віддавав 

філософсько-методологічну першість в будь-яких студіях географічному 

детермінізму [220, c. 14-24; 352, p. 227]. 

 «Духовний» зміст філософії франкомовних просвітників передбачав широке 
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залучення «традиційності» до політико-юридичного дискурсу [306, p. 60]. Відтепер 

«традиція», осмислена переважно як «звичай», сприймалась політико-

філософським співтовариством у вигляді вираженої квінтесенції історизму [140, c. 

239]. Якщо виникало бажання пояснити «в чому сенс історизму», то найкраще це 

можна було зробити шляхом екскурсу до ключових різновидів культурної 

відмінності «тоді» / «зараз» [426, pp. 23-28]. При цьому, якщо культурна 

відмінність між епохами (античність, середньовіччя, ренесанс) була очевидною, то 

спільність форм соціальної нерівності в різних культурно-історичних формаціях 

(пізніше названих марксистами «соціально-економічними формаціями») свідчила 

про існування певних універсальних типів людського життя. Також вона 

стимулювала дослідження сфери, що в ХХ ст. отримала свою виправдану назву – 

«політична культура» [178, c. 26].  

 «Традиція» та «світогляд» політичної життєдіяльності людських спільнот 

знаходились у фокусі наукових інтересів Адама Сміта, який став засновником 

концепції людської спільності [352, p. 194]. Слідуючи за політичною філософією 

Девіда Юма, Сміт критикував концепцію суспільного договору Руссо. Сучасний 

український вчений Ф. М. Кирилюк з цього приводу зазначає: «Сміт вважав, що в 

усіх суспільствах політичний обов’язок (усталена повага до влади, почуття 

суспільної єдності) пов’язаний з існуючими формами правління. В результаті 

політична слухняність зумовлена усвідомленням людини свого місця в соціальній 

ієрархії, що створює простір для утвердження атмосфери «суспільної думки», 

незалежно від того, висловлюється вона в представницьких інституціях чи ні» [82, 

с. 123]. За Смітом, суспільний розвиток відбувається поетапно, не потребує жодних 

революційних змін. Політична традиція є підгрунтям усіх суспільних відносин, а 

ідентичність (осмислена Смітом як «концепція людської спільності») проявляється 

через підсвідоме схвалення власної історичної генеалогії локальною спільнотою 

[352, p. 194].  

 Зі свого боку, німецькі філософи-класики звернули увагу на всі можливі 

аспекти та поняття, що сьогодні входять до теоретико-методологічної сфери 

політичної антропології [82, c. 206-226; 140, c. 114-128]. Для прикладу, Імануїл 
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Кант присвятив комплексному вивченню людини монографію «Антропологія з 

прагматичної точки зору» (1798), де висловив тезу про існування «світлих» і 

«темних» уявлень в структурі людської свідомості [80; 95, c. 103; 168, c. 20].  

 «Світлими уявленнями» є прояви свідомості, що осмислені людиною та 

цілком зрозумілі їй. Всі думки та ідеї, що не осмислені людиною до рівня 

«послідовного розуміння», слід вважати «темними уявленнями». Відсутність 

«осмислення думки», за Кантом, зумовлюється пріоритетом «відчуття» над 

«розумінням». На наш погляд, концепція «світлих» і «темних» уявлень, хоча і 

належить швидше історії філософії, аніж модерній науці, має надзвичайне значення 

для становлення політичної антропології ХХ ст., адже Кант поставив у центр 

«темного уявлення» неосмислені «прояви» розумового життя (передусім 

свідомості) [80]. Чи може бути визначена таким неосмисленим проявом «політична 

традиція»? Безумовно, так. Як культурологічні, так і етнологічні дослідження ХХ-

ХХІ ст. доводять можливість «темного» («несвідомого») побутування 

традицій/ідентичностей. Таким чином, сучасна політична антропологія, ставлячи в 

центр дослідницького предмета традицію, де-факто керується теоретичними 

розробками Канта з приводу осмисленого / неосмисленого розуму [95, c. 101-103].  

 У свою чергу, Г.-В.-Ф. Гегель вперше спробував «науково» дослідити 

«історичний розвиток» усіх форм свідомості [82, c. 212-218; 168, c. 20]. Тут він 

пішов методом історизації психічного життя людини та намагався розрізнити 

«первісне мислення» та «абсолютне знання» (тобто вищу ступінь модерності – 

сцієнтизм) [6, c. 56; 101, c. 123-124].  

 Професор політичної теорії Нотінгемського Трентського університету Іен 

Фрейзер зазначає: «На думку Гегеля, мета філософії полягала в тому, щоб 

зрозуміти, «що є реальним», але задля цього передусім необхідно поміркувати про 

те, яким чином сама свідомість розуміє реальність» [101, с. 123]. Це резюме 

Фрейзера має велике значення, так як перед політантропологами досі стоїть 

завдання осмислити суб’єктивний вимір політичної реальності [127, c. 18-27]. 

Дотримуючись гегелівського погляду, що кожна спільнота «уявляє політику по-

своєму» [6, c. 56], політантропологи вимушені звертатись до праць видатного 
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мислителя та його попередників-ідеалістів задля дослідження світоглядної 

неповторності племен, етносів, народів, націй [404, p. 352; 446, pp. 142-153].  

 Фундаментальний курс «Філософія права» (1821) присвячений політико-

юридичній концепції людської волі, що проходить хронологічно-просторові етапи 

розвитку і нарешті має досягти «вершини духу – свободи» [54]. Починаючи з 

системи «абстрактного права», де людська воля матеріалізується, набуваючи форму 

«власності» та, паралельно, обрисів «моральності» [54, c. 67; 77-83]. Ключовими 

словами для «моральності» Гегель називає традиції, світогляд, ідею, звичаї [54, c. 

73-75]. Ці явища розвивають «моральність спільноти», нормують суспільну етику й 

трансформують соціальне буття шляхом «моралізації» [54, с. 154].  

 Воля у моральному суспільстві маніфестує через раціонально функціонуючі 

інститути сім’ї, громадянського суспільства та держави [54, c. 208-278]. Однак, 

форми прояву гегельянської моральності як квінтесенції культури та духовності, 

зрозуміло, мають принципові відмінності. Східний і західний типи моральності 

кардинально відрізняються [54, c. 272-274]. Розуміння категорій «істина» чи 

«раціональність» у межах східного та західного типів моральності не тотожне. 

Відтак, «Філософія права» Гегеля досі вказує політологам на потребу вивчати 

«форми, вияви та образи» реальності для вибору «ідеальної політичної 

раціональності» [446, p. 44]. 

 Концепція «політичності» людської спільності А. Сміта та поняття 

«політичних традицій» Г.-В.-Ф. Гегеля, стали б неможливими без потужного ривка 

натурфілософських дисциплін, що відбувся за Доби Просвітництва [133, c. 243-

257]. Філософське осмислення світоглядної та моральної несхожості людських 

спільностей привело вчених-натурфілософів до необхідності з’ясувати причини і 

умови «функціонування» зовнішньої несхожості людських груп (рас, етносів, 

класів) [6, c. 180-185; 95, c. 77; 159, c. 471-477]. 

 У трактаті «Система природи» (1735) Карл Лінней вперше запропонував 

принцип класифікації тваринного світу з урахуванням людської популяції («єдина 

система класифікації живого») [159, c. 477]. Його думки активно розвивав де 

Бюффон, ставши членом Французької Академії наук в 1733 р. після публікації 
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кількох гіпотез. Подальші праці де Бюффона перейшли в галузь «теорії життя», що 

базувалась на «етиці та звичаях комунікації, їхній внутрішній несхожості» [95, c. 

164]. Бюффон першим обгрунтував відмінність способів спілкування та 

повсякденного життя «у різних популяцій», що дало старт ключовому соціально-

антропологічному «концепту різноманітності» [95, c. 164; 446, pp. 139-142]. У той 

же час, нідерландський професор медицини Петрус Кампер теж намагався 

пояснити інтелектуальне життя людини біологічною зумовленістю [95, с. 129].  

 Використовуючи всі вищевказані досягнення просвітницького 

людинознавства, Чарльз Лаєл, засновник геології, наприкінці своєї блискучої 

академічної кар’єри, після скрупульозного вивчення археологічних знахідок Жака 

Буше де Перта, написав капітальний огляд «Древність людини», сформувавши 

підвалини сучасного політико-антропологічного поняття «політогенез» [95, c. 164-

165; 280, pp. 65-76]. 

 Отож, якщо фізичні (біологічні) антропологи наголошують, що кожна етнічна 

спільнота має власний расовий тип і антропометричну специфіку, то соціально-

культурні антропологи підкреслюють індивідуальність інтелектуального життя 

етнічних організмів: кожному народу притаманний свій особливий тип фізичного 

розвитку (предмет фізичної (біологічної) антропології) та свій особливий тип 

інтелектуального життя (предмет соціально-культурної антропології) [304, pp. 76-

100]. З огляду на просвітницькі уявлення про систематику особливостей людського 

буття, в ХІХ ст. відокремлюється другий закон антропології – вигляд і світогляд 

людини базуються на внутрішньовидовій відмінності спільнот [335, p. 218]. 

 До переліку фундаторів закону про внутрішньовидову відмінність спільнот 

відносяться Самюель Огюст Тіссо (1728-1797), Жозеф-Марі де Местр (1753-1821), 

Томас Роберт Мальтус (1766-1834), Франсуа Гізо (1787-1874), Карл Ернст фон Бер 

(1792-1876), Шарль Ленорман (1802-1859), Едгар Кіне (1803-1875), Людвіг фон 

Фейєрбах (1804-1872), П’єр Франсуа Ферхюльст (1804-1849), Чарльз Дарвін (1809-

1882), Жозеф де Гобіно (1816-1882), Поль П’єр Брока (1824-1880), Поль Топінар 

(1830-1911), Анатолій Богданов (1834-1896), Ернст Геккель (1834-1919), Франсуа 

Ленорман (1837-1883), Микола Миклухо-Маклай (1846-1888), Хведір Вовк (1847-
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1918), Іван Яворський (1853-1920), Наполеон Цибульський (1854-1919), Олексій 

Івановський (1866-1934), Аркадій Елькінд (1869-1920).  

 Антропологи визнають, що активізація антропологічних досліджень у вимірі 

пріоритету внутрішньовидової відмінності спільнот відбулась з подачі Людвіга 

Фейєрбаха [140, c. 60]. Починав свою філософську кар’єру Фейєрбах, як 

прихильник системної діалектики Г.-В.-Ф. Гегеля. Однак, на відміну від 

гегеліанців, які вважали самоусвідомлення людини проявом людської сутності 

(вслід за декартівським «Я мислю, отже, я існую!»), Фейєрбах ставив людину на 

перше місце в «пантеоні природи» [95, c. 119, 138]. Варто підкреслити активне 

запозичення теоретичних конструкцій фейєрбахіанства у працях німецьких 

політантропологів О. Аммона і Л. Вольтмана.  

 В рамках другого закону антропології про примат внутрішньовидової 

відмінності спільнот, розвивались такі модерні вчення: філософський 

антропологізм (принцип біологізації людської природи, вивчення людини як вищої 

форми еволюції [95, c. 6, 395]), мальтузіанство і неомальтузіанство (політико-

економічна група теорій, що досліджує шкоду перенаселення внаслідок 

інтелектуальної слабкості певних груп суспільства і способи уникнення 

демографічних вибухів [101, c. 381]); соціал-дарвінізм (соціально-політична теорія, 

що в центрі суспільного розвитку бачить боротьбу за існування [101, c. 632-633]), 

антропосоціологія (вивчає залежність соціально-політичного життя і статусу людей 

від анатомічних показників [95, c. 151-152]), євгеніка (теорія селекції людей і 

пошуку шляхів покращення популяційних спадкових властивостей; була 

дискредитована своїм активним використанням нацистами [95, c. 174, 178]). 

 Для прикладу, С. О. Тіссо стверджував: життя людини має психосоматичну 

природу та повністю залежить від середовища [181]. Тіссо, сам того не 

усвідомлюючи, маючи виключно медичну спеціалізацію, випередив свій час і дав 

старт психосоціальному розумінню людських реакцій [134, c. 230-237; 181]. У 

сучасній політичній антропології, модифікована теза Тіссо знайшла своє 

вираження в «концепції людської рефлективності», що, за Дж. Соросом та А. 

Шаколчі, «слугує модусом прийняття рішень» [191, c. 162-165; 474, pp. 19-36]. 
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Будь-яке політичне рішення, будь-яка політична традиція, будь-яка форма 

політизації етнонаціональної ідентичності може бути розглянута як реакція 

індивіда / спільноти на певний зовнішній подразник.  

 Концепція рефлективності, запропонована професором Огюстом Тіссо була 

поглиблена філософом-теологом Томасом Мальтусом (1798) [126]. Мальтус 

вважав, що абсолютна більшість людей є нездатною осмислити наслідки своєї 

неконтрольованої любові до задоволень і споживацької психології (гедонізму та 

консумпціонізму), внаслідок чого шанси на виживання їхнього потомства у далекій 

перспективі зменшуються [95, c. 116; 101, c. 381].  

 Концепція Мальтуса близька до «інтелектуального расизму» і грунтується на 

політизації поняття колективного розуму [446, pp. 175-220]. У свою чергу, Дарвін 

започаткував еволюційне вчення (1859), що швидко стало всесвітньою парадигмою 

сцієнтизму [95, c. 162; 132, c. 9-13; 159, c. 138]. Всезагальні закони природи, на 

думку Дарвіна, інтегрують матеріальне та ідеальне (як у Декарта) і не дають 

можливості надалі їх розділяти [95, c. 163; 159, c. 46]. Багато хто серед сучасних 

політичних антропологів вважає монографію «Походження видів» (1859) 

відправною точкою інтеграції протилежних дуалістичних концептів (західний 

раціоналізм та східний ірраціоналізм) в осмисленні політики [276, pp. 108-217].  

 Всі науки «соціально-політичного спектру», на думку дарвініста Е. Геккеля, 

входять до складу так званої «прикладної біології» [95, c. 169]. За світоглядом, 

Геккеля потрібно вважати вченим синтетичного напрямку. Він намагався поєднати 

між собою всі можливі погляди та науки [140, c. 133-140]. Зрозуміло, враховуючи 

рівень наукового пізнання другої половини ХІХ ст., зробити це було нереально. 

 Геккель завершив розпочатий ще Р. Декартом процес об’єднання 

природничого і духовного вивчення людини [122, c. 28-30]. Врешті Геккель 

«біологізував» політичну науку (принаймні у своїх працях) [95, c. 169; 113, c. 72, 

217]. Величезним теоретичним мінусом для геккелівського варіанту дарвінізму 

стало використання його напрацювань німецькими нацистами [95, c. 159-161]. 

Втім, у межах вивчення «політичних традицій» політичними антропологами, 

теоретичні побудови Геккеля залишаються теоретично значущими. 
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 Антропологія вперше була офіційно визнана самостійною наукою завдяки 

діяльності Поля Брока, що визначив предмет науки – «всебічний опис і 

синтетичний аналіз людини», вивчення «форм і факторів людської мінливості й 

різноманітності» [168, c. 6]. Віддаємо належне класифікації П. Брока за 

популяризацію тези про «кореляцію традицій інтелектуального життя людини з 

традиціями її фізичного розвитку» [49, c. 7-12; 168, c. 73-88]. Водночас, у роботах 

Франсуа П’єра Гійома Гізо поняття «традиція» вперше використовується в якості 

практичного критерію для опису людських колективів (спільнот), тоді як праці 

Франсуа Ленормана обгрунтували тезу про історичне закріплення взаємної 

інтелектуальної відмінності людських колективів у «традиціях соціально-

політичної життєдіяльності» [58; 95; 140]. Будучи знавцем давньогрецької 

філософії, Франсуа Ленорман розвивав засадничу ідею Арістотеля про несхожість 

політичного устрою різних народів. Пізніше вона трансформувалась в концепцію 

«антропологічного функціоналізму політики Арістотеля» [367, pp. 113-115].  

 Сучасник Брока, французький теоретик Жозеф Артур де Гобіно обгрунтував 

та обстоював расистський підхід [95, c. 145-149; 202, c. 21-33]. На думку Гобіно, 

фізико-біологічна структура раси («її морфологія») визначає характер соціально-

політичного розвитку спільноти. Суспільство для Гобіно є насамперед біологічною 

категорією, а будь-який прояв соціально-політичної еволюції корелює із 

дарвінівським поняттям «природного добору» [95, c. 148]. Ключові філософські та 

футурологічні ідеї Гобіно полягали в концепції метафізичного та есхатологічного 

протистояння «білої» і «жовтої» рас». При цьому, для уявної перемоги над 

«іншими расами» Гобіно пропонував знищити «інтелектуально контрпродуктивні 

елементи всередині власної арійської ради», якими вчений називав «люмпенів» [95, 

c. 147]. Підкреслимо, що теорія Гобіно дала старт псевдонауковим засадам євгеніки 

і зазнала спростування даними фізично-антропологічних студій першої половини 

ХХ ст. [168, c. 19]. Де-юре, євгенічні концепти Гобіно, використані німецькими 

націонал-соціалістами під час проведення багатьох медичних експериментів, 

засуджені рішеннями Нюрнберзького трибуналу (20 листопада 1945 р. – 1 жовтня 

1946 р.) [352, p. 384].  
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 З протилежних позицій працював над політико-антропологічною 

проблематикою Хведір Вовк [49]. По-перше, Вовк обгрунтував у своїх працях 

кардинально нову філософію антропології, котру ми пропонуємо називати 

«практичною» [140, c. 62]. Він пов’язав феномени людської тілесності та психології 

у ціннісному вимірі. Кожен варіант такої взаємодії, на відміну від Гобіно, Вовк 

вважав не просто «існуючим законно», а «існуючим для виконання певної місії» 

[49, c. 39, 188-218]. Ідеї біологічного та екологічного розмаїття Ч. Дарвіна 

дозволили Вовку прийти до висновку про цінність етноантропологічної 

різноманітності окремих груп людського виду [49, c. 170].  

 Таким чином, у другій половині ХІХ ст., у рамках антропологічних студій, 

відкрився «фронт» між ціннісно-універсалістською школою (визнавала значення 

кожного людського колективу в соціально-культурній еволюції) та расово-

сегрегаційною школою (керувалась євгенікою та принципами сегрегації спільнот за 

расовим, етнічним, класовим або інтелектуальним показниками) [36; 49; 95; 140; 

168].  

 На відміну від моноетнічних французької та німецької антропології, вчені 

багатонаціональної Російської імперії краще відчували потребу відходу від 

ксенофобських концептів євгеніки [46, c. 285; 218, c. 5-6]. Не сегрегацію та 

протистояння, а пошук компромісів і шляхів мирного розвитку шукали вони у 

переважній більшості своїх наукових публікацій. Відтак, російському вченому 

Карлу фон Беру належить афористичний і, водночас узагальнюючий програму 

подальших студій, вислів: «Я не знаю завдання для вільної та мислячої людини 

більш достойного, аніж вивчення себе» [95, c. 628]. 

 Позицію фон Бера поділяв Іван Яворський – прихильник географічного 

детермінізму, критик популярного в країнах Західної Європи расистського вчення. 

Він прослідкував залежність традиційного політичного устрою пуштунів, таджиків, 

узбеків від кліматичних показників і гідрогеологічних ресурсів. При цьому, 

засновника Одеської географічної школи І. Яворського слід пам’ятати як першого 

польового дослідника політогенезу [140].  

 В свою чергу, професор Е. Кіне підкреслював: кожне суспільство володіє 
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неповторним «індивідуальним» уявленням про зміст словосполучення «політична 

традиція». В термінології Кіне «маніфестація традиції» відбувається внаслідок 

«історичної спроможності досвіду мас». Якщо досвід населення певної країни 

«неспроможний осмислити політичну традицію», то її устрій буде розвиватись 

негативно. Для прикладу, Е. Кіне вважав, що політичною традицією французької 

нації є неповага до індивідуальної свободи. Якби революціонери 1787-1795 рр. це 

зрозуміли, глибинно дослідивши історію французького світогляду, то свою 

діяльність вони могли б узагалі не розпочинати, так як концепт революційних змін 

в «не-революційному» французькому суспільстві завідомо провальний. 

 Великим досягненням учених ХІХ століття вважаємо і третій закон 

антропології – людські колективи (спільноти) мають власну фізіологію та 

психологію, що як і медико-біологічна характеристика окремого індивіда, 

характеризують їхню внутрішню структуру («соціальність») та зовнішню 

життєдіяльність («культуру і політику») [168, c. 20-22]. В центрі цього закону 

знаходиться поняття про «структурність» та «функціональність» соціального 

життя, що відповідає біологічній структуризації органічних систем. Відповідно, 

політика – це структура, детермінована психофізіологічним розвитком людини [2, 

c. 230-239]. Політика, як і будь-яка інша органічна система, є внутрішньо 

складною, суперечливою та парадоксальною. Політичне життя людства 

підкоряється попереднім двом законам антропології: стадіальності та 

внутрішньовидовим відмінностям homo sapiens [316, pp. 210-262].  

 Формулювання третього закону належить до етапу масштабного розгортання 

соціально-антропологічних досліджень, коли представники новоявлених наукових 

напрямків вважали найкращим об’єктом для дослідження інтелектуально-

діяльнісних структур «політики» племена Африки, Океанії і Латинської Америки, 

оскільки вивчення їхнього життя дозволяє подивитись «на генезу самих себе» з 

боку [132, c. 8-19]. 

 Притаманний адептам внутрішньовидової відмінності світоглядів у різних 

культурних спільнот людства функціоналізм стверджує, що людські спільноти як 

системи складаються з духовних та економічних підсистем, взаємодія між якими 
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слугує психологічному балансу колективу [220, c. 241-244]. Цей науковий доробок 

О. Конта, Г. Спенсера, Е. Дюркгейма активно використав Броніслав Малиновський 

(1884-1942) – англійський антрополог польського походження [127]. Він ввів у 

науковий обіг термін «функціоналізм» і заявив, що культура в кожному 

локальному суспільстві має свою особливу функцію, котра знаходиться в центрі 

його соціального буття [159, c. 136-139]. Крім того, не існує жодних «соціально-

політичних пережитків». На думку Малиновського, абсолютно всі політичні 

традиції минулого еволюціонують та, видозмінюючись, маніфестують в умовах 

сучасності. Всі традиції та звичаї, зокрема і політичні, за Б. Малиновським, мають 

«сакральні» функції для психології локальної спільноти [220, c. 262-264].  

 Серед теоретиків закону про структурність та функціональність соціального 

виділяємо Шарля Летурно (1831-1902), Вільгельма Вундта (1832-1920), Отто 

Георга Аммона (1842-1916), Жоржа Ваше де Лапужа (1854-1936), Люсьєна Леві-

Брюля (1857-1939), Франца Боаса (1858-1942), Людвіга Вольтмана (1871-1907), 

Елсі Клюс Парсонс (1875-1941), Олександра Гольденвейзера (1880-1940), Альфреда 

Редкліфф-Брауна (1881-1955), Рут Бенедикт (1887-1948), Карла Шмітта (1888-

1985), Мелвілла Херсковіца (1895-1963), Альфреда Сові (1898-1990), Маргарет Мід 

(1901-1978), Талкотта Парсонса (1902-1979), Клода Леві-Стросса (1908-2009), Льва 

Гумільова (1912-1992), Мєчислава Альберта Кромпця (1921-2008), Юліана Бромлея 

(1921-1990). 

 Порівняльний аналіз літератури доводить: першим соціальним антропологом 

у сучасному розумінні цього поняття, можна назвати голову Паризького 

антропологічного товариства (1886-1902) Шарля Летурно [95, c. 205]. Специфіка 

летурнівського розуміння антропологічних наук полягала в необхідності 

досліджувати «еволюцію політичних інститутів» на етнографічній основі [95, c. 

274]. Шарль Летурно висунув і обгрунтував тезу про структурну відмінність 

етнічних політичних інститутів. Його думка про принципову несхожість 

політичного життя різних етносів зайняла почесне місце в теоретичній конструкції 

сучасної політичної антропології [134, с. 230].  

 Летурно належить вислів: «Історія, навіть разом із легендарним епосом, 
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відкриває перед нами всього лише один момент в політичній еволюції людини; за 

допомогою ж етнографії можна піднятися до джерел політогенезу. Парова машина, 

таким чином, пов’язується із крем’яною сокирою, пароплав – із первісним 

кораблем, палац – із печерою, флективні мови – з односкладовими, диференційні 

рівняння – з первісною нумерацією австралійця, що марно намагається 

перерахувати пальці на своїх руках, великі арійські релігії – з анімізмом 

африканця» [95, с. 205].  

 В свою чергу, професор Е. К. Парсонс, що протягом 1918-1941 рр. була 

головним редактором «Журналу Американського фольклору» («Journal of American 

Folklore»), здійснила титанічну організаційну роботу на полі інституціоналізації 

політичної антропології. Вона не тільки стала першою жінкою на посаді 

президента Американської антропологічної асоціації (1941), але й була спів-

ректором Нью-Йоркської Нової школи соціальних досліджень (1919), президентом 

Американського фольклорного товариства (1919-1920), президентом 

Американського етнологічного товариства (1923-1925). Її дослідження 

присвячувались включеному вивченню (через так званий emic-підхід) політичних 

традицій індіанських племен тева, пуебло, хопі, зуні (штати Арізона та Нью-

Мексико) [7, c. 81, 151]. Ключові монографії Елсі Парсонс пов’язані з 

традиційними політичними інститутами «Дикого Заходу»: «Соціальна свобода» 

(1915), «Соціальні правила» (1916), «Соціальна організація індіанців тева у штаті 

Нью-Мексико» (1929), «Церемоніалізм індіанців племен хопі і зуні» (1933) [7, c. 

187; 156, c. 190-195; 323; 329; 358]. 

 Врешті, еволюція уявлень про структурність та функціональність соціально-

політичних явищ привела соціально-культурну антропологію до ідей 

«антропологічної революції» Клода Леві-Стросса [402; 403; 404; 405]. Цікаво, що 

формування «структуралістської концепції» К. Леві-Стросса відбувалось під 

міцним впливом економіко-географа і політолога українського походження Петра 

Савицького (1895-1968), що зумовило різко негативне ставлення Леві-Стросса до 

праць расово-сегрегаційної школи [185, c. 292-331]. Після тривалого вивчення 

різноманіття індіанських культур обох Америк (в Бразилії і США), Леві-Стросс 
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написав програмну антирасистську монографію «Раса та історія» (1952) [402]. 

Книга була замовлена ЮНЕСКО невдовзі після інституціоналізації політології 

спеціальною конференцією (1949) [156, c. 193]. Поряд із цим фактом, її можна 

вважати академічним затвердженням у світовій антропологічній науці судового 

вироку Нюрнберзького трибуналу (1946), присвяченого злочинності сегрегаційної 

політики. Книга закликала всіх антропологів остаточно порвати з расовими 

теоріями [402, pp. 79-85]. Далі, у фундаментальних монографіях «Структурна 

антропологія» (1958), «Тотемізм сьогодні» (1962), «Друга структурна 

антропологія» (1973), К. Леві-Стросс доводив реальність існування 

антропологічного закону про структурність та функціональність суспільного буття 

«трьома моделями доказів» [404].  

 Модель перша – «наука про конкретне». Вона пропонує розглядати існування 

соціальних структур через призму психічного потягу до конкретизації 

внутрішнього в зовнішньому [402, c. 33]. Символи, зокрема і політичні, за Леві-

Строссом, набувають значення логічних статусів психосоціальної дійсності [404, p. 

109]. Вони знаходяться посередині – між світом відчуття та світом абстракцій, 

дозволяючи їх поєднати візуально, вербально та концептуально (психологічно) 

[404, pp. 109-120]. Конкретність людської діяльності завжди матеріалізується в 

класифікації уявлень та понять [132, c. 68]. Найкращим засобом цієї класифікації 

слід вважати «символи». Головне завдання «символів» – викликати стійкі асоціації 

у великої кількості людей. 

 Модель друга – «бріколаж». Вона характеризує процес мислення в якості 

перманентної мозкової «рекомбінації» символів. Оскільки, згідно з «Расою та 

історією» (1952), всі народи та спільноти світу є унікальними і вільними від 

культурної універсальності, то й екзистенція (загальний сенс буття) мозкової 

рекомбінації символів завжди відмінна, на відміну від інзистенції (внутрішній сенс 

буття) [402, p. 13]. Локальні спільноти в своєму мисленні відрізняються між собою, 

що доводиться географічними даними та лінгвістичною несхожістю [132, c. 74]. 

Якби людство володіло однаковим мисленням, то воно б користувалось однією 

мовою та однією системою символів для вираження всіх своїх психосоціальних 



    39 
станів [402, pp. 13-17, 27-33, 76]. 

 Модель третя – «тоталізуюче мислення». Вона розглядає життєдіяльність 

людини у вимірі «трансформації». Всі форми здатні перейти одна в одну 

(«асимілюватись») [132, c. 17, 73, 97]. Вся сукупність соціальних структур і 

функцій створена за «законом природи», передбачаючи взаємодоповнюючий 

підтекст [132, c. 298-299].  

 Отож, соціально-культурна антропологія ставить «політичне» в центр 

«соціальності» [404, p. 153]. Однак, структуральна революція Леві-Стросса цінна 

тим, що вона наділяє сферу політичного символічністю. Політична традиція – це 

символічний прояв людського, як інтеграції соціального і культурного [132, c. 13-

17]. Вона намагається досягти ідеального та часто ірраціонального, 

використовуючи матеріальні та завжди (на думку, своїх творців) раціональні 

засоби.  

 Маємо достатньо підстав стверджувати, що структурний функціоналізм і 

структуралізм народили політичну антропологію, як антропологічну дисципліну 

про політику. Відбулось це на межі ХІХ-ХХ ст. Багатьма філософами та 

гуманітаріями того часу політико-антропологічний дискурс вивчався 

неусвідомлено (переважно, в рамках інших соціальних наук, згідно термінології Ж. 

Баландьє – «імпліцитно» [7, c. 20]). Однак, саме у період Fin de siècle (кінець ХІХ 

ст.) з’явились перші «експліцитні» («усвідомлені») політичні антропологи [7, c. 21]. 

 Наслідком описаної нами соціально-антропологічної еволюції уявлень про 

політику стало запозичення політантропологами трьох антропологічних законів і 

пошук опорної «функціональної структури». Біологізація політики, з огляду на 

сегрегаційну та популістичну специфіку ідеологічного контексту ХХ ст., 

утримувала позицію провідної теорії аж до суверенізації політичної науки в 1948 р. 

[159, c. 28; 160, c. 296-333] 

 Керуючись академічною модою, Жорж Ваше де Лапуж сформулював тезу про 

антропологію як вивчення домінантних суспільств, причини їхнього домінування 

та історичні передумови «реальної» (сучасної) політики [95, c. 152]. 2 грудня 1886 

р. прозвучала його інавгураційна лекція в якості професора Паризької школи 
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антропології: «Антропологія та політична наука», в якій де Лапуж стояв на 

позиціях соціал-дарвінізму, підтримуючи вивчення стратегій природного добору в 

політичному житті [95, c. 654]. На думку де Лапужа, сильні та добре організовані 

суспільства постійно знищують слабких. У соціальному житті виживає лише 

найсильніший. Такими, з позицій де Лапужа, виступають «білі європейці», сенс 

буття котрих зводиться до поневолення та експлуатації представників інших рас. 

На його думку, французи справедливо здійснювали імперіалістичну політику на 

Африканському континенті, що пояснюється «потребою акумулювати свої сили 

для захисту раси на дальніх рубежах» [115; 202]. 

 Політична антропологія Ж. В. де Лапужа найповніше відображена в 

монографіях «паризького періоду» («Соціальна селекція» 1896, «Арієць: його 

соціальна роль» 1899). У критичних та оглядових рецензіях на дослідження 

Лапужа, його часто називали «антропологічним прокурором», що пояснювалось 

«вимогами винести обвинувальний вирок усім «другорядним» спільнотам» [127, c. 

7, 18]. В монографії «Арієць» (1899) де Лапуж остаточно визначив свою теорію 

політичної антропології як «антропосоціологію політики», науковим завданням 

якої вважав «встановлення причинно-наслідкового зв’язку між морфолого-

фізіологічним та психосоціальним статусом людських колективів» [115, c. 3]. 

Отож, політичний антрополог де Лапуж пропонував вивчати соціально-політичні 

феномени на основі їхньої залежності від фізико-антропологічних показників – 

краніальних розмірів і форм, зросту, пігментації (шкіри, волосся, очей) тощо. На 

думку де Лапужа, боротьба класів та етносів в історичному процесі насправді 

відображає глибинний феномен конфронтації рас. Професор-антрополог вважав, 

що наростання національно-визвольних антиколоніальних рухів (Африка, Індія, 

Китай) – це «деградація арійського елементу». Зупинити цю деградацію можна 

лише селекційним відтворенням так званих «істинних арійців» [95, c. 152; 127, c. 7, 

18]. 

 Послідовником концепції де Лапужа став Отто Георг Аммон. Він висловив 

тезу про існування чотирьох класів людей – перший клас (найрозумніші, творці, 

винахідники), другий клас (розумні виконавці без творчості), третій клас (люди з 
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інтелектом нижче середнього рівня, володіють «духом стада», вважають свою 

масовість ознакою «істини в останній інстанції», піддаються інформаційній 

обробці), четвертий клас (неповноцінні люди в соціальному та культурному 

контекстах) [95, c. 151, 693]. Аммон опублікував також тезу про те, що більшість 

великих державних утворень в історії були засновані саме германцями (для 

прикладу, поліси Давньої Греції, Римська імперії та пізніше Візантія) [148; 149]. На 

початку ХХ ст. ця псевдонаукова ідея викликала серйозний резонанс та активно 

вивчалась нацистськими расологами й аріософами [95, c. 159-161]. В 1904-1916 рр. 

Аммон був професором антропології Фрайбурзького університету. З цим фактом 

пов’язується наше припущення про великий вплив Аммона на екзистенційну 

політичну філософію Мартіна Хайдеггера (1889-1976), що в 1909-1915 рр. навчався 

на теологічному і філософському факультетах того ж закладу [209, c. 160-162]. 

 В 1901 р. публікується монографія Людвіга Вольтмана з промовистою назвою 

«Політична антропологія: дослідження впливу еволюційної теорії на вчення про 

політичний розвиток народів» [51]. Авторська передмова стала своєрідним 

маніфестом німецької політичної антропології: «пояснити військові та духовні 

продукти держав фізіологічними особливостями та відмінностями їхнього 

населення» [51, c. 4]. В 1902 р. д-р Вольтман заснував перший профільний журнал 

– «Політико-антропологічний огляд», де друкувались екскурси з приводу 

«біологічного розуміння політичної історії і політичних традицій» [51, c. 3].  

 З огляду на все вищезазначене, стверджуємо: інституціоналізація політичної 

антропології як самостійної антропологічної дисципліни відбулась протягом 1886-

1902 рр., на базі французької та німецької фізичної антропології [156, c. 193]. 

Однак, завдяки методології структурного функціоналізму Броніслава 

Малиновського (1884-1942) та організаційному ентузіазму Елсі Парсонс (1875-

1941), політична антропологія протягом 1902-1949 рр. зуміла трансформуватись в 

цілісне вчення про «структуру політичної традиції» (користуючись дефініцією 

Клода Леві-Стросса) [404, p. 51]. 

 Перехід політантропології на політологічні рейки відбувся протягом ХХ ст. 

зусиллями великої групи вчених, поміж яких варто назвати Вільяма Дюбуа (1868-
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1963), Оскара Ясі (1875-1957), Цзиня Юеліня (1895-1984), Ліня Юйтана (1895-

1976), Мішеля Леріса (1901-1990), Едварда Евана Еванса-Прічарда (1902-1973), 

Мейєра Фортеса (1906-1983), Едмунда Ліча (1910-1989), Фея Сяотуна (1910-2005), 

Девіда Істона (1917-2014), Жоржа Баландьє (1920-2016), Льва Куббеля (1929-1988), 

Жака Дерріду (1930-2004), Лі Сюеціня (1933-2019), Хенка Весселінга (1937-2018), 

Роберта Амайона (нар. 1939), Миколу Гіренка (1940-2004), Валерія Тишкова (нар. 

1941), Віктора Бочарова (нар. 1949 р.), Яня Сюетуна (нар. 1952), Ху Аньгана (нар. 

1953), Цуя Чжиюаня (нар. 1963) [156, c. 190-194]. Оккремо слід зауважити, що в 

сучасній китайській політичній антропології вважається визначним академічний 

внесок діючого голови Китайської Народної Республіки, професора Сі Цзіньпіня 

(нар. 1953) [375; 409].  

 У зв’язку з описаними особливостями інституціоналізації цієї дисципліни, А. 

Ю. Кравець зазначає: «політичну антропологію прийнято розглядати як окрему 

наукову дисципліну в межах соціальної антропології» [103, c. 6]. Разом із тим, нові 

теоретико-методологічні рекомендації Міжнародної асоціації політичних наук 

(2016) свідчать про активізацію міждисциплінарних досліджень «глобального 

політичного різноманіття» [478, p. 13], дозволяючи стверджувати: 

політантропологія рівнозначно входить, як до складу соціально-культурної 

антропології, так і до складу політичної науки. Першим про «політологічність» 

політантропології писав ще Ж. Баландьє в 1967 р. [7, c. 14]. На той момент 

політологія, як самостійна та визнана ЮНЕСКО наука, існувала всього лише 

протягом вісімнадцяти років. 

 З огляду на проаналізовану специфіку витоків і наукових умов формування 

політичної антропології, пропонуємо хронографувати процес становлення цієї 

дисципліни за етапами і виокремити відповідні дослідницькі школи та напрямки. 

 Перший етап – фізико-антропологічний (XVII-ХІХ ст.). Цей етап грунтувався 

на встановленні закону про стадіальний характер еволюції людства. Вченими було 

визначено: зовнішній вигляд, морфологічна структура, соціальні відносини 

всередині людської популяції постійно міняються під впливом природної 

мінливості [147, c. 348-360; 156, c. 190-195]. 
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 Головні наукові напрямки етапу: 

 - напрямок соціальної генеалогії, що вважав політику залежною від фізичної 

сторони життя людини, поряд з цим, розглядаючи політичну діяльність в контексті 

принципу історизму (Г. В. Лейбніц, Т. Юнг, Ш. Бонне, Вольтер, Ш. Л. Монтеск’є, 

Ж. Ж. Руссо, Г. Міллер, Ж.-А. де Кондорсе, Ф. Шеллінг, Ж.-Б. де Перт); 

 - напрямок факторизації людської спільності, що розглядав політику, як 

джерело самодостатності колективів (Д. Юм, А. Сміт, Ж.-Ф. Шампольон); 

 - напрямок біологізації інтелектуальної діяльності, що розглядав політику, як 

відображення тваринної боротьби за владу (К. Лінней, Ж. де Бюффон, П. Кампер, 

Ч. Лаєл, Ж. Б. де Перт, Р. Оуен, Г. Мантелл, ); 

 - напрямок контрасту осмислення, що в дусі дуалізму тілесності і психіки, 

пропонував вивчати «усвідомлений» та «неусвідомлений» політичний розум 

спільнот, як єдність протилежностей (Г.-Б. Маблі, К. Геллерт, І. Кант, Й.-Д. 

Окерблад); 

 - напрямок абсолютизації духу, що розглядав політику, як фактор розрізнення 

«тваринного» і «людського» в рамках єдиної природи (Г.-В.-Ф. Гегель); 

 - напрямок ідеальної раціональності, що вивчав політичну діяльність, як 

досягнення людськими колективами максимального комфорту, відповідного їх 

історичному значенню та місії (І.-Г. Фіхте); 

 - напрямок суцільності та універсальності розвитку всіх явищ природи, що 

розглядав політику, як предмет природознавчого дослідження і навіть відстоював 

можливість медичної корекції соціальних процесів (Ф. Берньє, С. Гейлз, Ж.-Л. 

Даламбер, О. Шумлянський, П. Шумлянський, Х. Ф. Геллерт, С. А. Тіссо, О. 

Радіщев, С. Крашенніков, К. Щепін); 

 - напрямок психосоматичного пояснення політики та всіх сторін суспільного 

життя (С. О. Тіссо, П. Топінар, І. Еккер, Г.-Т. Фріч, І.-Ф. Блюменбах, М. Дакс); 

 - напрямок вивчення людства через призму інтелектуальних та класових 

відмінностей між спільнотами, що пояснював політику, як продукт діяльності 

аристократів та вчених (О. Гамільтон, В. Годвін, Ф. Гізо, Ш. Ленорман, Ф. 

Ленорман, Е. Берк, Ж.-М. де Местр, Л.-Г. де Бональд); 
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 - напрямок антропологічного позитивізму, що пропонував досліджувати 

політику, як механізм і набір природничих закономірностей (О. Конт, Г. Спенсер, 

К.-Т. Ебі, Е.-А. Морселлі, Ш.-М. Дебієр); 

 - напрямок філософського антропологізму, що розглядав політику, як елемент 

вищої форми еволюції у природі (Л. Фейєрбах); 

 - напрямок політичного мальтузіанства (Т. Мальтус, П. Ферхюльст); 

 - напрямок дарвінізму, що розглядав усі сторони суспільного життя та 

політику, як наслідок хронологізованої біологічної еволюції (Ч. Дарвін, Е. Геккель, 

П. Брока, А.-Р. Уоллес, Т. Гекслі, К. Іков). 

 До 1860-х рр. синтетичне вивчення людини через призму природничого, 

медичного та політико-філософського об’єктивів, дозволило накопичити достатньо 

фактичного матеріалу для класифікації людської популяції за біологічними 

принципами К. Ліннея та Ч. Дарвіна. Політику відтепер прийнято пояснювати «на 

таксономічному рівні»: наслідком расових, етнічних або племінних властивостей. 

Фізичні антропологи розробляють ідею, що для кожного народу притаманний свій 

особливий тип фізичного розвитку (предмет фізичної (біологічної) антропології) та 

свій особливий тип інтелектуального життя (предмет соціально-культурної 

антропології). З огляду на ці антропологічні уявлення про систематику 

особливостей людського буття відокремлюється закон антропології – вигляд і 

світогляд людини є динамічними величинами, що піддаються вимірам і базуються 

на внутрішньовидовій відмінності спільнот [218, c. 5-15]. 

 Відповідно, формуються дві провідні наукові школи етапу: 

 - ціннісно-універсалістська школа, що розглядала політику, як універсальну 

категорію людського буття та вважала, що расова диференціаціація людської 

популяції не впливає на її закономірності (М. Миклухо-Маклай, А. Богданов, К. 

фон Бер, Хв. Вовк, Ю. Талько-Гринцевич, Д. Клеменц, І. Яворський, Н. 

Цибульський, К. Іков, А. Елькінд, Е. Кіне, О. Івановський) [95, c. 205-229]; 

 - расово-сегрегаційна школа, що розвивалась в контексті напрямків євгеніки 

та соціал-дарвінізму, тлумачила політику, як суспільні відносини, базовані на 

расових властивостях (Ф. Гізо, А. де Токвіль, Ф. Гальтон, Ж.-А. де Гобіно, Р. 
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Вагнер, Х. Чемберлен, О. Аммон, Ж.-В. де Лапуж, Л. Вольтман, М. Грант, Ш. 

Летурно) [95, c. 135-161]. 

 Другий етап – соціально-антропологічний (ХІХ-ХХ ст.). На цьому етапі 

політико-антропологічний науковий дискурс розвивався в межах соціальної 

(Франція, Великобританія) та культурної (США, Німеччина) антропології, що 

поставили в центр дослідницької уваги варіативність та різноманіття людського в 

природі, а природного в людині. При цьому, соціально-культурна антропологія 

вивчала культурність соціуму і соціальність культури, що наклало відбиток на 

сприйняття і тлумачення політики [156, c. 192-193].  

 Головним результатом тривалого розвитку попереднього, фізико-

антропологічного, етапу, стало сприйняття антропологами тези про культурну 

відмінність всіх існуючих у світі людських спільнот [218, c. 34]. Ця теза 

розглядалась як фундаментальна основа антропологічних студій. Кожне 

суспільство, кожен етнос, кожна соціальна група, на думку антропологів, володіли 

власною умовною знаковою системою («традиціями»), що сформувались історично 

та, передаючись з покоління в покоління генетичним або соціокультурним чином, 

визначали специфіку відмінності локальної спільноти [116, c. 55]. 

 В залежності від бачення ролі та функцій політики в соціальному розвитку, 

пропонуємо диференціювати вчених-антропологів наступним чином: 

 - Перший напрямок, що визнавав політику первинною структурою людських 

суспільств, внаслідок чого вивчення політики пропонувалось ставити «на чолі» 

культурної самобутності конкретної спільноти (Ш. Летурно, О.-Г. Аммон, Ж.-В. де 

Лапуж, Г. Коссінна, Л. Вольтман, Ж. Монтандон, О. Гольденвейзер, А. Редкліфф-

Браун, К. Шмітт, Г. Плесснер, К. Льовіт, А. Сові, Л. Гумільов, Дж. Грінберг, М.-А. 

Кромпець, Е-А. Геллнер) [156, c. 193]; 

 - Другий напрямок, що визнавав політику вторинною структурою людських 

суспільств, внаслідок чого вивчення політики пропонувалось «вписувати» в 

контекст локальної культури (Е. Дюркгейм, Е. Тейлор, Дж. Фрезер, В. Вундт, Б. 

Малиновський, О. Потебня, Л. Леві-Брюль, Ф. Боас, Е. Гуссерль, М. Шелер, Е.-К. 

Парсонс, Т. Парсонс, А.-Л. Крьобер, Е. Сепір, Р. Бенедикт, М. Мід, Г. Бейтсон, Ф. 
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де Лагун, К. Леві-Стросс, Ю. Бромлей) [156, c. 193]. 

 В обох напрямках, антропологічне вивчення політики передбачало аналіз 

побутування та імплементації в реальному владно-управлінському просторі 

«політичних традицій». Поступово категорія «політична традиція», як 

дослідницький предмет, увійшла в структуру політичної антропології – 

дисципліни, що вивчає народи світу з метою виявлення особливостей політичної 

організації в історичній динаміці [7, c. 48, 119].  

 Політична антропологія, як самостійна антропологічна дисципліна, з’явилась 

2 грудня 1886 р., коли професор Ж.-В. де Лапуж виступив у актовій залі, заснованої 

видатним фізичним антропологом П. Брока, Вищої антропологічної школи (м. 

Париж) із лекцією «Антропологія та політична наука» [156, c. 193]. Грунтуючись 

на традиціях расово-сегрегаційної школи фізико-антропологічного етапу, француз 

де Лапуж став фундатором біологічного пояснення політичної життєдіяльності. 

Його підтримали німецькі вчені О.-Г. Аммон та Л. Вольтман [95, c. 149-152]. 

 Третій етап – політологічний (1949 р. – сьогодні). Інституціалізація політичної 

науки в 1948-1949 рр. призвела до політологізації антропологічних студій, які 

розвивалися в рамках першого напрямку соціально-антропологічного етапу [156, c. 

194]. Зусиллями французьких вчених Ж. Баландьє [7], Р. Лаві [413], А. Сові [], М. 

Леріса [] та англійського структурного функціоналіста А. Редкліффа-Брауна [183], 

політантропологія отримала свій остаточний предмет – «політичну традицію» [159, 

c. 242-243]. Розвиток політології перетворив політантропологію в межову 

дисципліну – між політичною наукою та соціально-культурною антропологією.  

 

1.2. Критерії розмежування окцидентального та орієнтального підходів 

у політичній науці 

 

 Ключовими напрямками сучасних політико-антропологічних студій, 

сконцентрованих навколо спільності та відмінності політичних організацій 

суспільств, є «окцидентальний» (західний) та «орієнтальний» (східний) виміри 

[154, c. 50]. При цьому, в фокусі обох вимірів знаходиться концепт «поляризації» 
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розуміння політики і колективного сприйняття («перцепції») політичних інститутів 

[113, c. 23-24]. 

 Е. О’Горман, М. Кромпець, Д. Куртц і В. Паїпаїс по’язують формування 

концепції несхожості так званих «окцидентальних» й «орієнтальних» політичних 

традицій з іменами О. Шпенглера (1880-1936) і М. Хайдеггера (1889-1976) [388; 

390; 442; 444; 446]. Так, у 1920-х рр. Освальд Шпенглер запропонував розглядати 

політичну філософію, як відображення політичної культури конкретної спільноти 

[95, c. 344-348; 209, c. 26]. В свою чергу, теоретик європейського екзистенціалізму 

Мартін Хайдеггер, хоча і критикував «примітивізм» Шпенглера, але визначав 

«філософію, метафізику та будь-яку науку», як прояв соціально-культурної 

багатовимірності людського мислення [209, c. 24-26]. Тут варто підкреслити, що 

для екзистенціалізму (філософської течії, котра сильно вплинула на стан політичної 

науки в другій половині ХХ ст.) головний дослідницький предмет (буття) завжди є 

багатовимірним і різноманітним [446, p. 188, 195, 211]. Однак, якщо 

шпенглерівська культурно-центрична дефініція політичної філософії виступає 

наслідком раціонального мислення, то хайдеггерівська теорія наскрізь 

ірраціональна [446, pp. 11-13, 199-202, 211-214].  

 Хайдеггер, як і попередник сучасної антропології Р. Декарт, вважав, що 

антагоністичні категорії буття, в тому числі «політичного буття», завжди 

знаходяться в «метафізичній» («надприродній») єдності [446, p. 199]. Для 

прикладу, філософія («ек-зистенція») та буденне мислення («ін-зистенція») 

постійно прив’язані одне до одного: «у той самий – для світу визначений – момент, 

який слід розглядати як «початок філософії», відкривається яскраво виражене 

панування буденної свідомості (схоластики)» [209, c. 25]. В тлумаченні Хайдеггера, 

«ін-зистенція» виступає буттям всередині (примітивізованим мисленням), тоді як 

«ек-зистенція» вважається буттям назовні (вищою формою мислення – майже 

мистецтвом): «Інзистентною людина є тоді, коли вона звернена у найближчу 

повсякденність сутності. Проте вона інзистентна тільки, як уже звернена до ек-

зистенції, оскільки керується сутністю як такою при встановленні власних вимірів. 

Але, встановлюючи свої виміри, людство відвертається від таємниці. Таким чином, 
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те ін-зистентне звернення до повсякденності і цей ек-зистентний відхід від 

таємниці, – обидва моменти прямують за своєрідними змінами у наявному бутті 

людини» [209, c. 23].  

 До філософських трактатів М. Хайдеггера сьогодні часто звертаються 

політологи [214; 217; 235; 243; 246; 256; 425; 430; 446]. Зокрема, багатьох 

представників Міжнародної асоціації політичної науки (IPSA) цікавить 

хайдеггерівський екзистенційний концепт «політичного управління буденністю 

людини» [427; 429; 452; 455; 459; 467], що виступає лейтмотивом відомої його 

статті «Про сутність істини» (1961) [209, c. 8-27]. Крім «політичного розуму 

людини» [209, c. 8], «вимог вищої ідеї» [209, c. 11] та інших екзистенційних догм 

сучасної філософії, мислитель висловив також тезу про «необхідність визнання 

суб’єктивності людської сутності» [209, c. 11]. Якщо політичний розум є ознакою 

людської ірраціональності, як вважає Хайдеггер, а «вищою ідеєю» людського 

буття, вираженою в істині, маніфестує «сутнісна суб’єктивність», то доцільно 

погодитись із твердженням про «консенсус політичних суб’єктивностей як прояв 

істинності буття» [446, p. 211].  

 Дійсно, філософська концепція згоди між субстанціями-антагоністами є 

цілком ірраціональною [192, c. 197-199]. Проте, в своїй ірраціональності вона, за 

визначенням Людвіга Йозефа Вітгенштейна (1889-1951), відповідає закону 

тотожності, так як у всіх випадках суб’єктивності мислення, йдеться саме про 

«мислення» та єдиний його предмет [494, p. 38]. З цього приводу, сучасний 

український логік, академік Анатолій Конверський зазначає: «логічний закон 

тотожності не забороняє нам міркувати у різних випадках про один і той самий 

предмет, враховуючи різноманіття його ознак» [98, c. 29]. 

 Вивчаючи політичну науку, ми міркуємо про політику та широке поняття 

«політичних систем», обгрунтоване Д. Істоном (1917-2014) [316; 317; 318]. При 

цьому, модерна політологія далека від універсалізації категорії «політична 

система», на чому наголошував і сам Істон [318, p. 1051]. Вона розрізняє політичну 

систему кожної спільноти за групами інститутів, відносин, норм, свідомісних 

показників, культури [316, p. 230].  
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 Загальноприйнята типологія політичних систем класифікує групи 

демократичних, авторитарних і тоталітарних політичних режимів, на чому 

наголошує Л. Губерський. Як підкреслюють В. Андрущенко та В. Бех, типологія та 

структура категорії «політичні системи» завжди локалізована [3; 12]. Тобто, 

йдеться про те, що «політична система в українських умовах» відрізняється від 

«політичної системи в британських умовах» [155, c. 88]. Ці політичні системи 

будуть кардинально відмінні за змістовним наповненням, на що звертають увагу Л. 

Губерський [63, c. 6-10], Л. Морліно [430, p. 9], Д. Берг-Шлоссер [430, pp. 12-14].  

 Приклад компаративного дослідження «двох уявлень про політичні системи в 

академічному середовищі» вперше запропонував знаний французький політолог 

Тібо Бонкур [254, pp. 276-294]. Услід за характеристикою закону тотожності А. 

Конверським, він підкреслює: хоча зміст уявлень про політику в академічних 

періодичних виданнях Великобританії та Франції кардинально відрізняється, але 

предмет розгляду для вчених один і той же – політичні процеси [254, p. 285-290]. З 

позицій логічного закону тотожності, його тезу підтримав польський політолог 

Патрик Вавжинський у програмній статті «Розповсюдження минулого» (2015) [489, 

pp. 209-228].  

 Засновником окцидентального (західного) виміру політології вважається 

мексиканський вчений Едмундо О’Горман (1906-1996), що протягом 1972-1987 рр. 

очолював Мексиканську історичну академію [442; 443; 444]. Його ключова 

монографія – «Винайдення Америки: окцидентальний універсалізм» (1958) [442], 

де О’Горман доводив: «Окцидент» («Захід») принципово відрізняється від будь-

якої азійської чи африканської («орієнтальної») культури своєю комплексністю 

[442, pp. 114-118]. Він підкреслював, що для колективного Сходу характерна 

дезорганізація культур, відсутність єдиного комплексу культурних систем та 

хаотичність. Для колективного Заходу, на думку мексиканського політолога, 

ключовою перевагою була саме комплексність та інтегративність культурного 

різноманіття [442, pp. 122-132].  

 Колективний «Окцидент», за О’Горманом, складається з Європи, Північної та 

Південної Америки, Австралії [442, p. 60]. Головною культурою «Окциденту» 
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виступає романо-іберійська, що, на його думку, доведено виключною історичною 

та релігійною функцією «іберійських католиків» (іспанців і португальців) у процесі 

відкриття та освоєння обох Америк [442, pp. 5-8, 122-125]. Серйозний вплив 

латинської мови та культури, за Е. О’Горманом, призвів до формування єдиної 

політико-правової спадщини, спільної для всіх представників «Окциденту» [442, 

pp. 3-4, 10-14, 115-130]. Цікаво, що корінне індіанське населення Америки 

мексиканський дослідник схильний віднести скоріше до орієнтального («афро-

азійського») цивілізаційного виміру [442, p. 122]. Він вважає, що всі народи, котрі 

не входять до «Окциденту», не можуть претендувати на «виконання високої місії» 

[442, pp. 122-132]. Показово, що М. Хайдеггер також вживає термін «Окцидент» 

для позначення історико-психологічної місії, як «вищої ідеї буття» [209, c. 32; 446, 

pp. 212-214]. Прикладом є його класична стаття «Вислів Анаксімандра» (1957) [209, 

c. 28-68]. 

 У 2017 р. італійський вчений, колишній президент Міжнародної асоціації 

політичних наук Леонардо Морліно, опублікував програмну книгу в співавторстві з 

Дірком Берг-Шлоссером і Бертраном Бадьє, де проголосив, що сьогодні існує 

подвійне розуміння політичної науки: 

 1) політологія як наука про владу (окцидентальний вимір); 

 2) політологія як наука про структуру та функції (орієнтальний вимір) [430, 

pp. 2-4]. 

 Інституціалізація політичної антропології як дисципліни політичної науки 

наштовхується на декілька принципово важливих проблем. За Ф. М. Кирилюком, 

перша проблема – відмінність поглядів у середовищі сучасних політантропологів 

на умови становлення дисципліни [89, c. 8-19]. Друга проблема – глибока 

диференціація сприйняття політичної антропології на рівні локальних наукових 

шкіл [6; 10; 124; 132; 170]. Де-факто, сьогодні існують міцні школи політичної 

антропології: французька, американська, російська, китайська, ібероамериканська 

та південноафриканська [154, c. 50]. За ними йдуть індійська та іранська школи. 

Розвинені політико-антропологічні студії також в університетах і науково-

дослідних установах Німеччини, Великобританії, Швеції [140, c. 211-287].  
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 Так, об’єкт досліджень всіх політантропологів – homo politicus (людина 

політична), що поєднує представників усіх локальних наукових шкіл [147, c. 348]. 

Однак, предмет досліджень політантропологів різних континентів часто 

відрізняється. Для прикладу, всім зрозуміло, що поняття «феномену політичного» у 

Франції, Росії та Ірані кардинально відрізняється [159, c. 23-27]. Втім, відмінності у 

сприйнятті спостерігаються також між французьким та ібероамериканським 

науковими дискурсами [7, c. 14; 442, pp. 2-3]. Відповідно, перед дослідженням, що 

ставить за мету доведення необхідності впровадження політико-антропологічних 

студій у конкретний академічний дискурс, стоїть надзвичайно важливе завдання – 

компаративне порівняння локальних практик усвідомлення витоків 

політантропології та феномену політики загалом, умов формування 

політантропології на перехресті соціально-культурної антропології та політичної 

науки.  

 Отже, потреба доведення політологічної сутності політичної антропології 

вимагає концептуалізації ключових підходів, напрямків і шкіл цієї дисципліни. 

Вітчизняна дослідниця А. Кравець з цього приводу зазначає: «політантропологи 

досі не виробили чіткого уявлення щодо становлення політичної антропології як 

окремої наукової дисципліни. Існує два підходи до цієї проблематики: (1) 

політична антропологія визначально виникла як прикладна дисципліна, а вже потім 

перетворилася на теоретичну концепцію; (2) політико-антропологічні дослідження 

з самого початку розвивалися у двох напрямах – теоретичному і практичному» 

[103, c. 6]. Оскільки в сучасній політичній науці відчутний поділ окцидентального 

(західного) та орієнтального (східного) підходу з приводу тлумачення феномену 

політики [430, pp. 2-4], спробуємо встановити точки дотику між політологічним 

окциденталізмом / орієнталізмом та політичною антропологією. 

 Формальне становлення політичної науки відбулось на Міжнародній 

конференції політологів у Парижі 12-16 вересня 1949 р. [430]. Саме тоді політика 

отримала не лише спеціальний статус об’єкта самостійної науки, але й міцну 

організаційну підтримку з боку Міжнародної асоціації політичних наук (МАПН) 

[478, р. 4]. Протягом останніх 70 років МАПН стала найбільш шанованою і 
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масовою організацією політологів, політичних аналітиків і технологів. Її 

рекомендації та пропозиції виконують функцію теоретико-методологічного 

дороговказу для дослідників політики у всьому світі [210].  

 У 2016 р. відбулось засідання Виконавчого комітету МАПН у м. Познань, де 

під керівництвом знаних професорів Ілтера Турана, Айджи Танаки, Леонардо 

Морліно, Гая Лашапеля асоціація затвердила важливий документ – «Стратегічний 

план МАПН на 2018-2022 рр.» [478]. Гаслом його став девіз «Голос політології по 

всьому світу!». Другий розділ затвердженого документу «Інклюзивність та 

різноманітність» стверджує: політологічні студії мають «включати різні типи 

людей (для прикладу, людей різних рас або культур)» [478, p. 12]. Нижче 

підкреслюється: «МАПН вестиме діяльність, спрямовану на активне продовження 

підтримки політологічних досліджень феномену глобального різноманіття» [478, p. 

13].  

 Політологія є наукою про феномен політики, сутність, форми та способи 

функціонування політичних систем та їх елементів [430]. У межах класичної 

дефініції політичної науки бачимо серйозний потенціал для подальшого розвитку 

та поглиблення змістовного наповнення політантропології. Схожу позицію 

висловив сучасний бельгійський вчений, доктор політології (2011) Тібо Бонкур у 

монографії «Історія Міжнародної асоціації політичних наук» (2009) [256]. Його 

книга була опублікована МАПН до 60-ліття цієї установи та, що особливо цікаво, 

зосередила свою увагу навколо так званих «нових горизонтів політологічного 

мислення» [256, p. 21].  

 Перед політичною наукою, на думку Бонкура, у ХХІ ст. постало нове 

завдання – наближення теоретичної бази до практики повсякденного життя 

різноманітних спільнот [254, p. 276]. Зробити це можна, на його думку, через 

трансформацію політології на засадах «людинознавства» [258, p. 8-15]. Де-факто, 

політологія зобов’язана перетворитись у прикладне людинознавство, де «стандарти 

етики» превалюватимуть над «формальними інститутами» [88; 256; 430].  

 Поняття «стандартів етики» розглядається актуальним «Стратегічним планом 

МАПН» (2018) у двох вимірах: професійно-кваліфікаційному (статичному) та 
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плюралістичному (динамічному) [478]. Ці два виміри відображають структурно-

функціональний підтекст згаданих Бонкуром «нових горизонтів» [257, p. 109]. 

Йдеться про «засадничі» відмінності у сприйнятті, розумінні та дефініціях одних і 

тих же категорій політології у різних культурах, що піддається аналогії із 

наведеним вище законом тотожності в формулюваннях Л. Й. Вітгенштейна, М. 

Хайдеггера, А. Конверського [98; 209; 494]. Відповідно, слушним є зауваження Т. 

Бонкура, висловлене у праці «Між наукою та політикою: структурування 

європейської політичної науки після 1945 р.» (2016) [19], суть якого зводиться до 

«нереальності існування однієї політичної науки» [154, c. 51]. Насправді у світі 

паралельно існує та успішно розвивається «декілька політичних наук», які можна 

класифікувати лише за цивілізаційною приналежністю їхніх учених-адептів. Так 

вважають колишні керівники МАПН, автори книги «Політична наука: глобальні 

перспективи» (2017) Леонардо Морліно, Дірк Берг-Шлоссер, Бертран Бадьє [430, 

pp. 31-42]. У 2019 р. їхню позицію цілковито підтримала професор Університету 

Стеленбош (Південно-Африканська Республіка), відома дослідниця політичних 

традицій і традиційності політичних інститутів Урсула ван Бек, виступивши 

редактором знакової колективної монографії «Демократія під загрозою: чи існує 

сьогодні криза легітимності?» [249; 250]. 

 У 2015 р., колективом Ягелонського університету була підготована до друку 

колективна монографія «Політична наука в Європі на початку ХХІ ст.», в якій 

розділ Т. Бонкура «Дисципліна на краю. Огляд історії та сучасного стану 

політичної науки у Франції» [257, pp. 109-132] не лише підготував грунт для 

подальшого офіційного твердження МАПН з приводу «успішного розвитку кількох 

політичних наук», але і звернув увагу на внутрішню диференціацію політичної 

науки всередині французького академічного істеблішменту [257, pp. 112-121].  

 Для Т. Бонкура політична наука виступає «суспільно-просторово 

(географічно) поляризованою дисципліною» [257, p. 130]. Його визначення 

передбачає не лише територіальну диференціацію і несхожість в «цивілізаційних і 

культурних тлумаченнях феномену політичного» (про це писали ще О. Шпенглер 

[95, c. 346] і М. Хайдеггер [209, c. 26], на цьому наголошував і Л. Губерський [63, c. 
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6-10]), але й «соціально-психологічну» диференціацію «перцепції» (сприйняття) 

дефініцій. На його думку, сучасні французькі політологи, перебуваючи в 

напруженій ідеологічній боротьбі навколо проблематики загальноєвропейської 

громадянської ідентичності, не помітили значної актуалізації «позаінституційних» 

студій серед університетської молоді.  

 В означеному контексті, заслуговують на підвищену увагу нариси Урсули ван 

Бек «Повернення до націоналістичного етосу: втрата ліберальної демократії 

Польщею» [250, pp. 93-120] і Їлмаза Есмера «Політика ідентичності: екстремістська 

поляризація та втрата сили компромісу в Туреччині» [321, pp. 121-146]. Остання 

стаття відомого турецького політолога присвячена поляризації фахових оцінок 

турецької внутрішньої політики представниками різних дослідницьких груп і 

наукових шкіл. Автор підкреслює, що західні вчені характеризують турецьку 

політику по-одному, тоді як турецькі вчені дивляться «на себе інакше» [321, p. 

122]. Крім того, існує невідповідність «західної політології англосаксонського 

типу» точкам зору саудівської, іранської, російської політологічних шкіл [321, p. 

140].  

 Особливої радикалізації внутрішньотурецький політологічний дискурс набув 

після знакових подій 2016 р. (спроби державного перевороту) та активізації 

сирійської політики в 2017-2018 рр. Розвиток експансіоністських стремлінь, 

реалізація доктрин пантюркізму та османізму в зовнішній політиці за умови 

паралельного існування європеїзованої («вестернізованої») конституційної 

системи, свідчить не лише про всесвітню тенденцію деградації демократичних 

інститутів, але і про специфічність сприйняття «демократії» широкими масами 

турецьких громадян [321, pp. 142-143]. На цьому наголошує і провідний турецький 

політолог Ільбер Ортайли [169]. 

 Урсула ван Бек вважає, що криза демократії сьогодні виступає завершеним 

фактом. Зокрема, вона називає «кризу демократії» важливим лейтмотивом 

політичної ситуації 2020-х рр., розвиваючи цю тезу на актуальному польському 

прикладі здобуття правою партією «Право і справедливість» парламентської 

більшості в жовтні 2015 р. [250, p. 93]. На думку У. ван Бек, «криза демократії» у 
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Польщі характеризується не лише популярністю правопопулістичної агітації, але й 

«історичністю відповідної політичної традиції». Урсула ван Бек наголошує на 

споконвічності польського політичного традиціоналізму, що апелює до 

великодержавної сили Речі Посполитої XVI-XVIII ст. [250, pp. 101-106] і до міфу 

про сарматське походження шляхетської верстви. Фактично, ван Бек ретранслює 

ідеї класика історичної географії Майкла Геффернена, висловлені у монографії 

«Значення Європи. Географія та геополітика» (1995), котрий розглядає терени 

«історичної Польщі» в статусі «неповної Європи» або ж «Європи тільки 

наполовину» [57, c. 100-140]. Формулювання Урсули ван Бек, хоча і базовані на 

визнанні європейського менталітету поляків, але стверджують, що польська 

політична нація на даний момент є одним із провідників «неєвропейського» 

вибору, близького до «орієнтальної» свідомості [250, pp. 115-116].  

 Слідом за новою термінологією Т. Бонкура, стаття політологів Дітера Фукса 

та Ганса-Дітера Клінгемана «Глобалізація, популізм і легітимність в сучасній 

демократії» (2019) розвиває соціально-географічний термін «суспільно-просторова 

нерівність (поляризація)» [332]. В українській науці він пропагується Костянтином 

Мезенцевим (2014) [131]. Сутність Фуксової «поляризації» зводиться до 

«нерівності» політологічних підходів, котрі побутують в різних демократичних 

країнах. Усі практики розуміння та сприйняття політичних процесів і навіть 

політичних теорій грунтуються на засадах партикулярного досвіду. В цьому 

контексті, тенденція тотальної універсалізації не може бути охарактеризована як 

реальність політичної думки. За Фуксом і Клінгеманом, сучасна світова політика 

локально диференційована і потребує нових критеріїв оцінки. Вони намагаються 

«знайти» теоретичні підходи для ліквідації поглиблення суспільно-просторової 

нерівності політики [332, pp. 3-8]. Таким підходом, на їхнє переконання, виступає 

фактор «впливу глобалізації на рівень демократії національних держав» [332, p. 3]. 

Фукс і Клінгеман пишуть: «Згідно більшості авторів, глобалізація фундаментально 

змінює умови функціонування демократичних режимів у державах. Якщо 

інституційні механізми та діяльність прийнятних політичних акторів не дозволяють 

відбутись цим змінам належним чином, то криза легітимності дає про себе знати. 
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Ця криза легітимності надає аргументи популістам і автократам для повної заміни 

демократичних правил» [332, p. 4]. Вони також розвивають думку про 

нерівномірність «заміни демократичних правил» у залежності від територіальної 

приналежності режиму [332, pp. 4-5]. Їхнє дослідження пропонує розглядати 

транзит «демократія-авторитаризм» на матеріалі «відмінних» політичних культур: 

Західної Європи, Східної Європи, Латинської Америки, Південної Африки, Східної 

Азії.  

 Дітер Фукс, Урсула ван Бек, Їлмаз Есмер посилаються на праці колишнього 

віце-президента МАПН, декана факультету соціальних наук Університету 

Марбурга Дірка Берг-Шлоссера, котрий є одним з найбільш фундаментальних 

сучасних фахівців у сфері політичної культури. У монографіях «Традиція та зміни 

у Кенії» (1984), «Демократизація – країна мистецтва» (2007), «Міксація методів у 

компаративній політології» (2012), програмною тезою Берг-Шлоссера виступає 

«багатополярність сучасного процесу прийняття політичних та економічних 

рішень», що «породжує багатополярність наукових підходів у середині політичної 

науки» [154, c. 52]. Політологію Берг-Шлоссер пропонує вважати «культурно 

детермінованою» [430, p. 3], що перегукується зі сформульованою набагато раніше 

концепцією культурного виміру ідеологій Л. В. Губерського [63, c. 6-10]. Берг-

Шлоссеру близька точка зору, згідно з якою «теорії та концепції політології у 

різних країнах відмінні, оскільки їхній зміст і сприйняття традиційних «вестерних» 

понять походять від локальної культури» [333, p. 250; 430]. 

 Отже, сьогодні соціальну та просторову поляризацію політичних вчень 

пропагують професор Марбурзького університету Дірк Берг-Шлоссер (Німеччина), 

старший викладач Університету Стеленбош Ніколя де Ягер (Південно-

Африканська Республіка), професор Університету Стеленбош П’єр де Туа 

(Південно-Африканська Республіка), професор Стамбульського університету Їлмаз 

Есмер (Туреччина), професор Штутгартського університету Дітер Фукс 

(Німеччина), професор Бамберзького університету Урсула Хоффман-Ланге 

(Німеччина), професор Лундського університету Крістер Дженссен (Швеція), 

професор Вільного Університету Берліну Ганс-Дітер Клінгеман (Німеччина), 
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професор Університету м. Майнц Еделтруа Роллер (Німеччина), професор 

економічної політики Університету Стеленбош Кріг Сібріц (Південно-Африканська 

Республіка), старший викладач Університету Стеленбош Сінді Стінекамп 

(Південно-Африканська Республіка), старший науковий працівник Колледжу 

Нуффілд Оксфордського університету Лоренс Вайтхед (Великобританія), професор 

політології та глобалістики Університету Торонто Джозеф Вонг (Канада) [154, c. 

51-53; 249, pp. 321-330, 250; 430].  

 Всі згадані персоналії, станом на 2019 р., об’єднані організаційно в єдину 

дослідницькі групу, що отримала назву «Дослідницька група з трансформації» 

(«Transformation Research Unit»). Очолює її завідувач кафедри політології 

Університету Стеленбош Урсула ван Бек [154, c. 52].  

 «Дослідницька група з трансформації», заснована в 2000 р., наразі об’єднує 

науковців університетської приналежності з Південно-Африканської Республіки, 

Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Південної Кореї, Чилі, Польщі, Німеччини, Туреччини 

та Швеції [154, c. 52; 249, pp. 321-330]. Штаб-квартира організації, створеної 

зусиллями професора ван Бек, розташовується на кафедрі політології Університету 

Стеленбош. Своїм завданням представники групи вважають крос-культурний 

аналіз умов політичного розвитку та процесів цивілізаційної диференціації 

політичних традицій, сприятливий збереженню та підтримці сучасних 

демократичних режимів [249; 250]. В центрі дослідницького інтересу 

«стеленбоської групи» знаходиться насамперед політична культура і проблема 

перетворення демократичних реформ у сталі політичні традиції [248, pp. 3-9]. 

 Програмою діяльності сетеленбосців вважаємо книгу за редакцією У. ван Бек 

«Південна Африка та Польща у транзиті: компаративний огляд» (1995), де нарівні з 

іншими термінами ключовим поняттям політології пропонується вважати 

«політичну традицію» [248]. Свої висновки ван Бек засновує на пріоритеті 

«емпіричного та практичного пізнання політики», а також стверджує необхідність 

«людиномірного та цивілізаційного пізнання політики» [248, p. 3]. Загалом, варто 

підкреслити, що «кількісно-якісна оцінка» вважається ключовим «польовим» 

методом дослідження «побутування політичних традицій» [250, pp. 93-120]. 
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 Інший стеленбосець, професор Лоренс Вайтхед написав дві монографії, де 

провів лінію розмежування між «орієнтальним» та «окцидентальним» підходами у 

студіях політичного традиціоналізму (не як ідеології, а як цілісного політичного 

інституту): «Демократизація: теорія та досвід» (2002) та «Латинська Америка: нова 

інтерпретація» (2006). Орієнтальний підхід, на думку Вайтхеда, базується на 

партикулярному («відокремленому») сприйнятті політики, тоді як окцидентальний 

підхід є «універсалістським» [490]. В свою чергу, 2015 року була опублікована 

також програмна монографія старшого викладача Н. де Ягер «Південно-

Африканська політика», де політичну традицію пропонується визнати (зокрема, не 

тільки тубільну, але й «англосаксонську» і «бурську») головним ключем щодо 

аналізу політогенезу південно-африканських спільнот [250, p. 100]. Політична 

наука та практика в країнах Південної Африки вважається де Ягер неоднорідною та 

«суспільно-просторово поляризованою». Цікаво, що «стеленбоські» висновки де 

Ягер були не тільки активно використані в підсумковому томі за редакцією У. ван 

Бек (2019) [249; 250], але й у спільній книзі Л. Морліно, Д. Берг-Шлоссера, Б. Бадьє 

– «Політична наука: глобальна перспектива» (2017) [430]. В 2016 р. принципи 

суспільно-просторової поляризації розуміння політики, посилаючись на Н. де Ягер, 

описав Л. Вайтхед (основоположною вважаємо монографію «Неліберальні 

практики: територіальні відмінності у великих федеральних демократіях») [154, c. 

53]. 

 Ключові ідеї Д. Фукса висловлені також у монографіях «Громадяни та 

держава» (1995) і «Культурне розмаїття, європейська ідентичність та легітимність 

ЄС» (2011). В фокусі його досліджень знаходиться компаративний аналіз 

політичних культур і традицій Європи, в рамках якого він відстоює «принципову 

неоднорідність традиційного розуміння політики» [249].  

 Багато для розрізнення політологічного окциденталізму та орієнталізму 

зробила ще одна сучасна науково-дослідна інститутція – Коперніканська 

дослідницька школа, штаб-квартира якої протягом 2011-2018 рр. функціонувала на 

базі факультету політології і міжнародних студій Університету Миколи Коперніка 

в м. Торунь (Польща) [154, c. 53]. До 2019 р. представниками школи було 
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опубліковано серію з шести тематичних колективних монографій, 

супроводжуваних єдиним підзаголовком: «Студії коперніканської школи» (CGS 

Studies). Головними представниками коперніканської школи наразі виступають 

професор Університету Миколи Коперніка Ральф Шатковський (Польща), 

професор Хемніцького університету технологій Мілош Рєзнік (Німеччина), 

професор Університету Палацького в Оломоуці Ярослав Міллєр (Чехія) [154, c. 53].  

 Зауважимо, що ще в першому томі CGS Studies (2012) була опублікована 

знакова стаття румунського політолога Аврелії Яни: «Етичні дилеми в румунській 

та німецькій політиці» [370, pp. 367-374], де політологія, слідом за працями 

стеленбосців, визнається локально детермінованою, а головним критерієм для цієї 

детермінації пропонується вважати «системи політичних традицій» [370, p. 371]. 

Хороший додаток до теоретичної розробки А. Яни вбачаємо у нарисі молдавського 

політолога Олександри Янус «Культура влади в пост-комуністичних країнах: кейс 

Молдови» [373, pp. 335-342], що пропонує вважати політичну науку 

«диференційованою» за критерієм розмаїття «локальних» політичних традицій, 

системи яких утворюють «політичні цивілізації» [373, p. 341]. Польський політолог 

Мартін Кошкар працею «Стратегії ЄС для балтійського та дунайського регіонів: 

компаративний погляд» [386, pp. 163-178] повторює окремі положення А. Яни, а 

також стверджує, що «суспільно-просторова поляризація» політичних традицій має 

знайти практичне відображення у владно-управлінській роботі європейських 

інституцій [386, p. 170-175].  

 Другий том CGS Studies (2013) відкривається програмною статтею професора-

політолога Ральфа Шатковського («Про переваги ідеї громадянського суспільства в 

соціальних наукових дослідженнях» [457, pp. 5-42]), де розглядаються водночас 

антропологічні та інституційні підходи до вивчення феномену політичного. При 

цьому, Шатковський слушно визначає сам феномен «політичного» як сукупність 

всіх можливих політичних, політизованих та політизуючих практик у соціально-

культурному житті людства, звертаючись передусім до «міксації соціального з 

політичним» [457, p. 5-6]. Торунський коперніканець Шатковський підтримує 

твердження стеленбосців про партикуляризм сучасної політології і навіть 
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висловлює припущення про необхідність виділення критеріїв характеристики форм 

такого партикуляризму [457, p. 10-12].  

 На думку Р. Шатковського, політична наука повинна відштовхуватись від 

«локального досвіду політичного», що виражається саме через «політичну 

традицію» [457, p. 5]. Оскільки, за Ж. Баландьє, «політичні традиції» знаходяться в 

фокусі інтересу політантропологів [7, c. 15], то взаємодію політології та політичної 

антропології, в контексті партикуляризму Шатковського, вважаємо очевидною 

[154, c. 52-54].  

 Змістовними для диференціації окцидентального та орієнтального підходів у 

політичній науці слід визначити праці Павла Новаковського [440, pp. 65-72], 

Міхала Забдира-Ямруза [501, pp. 43-52], Омера Озгора [445, pp. 73-85], Пьотра 

Зарічного [502, pp. 111-124]. Велике значення, на наш погляд, має нарис Патрика 

Вавжинського «Громадянське суспільство і транзит: роль політики пам’яті у 

встановленні нового порядку» [488, pp. 125-142], де критерієм для «типологізації і 

критеріалізації підходів» усередині політології пропонується визначити 

«функціональність політики пам’яті, закоріненої в політичних традиціях» [488, p. 

126].  

 Професор П. Вавжинський не тільки звертає увагу наукової громадськості на 

залежність концепту «політики пам’яті» від пануючої політичної традиції [488, pp. 

125-128]. На його думку, обидва поняття є не тільки теоретично, але й практично 

значущими для будь-якого сучасного політичного дискурсу. Використання 

політики пам’яті в електоральній боротьбі, що спостерігається в усіх 

«постколоніальних країнах» (до таких, коперніканці відносять сучасні держави 

Центрально-Східної Європи, перебуваючі на стадії «демократичного транзиту»), 

доводить динамічний зміст «традиціоналізації» їхньої внутрішньої політики. 

Використовуючи поняття «динамічності» в контексті, близькому до дефініції 

статичного й динамічного Ж. Баландьє [7, c. 8-10], Вавжинський вважає статику 

політичного близькою західному тлумаченню громадянського суспільства, тоді як 

динаміка політичного є характерною для «незрілих» спільнот, якими є «не-західні 

суспільства» [488, pp. 130-142]. Такий розподіл у сфері безпосередньої політики, за 
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Вавжинським, неодмінно призводить до диференціації у політичній науці. Цікаво, 

що як для Вавжинського [488, pp. 130-142], так і для Шатковського [457, pp. 10-25], 

сенс політології передбачає її прогностичне використання органами державної 

влади. Здавалося б, що коперніканці, концентруючись на принципах пріоритету та 

політичної суб’єктності homo politicus, громадянського суспільства, політичної 

традиції, мали б відступитись від доктрини етатизму [457, pp. 7-8]. Однак, сам Р. 

Шатковський зазначає, що етатизм, на відміну від «небюрократичного Сходу», є 

органічною частиною «західної» політичної думки, оскільки він передбачає 

акумуляцію існуючого досвіду дослідження інститутів [457, pp. 38-42].  

 Працею Р. Шатковського відкривається також третій том CGS Studies (2014) 

[458], в якому Р. Шатковський і його колега з Університету Миколи Коперніка в м. 

Торунь, Адам Ярош намагаються встановити різноманітність підходів до вивчення 

громадянського суспільства в якості критерію диференціації «локальних» 

політологій» [458, pp. 3-11]. Наступний четвертий том CGS Studies (2015) носить 

назву «Суспільство та нація в транснаціональнах процесах Європи», що визначає 

фокус академічної уваги учасників цього проекту. Втім, тут ми також бачимо 

окремі етнополітичні екскурси, що містять посилання на різноманіття сприйняття 

та концептуалізації політичних традицій академічними колами [380; 381].  

 Політична наука, на думку коперніканців, щонайменше, має східний і 

західний підходи до предметної сфери власного дослідження. Прямо чи 

контекстуально про це згадують Ральф Шатковський [459, pр. 5-54], Кшиштоф 

Дерен [308, pр. 55-68], Моніка Мазур-Бубак [423, pр. 69-86], Маргарита Будита-

Будзинська [275, pр. 87-98], Юстина Кайта [381, pр. 99-114], Агостон Наг і Мілан 

Пап [437, pр. 241-256], Патрик Вавжинський [489, pр. 209-228], Джоана Кайм-Керт 

[380, pр. 229-240]. Вважаємо, що варто особливо закцентувати увагу на думках 

відомого політолога Дж. Кайм-Керт, котра підготувала для обговорення доповідь 

«Концепт нації у польських підручниках» [380, p. 229].  

 Прикметно, що Кайм-Керт вважає будь-яке синтетичне написання політичної 

історії країни наслідком осмислення самобутньої політичної традиції [380, p. 230]. 

Відповідно, навіть якщо польський історик почне писати історію Великобританії, 
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то писатиме її насамперед з позицій польської політичної традиції та, ширше, 

польської політичної культури, детермінованої умовами історичного розвитку своєї 

батьківщини та цивілізаційною приналежністю польського етносу [275; 380; 459; 

502]. 

 У свою чергу, останній п’ятий том CGS Studies (2017) презентував п’ять 

екскурсів у проблему «локальності політичної науки», написаних доповідачами 

спеціального симпозіуму з проблем політичного традицоналізму на матеріалах 

конкретних політичних випадків [154, c. 55]. Заслуговують на увагу твердження 

про «розвиток політичних традицій в якості самостійного політичного інституту», 

адептами яких стали коперніканці Адам Слаби [465, pр. 7-22], Міхала Лончикова 

[412, pр. 45-62], Пьотр Анджеєвський [237, pр. 63-78], Інна Белл [251, pр. 79-100], 

Адам Ярош [374, pр. 101-130].  

 Зокрема, нарис А. Яроша «Локальний вимір політики: скільки політичного і 

скільки управлінського?» описує в якості актуальних проблем політологічного 

академічного середовища, як «локалізацію» політичних практик, базованих на 

традиціях, так і «просторову поляризацію» сприйняття концепту «політична 

традиція» [374, pp. 101-102]. А. Ярош пише про відмінність розуміння ключових 

понять політики в локальному контексті [374, pр. 125-130]. 

  Отож, Л. Морліно підкреслюючи, що сьогодні існує два базові підходи, що 

допомагають класифікувати різноманітні дослідницькі групи, напрямки та школи 

політичних наук (окцидентальний вимір, орієнтальний вимір) [430, pp. 2-4]), 

зазначає: «На визначення політики сьогодні сильно впливає академічна напруга 

між двома баченнями: політика як суспільна діяльність, що формується через 

використання влади або політика як соціальна функція, що організовує суспільне 

співжиття та громаду. Перший варіант більше емпіричний [йде від практики до 

теорії], тоді як другий більше ідеалістичний [намагається поєднати теорію та 

практику]» [430, p. 2].  

 Окцидентальний підхід у політичних науках, на думку Л. Морліно, 

виражається через тезу про пріоритет влади у політичній діяльності. В свою чергу, 

Б. Бадьє наголошує: генеза окцидентального виміру криється ще в працях Н. 
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Маккіавеллі [7, c. 18; 95, c. 69-71], де влада одного над багатьма визнається 

нормальною політичною практикою, «доброю» політичною традицією [430, p. 3]. 

Зауважимо, що відомі інституціоналізатори політології Ласуелл і Каплан вважали 

(1950), що політична наука вивчає, головним чином, формування, структуру та 

розповсюдження влади [393]. Ласуелл підкреслював: «політологія вивчає, як хтось 

отримує щось, коли та як він це робить» [393]. Леонардо Морліно, розвиваючи 

погляд Ласуелла в сучасних умовах, визначив політичну науку «в окцидентальному 

вимірі дослідженням суспільних відносин, сконцентрованих навколо феномену 

влади» [430, p. 3].  

 Головна проблема політичних досліджень, базованих на пріоритеті вивчення 

влади, криється в антропологічній опозиції веберівській концептуалізації Macht 

(«феномену влади») [430, pp. 3-5]. Більшість сучасних окцидентальних 

політологічних праць в сфері політичних традицій підкреслюють, що існує також 

антропологічний погляд на владу, згідно якого політична репрезентація влади 

визнається критерієм характеристики соціального життя загалом [388, s. 90-93]. Тут 

мається на увазі, що політична влада для політичних антропологів окцидентальної 

академічної орієнтації функціонує не лише в політичних структурах, але й у 

повсякденній буденності кожної людини, адже внутрішні відносини послуху та 

підпорядкування, що існують в трудових колективах, родинах, на приватних 

підприємствах – усі вони є проявами політичної влади [211, c. 5]. Відповідно, 

політична антропологія окцидентального виміру досліджує політичну владу як 

джерело формування універсального («глобального») типу організації здійснення 

владно-управлінських функцій.  

 Таким чином, орієнтальний вимір політичних наук виражений тезою про 

пріоритет збереження різноманіття політики, напротивагу окцидентальному 

бажанню вивчати різні владні традиції з метою побудови глобального 

управлінського механізму підвищеної ефективності [155, c. 92]. При цьому, сенс 

орієнтального підходу в політичних науках загалом і політичній антропології 

зокрема, зводиться окремими функціонерами МАПН до «мистецтва співжиття» 

[186; 455; 478, p. 4]. Насправді ж це поняття є набагато ширшим, охоплюючи всі 
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можливі аспекти людського буття, інтегруючи індивідуальну та соціальну сфери 

[211, c. 4-5]. Політика, на думку адептів орієнтального виміру політичних студій, 

не може бути визначена всього лише одним словом (в окцидентальному вимірі 

таким словом є «влада» [430, p. 4]). Галузь політики для орієнталістів базується 

щонайменше на «трьох китах»: «політичних функціях», «територіальному вимірі 

політики», «соціальній стратифікації» [140, c. 546-547; 155, c. 88-93]. 

 Засновниками орієнтального (східного) виміру політології слід вважати дві 

особистості: мартінікського теоретика Еме-Фернана-Давида Сезера (1913-2008) і 

арабського вченого Едварда Ваді Саїда (1935-2003) [186; 282; 283; 453].  

 Е.-Ф.-Д. Сезер розпочав свою політологічну діяльність ще під час навчання у 

паризькому ліцеї Людовіка Великого, де в 1932-1935 рр. організував випуск 

журналу «L’Étudiant noir» («Чорний студент») [282, pp. 29-78]. Бачення принципів 

«орієнтальної політичної думки», напротивагу «окцидентальним традиціям», Сезер 

виклав у програмній монографії «Про колоніалізм» [283]. Нова концепція полягала 

в систематизації наступних ідей:  

 африканська цивілізація базується на ідеї фізично-антропологічної 

виключності негроїдної раси;  

 для африканців у більшій мірі, аніж для європейців характерні цінності 

«загальнолюдського» (любов, милосердя, духовність);  

 африканці, на відміну від європейців, не втратили первісного зв’язку із 

природою (це їхня перевага, а не «дикість»);  

 варварами насправді історично виступають європейці, котрі з часів Римської 

імперії намагаються колонізувати волелюбну африканську расу та роблять це 

надмірно жорстокими засобами;  

 християнство, базоване на ідеї єднання людей через всезагальну любов, також 

з’явилось завдяки розповсюдженню концептів африканського (зокрема, 

єгипетського та ефіопського) фольклору;  

 буття африканця та «східної людини взагалі» є динамічним, а не статичним, 

оскільки нерозривне з природними явищами [283, s. 81].  

 Отож, доктрина негритюду Сезера базується на ствердження первісності 
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архаїки в людському бутті. Якщо «натуралістична архаїка» втрачається, то 

суспільство «відривається» від першооснов [283, s. 93]. Окцидентальна цивілізація, 

репрезентована Європою та Сполученими Штатами Америки, на думку Сезера, 

втратила «генетичний код», що зумовлює «її подальше соціально-політичне 

виродження» [283, s. 75-90]. Африканська ж цивілізація, «зберігаючи спокійну 

динаміку», здатна «очолити боротьбу колонізованих країн» і виступити 

провідником «нового орієнтального світу» [283, s. 10]. 

 Е.-Ф.-Д. Сезер підкреслював: лише завдяки перемозі політичних традицій 

можлива повна свобода самовираження особистості, як це було ще за часів 

первіснообщинного ладу [283, s. 5]. В цьому питанні Сезер повністю погоджувався 

з антропологічними ідеями Едварда Тейлора [193], на котрі посилався в головних 

працях: «Щоденник повернення у рідну країну» (1938), «Чарівна зброя» (1946), 

«Антологія негритянської і малагасійської поезії» (1948), «Лекція про колоніалізм» 

(1950), «Металеві кайдани» (1960), «Сезон в Конго» (1966) [155, c. 89].  

 В 1947 р. Сезер заснував журнал «Африканська присутність», який публікував 

політичні огляди панафриканістів. Часопис став історично найпершим 

організаційним оплотом для представників орієнтального виміру політичної 

антропології. Він користувався неабиякою популярністю в широких колах 

інтелігенції континенту, апелював до користі перегляду «західної монополії на 

політичну думку» [230, p. 149; 266; 267; 272]. 

 Єрусалимський араб Е. В. Саїд походив із протестантської родини, що 

дозволило йому порівняно швидко здобути визнання серед американської та 

європейської академічних аудиторій. Роки навчання Саїда в Прінстонському, 

Гарвардському та Колумбійському університетах були пов’язані з 

літературознавством і культурологією. Однак, його програмна монографія 

«Орієнталізм» (1978) справедливо здобула визначення «політологічного 

маніфесту» [455].  

 Сама концепція саїдівського орієнталізму визначається автором наступним 

чином: «я пропоную розглядати орієнталізм, як динамічний обмін між окремими 

авторами-інтелектуалами та великими політичними ідеологіями, запропонованими 
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у модерний час трьома великими імперіями – Британською, Французькою та 

Американською» [455, p. 13]. Едвард Ваді Саїд розмежовує два поняття – 

«колективний Схід» (володіє політико-географічним значенням») та «Орієнт» (є 

політико-ідеологічною формою свідомості, що передбачає диференціацію 

«ми/вони») [455, pp. 9-11]. Згідно з позицією Саїда, «орієнталізм» був 

сформульований у працях, творах та ідеологемах європейських і американських 

інтелектуалів, передбачаючи сприйняття «Орієнту» як «культурного артефакту, що 

символізує владу Окциденту над ним» [455, pp. 14-16]. Для Саїда поняття 

«орієнталізм» розкривається через теоретико-методологічні засади європейських 

практик вивчення Сходу. Він звертається переважно до рідного мусульманського 

контексту (як сунітського, так і шиїтського), хоча подекуди розглядає 

«колективний афро-азійський Схід» в цілому, наслідуючи просторовий поділ 

цивілізацій Е. О’Гормана [155, c. 90; 186; 455].  

 Саїд стверджує, що «європейське пізнання Орієнту завжди підпорядковується 

фільтрам колективної свідомості» [455, p. 18]. Орієнт, як культурний артефакт 

окцидентального мислення, завжди має відтінок «таємниці», «політичної та ідейної 

ірраціональності», «моральної архаїчності» [455, pp. 70-99]. На цьому, на його 

думку, побудована вся західна політична наука (починаючи від уявлення про 

існування «політичних традицій, як пережитків» у Е. Б. Тейлора [193] до теорії 

політичних систем Д. Істона [316; 317; 318]). Відтак, для європейських і 

американських середньостатистичних носіїв західної ідентичності Орієнт 

(філософема колективності Сходу) завжди другорядний і менш важливий, аніж 

Окцидент (філософема колективності Заходу) [455, p. 70], хоча обидва 

цивілізаційні простори є культурно рівнозначними та політично тотожними. 

 Європейський орієнталізм, за Саїдом, нетолерантний. Він є расистським і 

сегрегаційним поглядом, характерним для будь-якої «західної» політичної ідеології 

(консерватизму, лібералізму, соціалізму тощо) [455, pp. 330-367]. Зокрема, Саїд 

підкреслював, що західні уявлення про демократію, як політичну владу народних 

мас, завжди сегрегаційні щодо «незахідних культур» [455, pp. 100-124]. Британці, 

французи, американці «впритул» не бачать життєвих інтересів, культурних потреб і 
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політичних проблем мусульманських етносів, що зумовлює екзистенційну 

конфронтацію між «Орієнтом» та «Окцидентом» [455, pp. 125].  

 На думку Саїда, детальний аналіз глобального історичного процесу доводить, 

що синтез обох політико-ідеологічних систем неможливий та навіть шкідливий, 

оскільки, на європейському грунті, він завжди повертається до традиційно 

спрощених і примітивних масових уявлень [186; 455, pp. 368-425].  

 Західний «колективний характер» для Саїда є «апріорі розпусним» [455, pp. 

153-154], у чому позиція Саїда надзвичайно наближається до ідейних засад 

«політичного грунтівництва» Ф. М. Достоєвського (1821-1881). За Саїдом, 

«орієнталізм є стилем мислення, що онтологічно та епістемологічно розрізняє 

«Схід» та «Захід» [455, pp. 64-70, 100]. На думку автора, орієнталізм Європи є 

«образно сконструйованою структурою», зручною для «обмеженого» західного 

мислення, що відмовляється бачити у світі когось ще, крім себе [455, pp. 12-18, 24-

25]. Захід від античних часів будував свою зовнішню політику на засадах 

колоніалізму, що вимагали ідейно-філософського обгрунтування з позицій расизму 

та етноцентризму [455, pp. 127-130, 144-146]. Теорії євгеніки Ж. де Гобіно чи 

антропосоціології політики Ж. В. де Лапужа є лише підтвердженням цього факту 

[95, c. 151-153].  

 Саїдівське бачення «орієнталізму» розкривається через категорії 

«репрезентація» та «ідентичність» [455, pp. 55-59, 387-388].  

 По-перше, Саїд звертає увагу на зміст будь-якої ідентичності: протиставлення 

«нас» уявним «їм». Найкраще таке протиставлення працює, коли «вони» 

уявляються «нами», як «вороги» і «сторона конфлікту» [455, pp. 11-18, 264-265]. 

Дискурс конфронтації зумовлює етнокультурну та цивілізаційну інтеграцію певних 

подібних («компліментарних» згідно термінології орієнталіста Л. Гумільова [66; 

67]) спільнот (зокрема, і «фізично» подібних), для формування державних і 

наднаціональних структур, що зможуть ефективно здійснювати політику 

економічної та соціально-політичної експлуатації в колоніальному вимірі, 

військовими та адміністративно-поліцейськими методами.  

 По-друге, оскільки конфронтація між народами, на думку Саїда, не завжди 
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виступає реальною та раціональною, подекуди відбувається «фантазування» з 

приводу «супротивника» [455, pp. 235-238].  

 Едвард Саїд вважав екзистенційний конфлікт Сходу та Заходу вигаданим 

європейськими колоніалістами ще за часів античності та раннього середньовіччя, 

для виправдання релігійних та, найголовніше, економічних претензій. Останній тип 

претензій, зрозуміло, сформувала специфіка «окцидентального» споживання, що, в 

умовах рабовласницької соціально-економічної формації, перетворилось на 

психологічний патерн середньостатистичного європейця. Після публікації 

«Орієнталізму» (1978), з’явились саїдівські праці «Палестинське питання» (1979), 

«Приховуючи іслам» (1980), «Політика виселення» (1994), «Кінець мирного 

процесу» (2000), де вчений виступив противником будь-яких сегрегаційних 

ідеологій і концепцій, визнавав себе «ісламським демократом», а також вказував на 

«відсутність сегрегації», як важливу «критеріальну» відмінність «позитивного, 

реального орієнталізму», існуючого де-факто, в умовах політичної культури 

«колективного Сходу» [455, pp. 370, 398].  

 На основі наукової спадщини Е.-Ф.-Д. Сезера і Е. В. Саїда, сформувались два 

перші напрямки орієнтальної політології: 

 1) Negritude (з французької – «негритянство»), як напрямок політологічного 

вивчення держави, суспільства, психології та інтелектуальних ресурсів негроїдної 

раси [284; 309; 324].  

 2) Political Postcolonialism (з англійської – «політичний постколоніалізм»), як 

напрямок політологічного вивчення презентацій, репрезентацій, ідентичності та 

самобутності в дискурс-контексті колоніального втручання [293; 294; 300; 307].  

 Політико-антропологічний дискурс «негритюду» представлений працями У. 

Дюбуа (1868-1963), Л. С. Сенгора (1906-2001), Л.-Г. Дамаса (1912-1978), Дж. 

Ньєрере (1922-1999), К. Нкрума (1909-1972), А. Кабрала (1924-1973), Е. Вамба діа 

Вамба (нар. 1942), С. Біко (1946-1977) [155, c. 90].  

 Для прикладу, масштабний теоретик політичної антропології Леопольд Седар 

Сенгор у 1960-1980 рр. був першим президентом незалежного Сенегалу, а в 1960 р. 

очолював також Федерацію Малі [485]. Сенгор отримав класичну католицьку 
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освіту, а на початку 1930-х рр. навчався в Практичній школі вищих досліджень під 

керівництвом соціально-культурного антрополога Марселя Мосса [155, c. 90]. Його 

ключова праця «Африканські країни та шлях Африки до соціалізму» (1961), де 

президент Сенегалу підкреслив генетичну спадковість цивілізації Давнього Єгипту 

та сучасної Африки [25, p. 51-55], а також вплив єгипетських традицій 

державотворення на конструювання авторитарних режимів «модерної» Африки. 

Він також зазначив, що Африка є частиною суцільного «Орієнту». Її завданням є 

формування «політичної цілісності Сходу» [25, p. 56].  

 Ключова політико-антропологічна теза Сенгора – потреба Африки зберегти 

свою відмінну ідентичність засобами традиціоналізації колоніального політичного 

спадку. Адміністрації постколоніальних країн континенту повинні «перейти» на 

традиційний лад, враховуючи просторові та племінні особливості [420, pp. 49-74].  

 Сенгор розрізняє «негро-африканські» та «елінсько-європейські» політичні 

традиції. Перший комплекс орієнтований на емоційно-інтуїтивну ментальність, 

тоді як другий керується раціоналізмом і прагматизмом. Ось чому, на думку 

Сенгора, європейські народи є суцільно традиційними експлуататорами, а народи 

Африки є переможеними колоніями, традиційно експлуатованими і пригніченими. 

 У свою чергу, політична антропологія «постколоніалізму» представлена 

працями Ф. О. Фанона (1925-1961), Г. Співак (нар. 1942), Х. Бхабхи (нар. 1949), Є. 

Штейнера (нар. 1955), Дж. Батлер (нар. 1956), З. Фарід (нар. 1964) [155, c. 91]. 

Політико-антропологічна концепція «постколоніального» напрямку полягає у 

визнанні існування двох геополітичних над-реальностей – Сходу та Заходу. Обидві 

реальності мають не просторово-темпоральну, а насамперед екзистенційну 

(психологічну та духовно-культурну) відмінність [259, pp. 3-8]. Їхні політичні 

структури не можуть взаємодіяти, як це передбачено, для прикладу, концептом 

«інституційного діалогу» Л. С. Сенгора [284, pp. 810-815].  

 Політологи-постколоніалісти шукають політичні відмінності в історичному 

процесі «раніше поневолених народів» для їхньої «постмодерної» імплементації 

[294]. Тобто, постколоніальний політико-антропологічний дискурс має практичний 

вимір і передбачає «політичну реставрацію» втрачених органічних інститутів і 
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звичаїв [159, c. 585-591; 295, pp. 215-235].  

 Крім маніфестації світоглядної опозиції «окциденталізм / орієнталізм» у 

проаналізованих працях наукових шкіл стеленбосців, коперніканців, негритюду та 

постколоніальних студій, доцільність розмежування сучасної політичної науки на 

два великих напрями (західний-окцидентальний та східний-орієнтальний) 

передбачена також доктриною «інклюзивності та різноманіття», ухваленою 

Виконавчим комітетом Міжнародної асоціації політичних наук (МАПН) у 2016 р. 

[478, p. 12]. Згідно цієї доктрини, політологія, як наука про політику, сутність, 

форми та способи функціонування політичних систем та їх елементів, не має єдиної 

та універсальної іпостасі [478]. Будь-які поняття, дефініції, концепти політичних 

студій відрізняються за суспільним і просторовим показниками. Так, соціальні 

географи вживають термін «суспільно-просторова поляризація» для позначення 

відмінностей соціально-економічного життя в різних територіальних і кліматичних 

умовах [57; 131]. Серед політологів цей термін сьогодні використовує Іммануїл 

Валлерстайн, який підкреслює нерівномірність соціально-культурних уявлень про 

політику (насамперед сприйняття та рефлективності) у носіїв східного або 

західного комплексу культур [39, c. 131-149]. Зі свого боку, ми вважаємо 

правильним і академічно доцільним використовувати поняття «суспільно-

просторова поляризація» задля позначення різноманіття підходів щодо 

усвідомлення та сприйняття феномену політичного представниками різних 

культурно-територіальних масивів [88; 89; 140; 154; 155; 156; 157; 455].  

 Для прикладу, сучасна географічна наука принципово розрізняє між собою 

поняття «географічний простір» і «територія» [57; 131]. Навколо диференціації та 

інтеграції «географічного простору» і «території» побудовані базові концепції 

політико-географічних студій у Великобританії, Південно-Африканській 

Республіці, Німеччині [57, c. 401-462]. Вітчизняні географи-суспільники В. В. 

Безуглий та С. В. Козинець підкреслюють: «Географічний простір – складний 

земний простір, що розвивається в часі та охоплює всі сфери географічної 

оболонки Землі: літосферу, гідросферу, атмосферу, біосферу і соціосферу» [180, c. 

37]. В свою чергу, «територія – частина земної кулі з природними, а також 
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створеними в результаті людської діяльності властивостями і ресурсами» [180, c. 

37]. Класичні дефініції «географічного простору» і «території» були розроблені ще 

Карлом Ріттером (1779-1859) та Альфредом Геттнером (1859-1941) [57, c. 425-426].  

 В обох термінах («географічний простір» і «територія») ми бачимо велике 

значення соціально-політичного фактору [159, c. 141; 211, c. 5-6]. Видатний 

вчений-натураліст, праці якого надзвичайно вплинули на поступ фізичної та 

соціально-культурної антропології, академік Володимир Вернадський (1863-1945), 

в останній опублікованій прижиттєвій статті «Декілька слів про ноосферу» (1944), 

писав про невід’ємність людського світогляду від геологічної оболонки Землі [133; 

134; 140; 147]. Його ідеї активно відстоював та розвивав Лев Гумільов (1912-1992), 

що сконцентрувався навколо вивчення залежності історії людства від природних 

явищ [66; 67]. У цьому контексті, треба зауважити, що концепти «Схід» та «Захід» 

дійсно є насамперед «географічним простором» [159]. Однак, це не просто 

«сторони світу». В політико-антропологічному дискурсі вони набувають значення 

«соціосфери» – суспільства, органічно пов’язаного із певним простором [60, c. 51-

78; 64, c. 3-17].  

 Ідея органічного зв’язку природних явищ, системності та комплексності, є 

лейтмотивом світової філософії у будь-який період [140, c. 57]. Так, ще Аристотель 

звертав увагу на провідні ідеї онтологічної єдності мислення людини і простору 

проживання, навіть порівнював соціальні структури із натуральними речовинами 

[141, c. 97]. Ще 2400 років тому, функції політичної діяльності в елліністичних 

філософемах Арістотеля, згідно твердження Л. В. Губерського, ототожнювались із 

функціями живого організму [367, p. 113-114]. Аналогічну думку активно розвивав, 

задовго до В. Вернадського та Л. Гумільова, німецький об’єктивний ідеаліст 

Фрідріх Вільгельм Йозеф фон Шеллінг (1775-1854) [455, pp. 195-198].  

 Розвиваючи тезу, зауважимо, що поняття «соціальної сфери», як «властивості 

географічного простору», домінує в сучасній китайській політології [119]. Для 

орієнтального виміру сучасної політології, на думку китайського політолога Че-по 

Чана, характерний саме локалізований критерій «академічної свідомості», що 

стверджує пріоритет відмінності над схожістю [287, p. 16]. Спільно з Браяном 
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Бріджесом, Че-по Чан опублікував працю «Дивергенція та різноманіття: зміна 

китайського сприйняття Північної Кореї під керівництвом Кім Чен Ина» (2018) 

[287, pp. 16-31], де ставить в центр «східного розуміння політики» насамперед 

«думку колективу». Китайські уявлення про потенційну північно-корейську 

геополітичну небезпеку, Че-по Чан вважає точкою подальшої зміни китайського 

урядового ставлення до корейської проблеми [287, p. 25]. Його підтримує 

сингапурський науковець Хай Лі, звертаючи увагу на «структурність та 

функціональність китайської кадрової політики, що має історичне і традиційне 

коріння» (2018) [368, p. 87].  

 Ключовим сучасним китайським політологом, який базує свої дослідження на 

концепції самостійності орієнтальної політології виступає директор Інституту Азії 

Джі Чен з Університету Джеймса Медісона (США) [285; 286]. Його монографія 

«Середній клас без демократії: економічне зростання та перспективи 

демократизації Китаю» (2013), хоча і критикує китайську владу за «авторитаризм», 

але підкреслює «відмінність політичного шляху Китаю та різноманіття політичного 

мислення в Азії» [286, pp. 7-11].  

 Тайваньський політичний науковець Чіа-Чжоу Ван наголошує на 

«примордіальному розумінні політики азіайськими вченими», маючи на увазі, як 

«материкових», так і «тайбейських» співвітчизників (2018) [484, pp. 138-139].  

 У свою чергу, Джі Чен ще в 2000 р. акцентував на «більшій індивідуалізації» 

китайського масового сприйняття політики, аніж у західному контексті. Він вважає, 

що китайська політична свідомість («політичний розум» в термінології О. 

Шпенглера [95, c. 344-348] і М. Хайдеггера [209, c. 146]) архетипізована і 

традиціоналістична [285, pp. 645-662]. Ці політико-антропологічні фактори, на його 

думку, зумовлюють панування одного, традиційного (в ченівській термінології, 

«авторитарно-традиційного») типу еліт в китайській державній історії протягом 

останніх п’яти тисяч років [285, pp. 645-650]. Джі Чен у цьому випадку 

погоджується з відомим синологом Ніною Гальперн, що розглянула «специфіку 

азійського політичного традиціоналізму» в своїй класичній політологічній праці 

[357, pp. 38-59]. 
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 Визначальною роботою для формування загальнополітологічного уявлення 

про орієнтальний вимір політико-антропологічного дискурсу стала також спільна 

стаття Ендрю Натана і Тянжана Ши «Культурні передумови демократії в Китаї» 

(1993), написана в умовах очікування колективним Заходом «нової хвилі 

демократизації китайського режиму» на початку 1990-х рр. [155, c. 92]. Автори 

продемонстрували ключові особливості китайського уявлення про демократію, що 

принципово відрізняються від «колективного західного» сприйняття. Відтак, 

китайський політичний процес унаочнює відмінності між поглядами азіатів та 

європейців на одне й те ж саме поняття – інститути демократії [357].  

 Так чи інакше, диференціація політичної науки на «східний» (орієнтальний 

від лат. «Orientalis») і «західний» (окцидентальну від лат. «Occidentalis») виміри, 

користуючись термінологією Мартіна Хайдеггера, «робить» політологію 

«інзистентною» (буквально «приземленою» чи «локалізованою») [209, c. 23]. В 

центрі творчого «пошуку» обох вимірів, не порушуючи фундаментального для 

кожної науки логічного закону тотожності (у формулюванні Л. Вітгенштейна [494] 

чи А. Конверського [98]), знаходиться єдиний предмет – феномен політики, 

трансльований семіотично, семантично та лінгвокультурологічно політичним 

мисленням людства. Однак, при цьому, змістовні ознаки (за Конверським [98, c. 

29]) предмету (політичного мислення) – неоднорідні [494, p. 115], що також 

допускається законами і закономірностями логіки.  

 Відтак, на підставі аналізу розвитку окцидентального виміру політичних 

студій, представленого головними науковими школами (Transformation Research 

Unit, Copernicus Graduate School), ми здатні чітко визначити наукові маркери 

окцидентального виміру політичної антропології: 

 а) інституціоналізм – всі політичні процеси розглядаються політологами-

окциденталістами через призму владних інститутів або ж інститутів, що ведуть 

боротьбу за здобуття влади [240, p. 2-5; 249, pp. 321-336; 255, pp. 366-381; 313, pp. 

344-359; 316, pp. 210-262; 353, pp. 233-257]; 

 б) універсалізм – окциденталісти досліджують різноманітні локальні випадки 

з метою встановлення загальних законів і закономірностей політичної еволюції 
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людства [235, pp. 207-223; 246, pp. 938-946; 299, pp. 230-257; 301, pp. 106-114; 304, 

pp. 76-100; 333, p. 221; 360, pp. 915-937; 486, pp. 257-281; 492, p. 3]; 

 в) конструктивізм – сутність окцидентального погляду на політологію добре 

демонструє конструктивістська парадигма соціально-етнічної генези за Бенедиктом 

Андерсоном [236]: всі спільноти слід вважати «уявленими» [276, pp. 108-217; 279, 

pp. 10-25; 293, pp. 129-152; 307, pp. 157-182; 315, pp. 224-239; 334, pp. 172-186; 349, 

pp. 1-30; 362, pp. 94-107; 389, pp. 155-194; 483, pp. 77-89]; 

 г) пошук об’єктивності – політологи-окциденталісти вірять в можливість 

формування об’єктивного («єдиного і непорушного») політичного знання, 

напротивагу своїм колегам-орієнталістам, які пропонують вважати об’єктивність 

ірраціональним поняттям [257, pp. 109-132; 292, pp. 90-116; 306, pp. 59-80; 320, p. 7; 

325, pp. 379-400; 479, pp. 263-274; 493, pp. 269-279]; 

 д) статика політичного – оскільки суспільства є сконструйованими, 

керованими владними інститутами (вираженими через державність) та 

підконтрольними у своїй еволюції універсальним законам і закономірностям, то 

їхнє вивчення має здійснюватись статично. У вимірі політико-антропологічних 

досліджень (для прикладу, вивчення «політичної традиції»), «статичність» означає 

нерозривність політичної характеристики суспільства «тоді» (історично) і «зараз» 

[290, pp. 196-218; 298, pp. 11-15; 416, pp. 10-35; 422, pp. 409-413]. 

 З іншого боку, на підставі короткого аналізу наукових шкіл негритюду, 

політичного постколоніалізму, китайської меритократичної політології, 

пропонуємо чітко визначити наукові маркери орієнтального виміру політичної 

антропології: 

 а) Структуралізм – усі політичні процеси розглядаються через призму 

соціальних структур, їхніх інтересів та відповідних функцій [230, pp. 129-148; 242, 

pp. 74-94; 310, pp. 217-234; 461, pp. 99-113; 464, pp. 3-20]; 

 б) Локальність – досліджуються локальні політичні дискурси з метою 

встановлення чітких граней у відмінності регіональних та етнокультурних форм 

політичної еволюції [239, pp. 131-164; 452, pp. 139-163; 472, p. 2-4; 499, pp. 98-105; 

500, pp. 531-550]; 
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 в) Примордіалізм – всі спільноти визнаються генетично детермінованими та 

історично зумовленими політичними гравцями, а кожен народ є виключним та 

унікальним [269, p. 2348; 484, pp. 137-150; 498, p. 7]; 

 г) Пошук суб’єктивності – політологи-орієнталісти не користуються 

категоріями «віри», виступаючи за раціоналізацію суб’єктивних цінностей і 

політичних дискурсів [266, pp. 3-15; 271, pp. 4-17; 426, pp. 23-44; 436, pp. 7-12; 438, 

p. 9; 439, p. 2]; 

 д) Динаміка політичного – вивчення суспільств має здійснюватись динамічно, 

шляхом класифікації відрізків політичного буття конкретного суспільства «тоді» і 

«зараз» [420, pp. 49-74; 441, pp. 85-100; 470, pp. 300-305] (в межах певного 

історичного етапу, характерного для конкретного географічного простору). 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

 Концептуальна база політичної антропології, як дисципліни, що досліджує 

традиційні особливості політичної організації різних народів світу в історичній 

динаміці, була сформована протягом XVII-XX ст. Історичний підхід дозволив 

виокремити три етапи її теоретико-методологічного та організаційного 

становлення.  

 В межах фізико-антропологічного етапу (XVII-XIX ст.) з’явились основи 

антропологічного підходу, що вивчає людину дуалістично (за Р. Декартом). 

Представники цього етапу наголошували: створення людинознавства передбачає 

визнання історизму, стадіальності розвитку (еволюціонізму) та превалювання 

відмінності (внутрішньої несхожості спільнот виду homo sapiens – як 

психологічної, так і соматичної). Праці І. Канта та Г.-В.-Ф. Гегеля дозволили Л. 

Фейербаху висловити програмну тезу про політичний зміст людської відмінності 

від тваринного світу. К. Лінней і Ж. де Бюффон, в свою чергу, не погоджувались з 

людською виключністю в природі. Таким чином, перші започаткували расово-

сегрегаційну школу (Ф. Гізо, А. де Токвіль, Ф. Гальтон, Ж.-А. де Гобіно, Х. 
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Чемберлен, О. Аммон, Ж.-В. де Лапуж, Л. Вольтман, М. Грант, Ш. Летурно), а 

другі – ціннісно-універсальну школу (М. Миклухо-Маклай, А. Богданов, К. фон 

Бер, Хв. Вовк, Ю. Талько-Гринцевич, Д. Клеменц, І. Яворський, Н. Цибульський, К. 

Іков, А. Елькінд, Е. Кіне, О. Івановський) антропологічних досліджень.  

 В межах соціально-антропологічного етапу (ХІХ-ХХ ст.) «Homo Politicus» 

вивчалась антропологами через призму залежності від культури або соціального 

буття (Е. Тейлор, Дж. Фрезер, В. Вундт, Б. Малиновський, О. Потебня, Л. Леві-

Брюль, Ф. Боас). Антропологи сприйняли тезу про культурну відмінність всіх 

існуючих у світі людських спільнот: кожна спільнота володіє власною умовною 

знаковою системою («політичними традиціями»), що сформувалась історично та, 

передаючись з покоління в покоління (генетично), визначає специфіку відмінності 

(Ф. де Лагун, К. Леві-Стросс, Ю. Бромлей, Л. Гумільов, Дж. Грінберг, М.-А. 

Кромпець).  

 2 грудня 1886 р., стараннями Ж. В. де Лапужа, термін «політична 

антропологія» був використаний, як назва самостійної наукової дисципліни, що 

вивчає політику в якості первинної структури людських суспільств. Політичні 

традиції де Лапуж пропонував розглядати, як найвищий прояв культурної 

самобутності окремих народів. Відтак, цю дату пропонуємо вважати днем 

організаційного народження політико-антропологічних студій. Естафету де Лапужа 

перейняли також німецькі вчені О. Аммон і Л. Вольтман. 

 В межах політологічного етапу (з 1949 року), зусиллями французьких вчених 

Ж. Баландьє, Р. Лаві, А. Сові, М. Леріса та англійських структурних 

функціоналістів А. Редкліффа-Брауна, Е. Еванса-Прічарда, М. Фортеса, 

політантропологія отримала свій предмет – «політичну традицію».  

 Сьогодні вивчення політичної традиції, як основи політико-антропологічного 

дискурсу, відбувається в межах багатьох наукових шкіл і напрямків. Зважаючи на 

класичні політологічні праці Е. О’Гормана (1958), Е.-Ф.-Д. Сезера (1950, 1966) та Е. 

Саїда (1978), пропонуємо доктриналізувати поділ сучасної політантропології на 

окцидентальний та орієнтальний виміри. 

 Диференціація окцидентального та орієнтального вимірів усередині 
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політичної антропології дозволяє знайти ключові відмінності у тлумаченні 

«політичної традиції» представниками різних наукових шкіл і напрямків. Їх, для 

зручності, ми пропонуємо називати «маркерами виміру». 

 Для окциденталістів характерні такі маркери окцидентального виміру 

політичної антропології: інституціалізація політичних традицій (Л. Морліно, Д. 

Берг-Шлоссер, Б. Бадьє, У. ван Бек); універсалізація механізмів їхнього 

формування, спадкування та побутування (І. Туран, А. Танака, Г. Лашапель, Т. 

Бонкур); можливість технологічного конструювання політичних традицій (Ї. Есмер, 

Н. де Ягер, П. де Туа, Л. Вайтхед); визнання об’єктивності функціонування 

політичних традицій (Д. Фукс, Г.-Д. Клінгеманн, У. Хоффман-Ланге, К. Сібріц); 

статичність (нерозривність) вивчення політичних традицій (Е. Роллер, М. Кошкар, 

А. Яна, А. Ярош, М. Рєзнік, Р. Шатковський, П. Вавжинський).  

 Орієнталістам, у свою чергу, притаманні такі маркери орієнтального виміру 

політичної антропології: структуралізація політичних традицій (К. Леві-Стросс, Б. 

Е. Роберсон, Ч. Джонсон, І. Кемпбелл, Ш. Рей); локалізація механізмів їхнього 

формування, спадкування та побутування (Ч. Чан, Д. Чен, Н. Гальперн); 

ствердження примордіальності традиційних структур і символів (У. Дюбуа, Л. С. 

Сенгор, Л.-Г. Дамас, Дж. Ньєрере, К. Нкрум, Ч. Джоу); визнання суб’єктивності 

сфери традиційного (Х. Лі, Т. Ши); динамічність вивчення політико-традиційних 

структур і функцій (Ф. О. Фанон, Г. Співак, Х. Бхабха, Є. Штейнер, Дж. Батлер, З. 

Фарід). 
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РОЗДІЛ 2 

СУТНІСТЬ ТА КРИТЕРІЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ОКЦИДЕНТАЛЬНОГО ТА 

ОРІЄНТАЛЬНОГО ВИМІРІВ ПОЛІТИЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ 

 

2.1. Сутність окциденталізму та орієнталізму в політичній антропології 

 

 Розмежування світової політичної науки на окцидентальний та орієнтальний 

виміри зумовлює суттєві відмінності між західними та східними політичними 

антропологами.  

 Для прикладу, політичні антропологи-окциденталісти наслідують стиль та 

підходи мексиканського вченого Едмундо О’Гормана (1906-1996) та німецького 

філософа Мартіна Хайдеггера (1889-1976) [209; 442; 443; 444]. Відповідно, 

найбільш розповсюдженою окцидентальною політико-антропологічною 

концепцією слід визнати протистояння між теорією тривалої зафіксованості і 

теорією короткочасної випадковості, сформульоване американським теоретиком 

Єном Морисом (нар. 1960) [159, c. 12-22]. Як уже зазначалось, політичні 

антропологи окцидентального спрямування можуть бути визначені за допомогою 

п’яти наукових маркерів: інституціоналізм, універсалізм, конструктивізм, пошук 

об’єктивності, статичність дослідження політики [154, c. 55; 155, c. 89-90]. 

 В свою чергу, політичні антропологи-орієнталісти керуються 

постколоніальним дискурсом, розробленим зусиллями арабського вченого Едварда 

Ваді Саїда (1935-2003) та примордіальним підходом мартінікського політолога 

Еме-Фернана-Давида Сезера (1913-2008) [186; 282; 283; 455]. Частіше за все, 

політичні антропологи орієнтального спрямування дискутують із 

«окциденталістами» з приводу понять «об’єктивність» та «статичність політики». 

Орієнталісти наголошують на домінуванні в людській політичній історії «дискурсу 

конфронтації», що супроводжується екзистенційним протистоянням між 

культурами загалом і політичними культурами зокрема [282, p. 33]. При цьому, на 

відміну від окциденталістів, політантропологи-орієнталісти вказують на нагальну 

потребу досліджувати так звану «геопросторову диференціацію культур» [310, p. 
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219]. Отже, якщо для переважної більшості умовно «західних» учених, 

використання критерію аналізу політичних практик «за сторонами світу» не є 

прийнятним, то для орієнталістів, що керуються методологічними вказівками Саїда 

та Сезера, такий аналіз виступає ключовою парадигмою політологічних студій 

[341, p. 91]. Політичні антропологи орієнтального спрямування також можуть бути 

визначені за допомогою п’яти наукових маркерів: структуралізм, локальність, 

примордіалізм, пошук суб’єктивності, вивчення динаміки політики в суспільстві 

[155, c. 92].  

 Як бачимо, співвідношення між політичною антропологією в 

окцидентальному та орієнтальному вимірах має антагоністичний зміст. Обидва 

виміри, створені на основі відповідних підходів, здавна притаманних світовій 

політичній науці, характеризуються взаємним неприйняттям, ідейним і 

методологічним поборюванням одне одного. Де-факто, їхнє існування свідчить про 

серйозний розкол усередині політичної антропології. Враховуючи, що «політична 

антропологія вивчає вже сформовані народи світу з метою виявлення особливостей 

політичної організації в історичній динаміці» [7, c. 6] та намагається «уможливити 

нове політичне прочитання наших власних суспільств» [7, c. 7], світоглядне 

протистояння між окциденталістами та орієнталістами слід охарактеризувати як 

складову частину обох політичних традицій (східної та західної) [36]. Ця боротьба 

є продовженням органічної патерналізації культурної окремішності. Йдеться про 

те, що кардинально відмінним формам ідентичності дуже складно знаходитись в 

одному середовищі регіональної або глобальної політики. Ось чому культурне 

протистояння між «геопросторовими одиницями» (Сходом і Заходом) здавна 

вважається лейтмотивом будь-яких політичних процесів міжнародного значення 

[39].  

 Спрощуючи теоретико-методологічні засади обох вимірів політичної 

антропології, можемо прийти до висновку, що окциденталісти поставили за 

«ідеальну мету» вивчення можливостей впровадження ефективної глобальної 

політичної системи, що базуватиметься на «латинських» (за Е. О’Горманом) 

уявленнях про культурні та соціально-економічні інститути [442, p. 82]. 
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Відповідно, ключові слова антропологів-окциденталістів – «інтеграція» та 

«глобалізація» [447, p. 92]. Відхід від ідеалізованої системи глобального 

політичного монополізму (насамперед, інституціонального, в розумінні теоретика 

політичних інститутів Девіда Істона [316, p. 210]) не притаманний західним 

політичним антропологам. Основними провідниками цієї «ідеальної мети» 

виступають сьогодні професори Йен Морис та Едвард Люттвак [159; 414; 415].  

 У свою чергу, орієнталісти намагаються самоідентифікуватись в якості 

«захисників традиційних цінностей» [172, c. 152-156]. Вони заявляють про себе, як 

про культуро-центричних учених, що керуються принципом домінування 

історично детермінованих структур [159, c. 170-171]. Орієнталісти говорять про 

несправедливість поділу світу на систему «центр-периферія» (за Х. Маккіндером, 

Р. Челленом, І. Валлерстайном, З. Бжезінським). Кожна самобутня культура, на 

думку антропологів-орієнталістів, заслуговує на політичне вираження [455, p. 15]. 

Якщо ж цього вираження, як у випадку з полінезійцями чи туземцями Мартініки, 

не спостерігається (на цьому ще в 1959 р. наголошував інституціоналіст Девід 

Істон), то вчені-антропологи покликані «віднайти сферу політичного» для цих 

спільнот [200, c. 10-25].  

 Сутність політантропологізму орієнталістів може бути зведена до простого, 

але методологічно найважливішого наукового правила: якщо нам здається, що 

спільнота чи культура є примітивною та не має політики, то це свідчить лише про 

те, що ми не здатні, у відповідності з власним самобутнім світоглядом, зрозуміти та 

осмислити сутність та політичне вираження цієї культури. Ключовий принцип 

орієнтального виміру політичної антропології – певні речі незрозумілі нам не тому, 

що їх не існує, а лише тому, що вони не притаманні нашій колективній культурі, 

нашому світогляду [221, c. 10-25].  

 Принцип політантропологів-орієнталістів викликає жорстку зворотну реакцію 

окциденталістів. Його небезпека, на думку Д. Істона, полягає в тому, що такий 

політологічний локалізм здатен зруйнувати загальноприйняту наукову структуру 

еволюційного вчення [316, pp. 240-252]. Однак, сенс та значення дарвінівського 

вчення, на думку О. Яблокова, якраз і полягає в повному відході від класичної 
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дихотомії «універсальне-локальне» [69, c. 7]. Дарвін створив теорію еволюції – 

походження біологічних видів шляхом природного добору. Проблеми інтеграції 

або диференціації видів, в будь-якому разі, є лише частиною загального закону. 

Вони його не порушують та не впливають на структурні функції [159, c. 46; 141]. 

Відповідно, вчені-орієнталісти обвинувачують окциденталістів у спекуляції 

навколо біологічних аксіом. Соціальні процеси та їхні наслідки мають свою власну 

форму вираження – культурну (китайські вчені називають цю форму «матерією 

політики» [498, p. 9]). Такий культурний центризм, в свою чергу, допомагає 

догматичним еволюціоністам, що домінують серед окциденталістів, звинуватити 

політантропологів орієнтального спрямування в «неприхованому абсолютному 

ідеалізмі» [159, c. 141-144].  

 Втім, ХХ століття, що за визначенням британського теоретика-неомарксиста 

Еріка Гобсбаума (1917-2012), стало «віком екстремізму», позбавило світову науку 

потреби чіткого розмежування матеріального та ідеального в генезі політичної 

життєдіяльності [363]. Такою ж була позиція і провідного німецько-британського 

соціолога Норберта Еліаса (1897-1990) [75]. Розробка політико-антропологічної 

теорії французьким вченим Жоржем Баландьє (1920-2016) [7] та одночасна 

популяризація німецьким філософом Гансом Георгом Гадамером (1900-2002) 

метафоричного поняття «герменевтичне коло» [431] позбавили постмодерну 

соціально-культурну антропологію відвічних філософських дискусій про примат 

ідеї над матерією [159, c. 144]. Стараннями провідних соціально-культурних 

антропологів Броніслава Малиновського (1884-1942) [127], Едмунда Ліча (1910-

1989) [398] та Клода Леві-Стросса (1908-2009) [402; 403; 404], етносоціальна 

парадигма герменевтичного кола, обстоюваного ще ідеалістом Вільгельмом 

Дильтеєм (1833-1911) [220, c. 275], міцно увійшла в структуру соціальної 

антропології [101, c. 126; 168, c. 6-20].  

 На думку класиків соціально-культурної антропології, сутність 

герменевтичного повороту в науках про людину полягає у визначенні пріоритету 

«перцепції» (тобто «сприйняття»), оскільки функція сприйняття завжди первинна 

для життєдіяльності людини. Якщо це так, то необхідно визнати: історичний 
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досвід, як форма емпіричного пізнання, доводить неоднаковість сприйняття одних 

і тих самих життєвих феноменів представниками різних етнічних організмів 

(племен, субетностів, етнографічних груп, етносів, народностей, націй) [7, c. 180-

189]. Крім того, неоднаковість перцепції характерна і для представників різних 

культур та класів [161]. Цей погляд активно підтримував політантрополог і затятий 

матеріаліст Едвард Еван Еванс-Прічард (1902-1973), якого важко запідозрити в 

симпатіях до абсолютного ідеалізму [220, c. 123]. В свою чергу, 

південноафриканський політантрополог Мейєр Фортес (1906-1983) писав: кожен 

носій етнічної ідентичності, як вроджений представник конкретного етнічного 

організму, здійснює осмислення цілого на підставі частин, що входять в коло його 

ментального розуміння [326, p. 11]. Сприйняття ж частин, носії певних етнічних 

ідентичностей (зокрема, африканські тубільці) здійснюють на підставі цілого, що 

також має бути обов’язково зрозумілим для їхньої колективної культури [334, p. 

172]. Це правило, що надзвичайно нагадує формулювання «герменевтичного кола» 

визначним німецьким теологом-еклектиком Фрідріхом Шлейермахером (1768-

1834) [220, c. 311], міцно увійшло в сучасну теорію політичної антропології [7, c. 

182-183]. Найбільші методологічні зусилля для легітимації перцепціонізму 

(«пріоритету сприйняття») в системі соціогуманітарного знання доклали радянські 

етнологи та антропологи Юліан Бромлей (1921-1990) [36] і Лев Гумільов (1912-

1992) [65; 66; 67]. Вони ствердили пріоритет ідентичності в системі «сприйняття-

відтворення», завдяки чому в науці про етнічність (етнології) закріпилась 

етноцентрична дефініція понять «політична культура», «політична традиція» [107, 

c. 4-12; 108, c. 17-28]. 

 Італійський філософ, антрополог та культуролог Умберто Еко (1932-2016) 

звернув увагу на правильність твердження неомарксиста Гобсбаума з приводу 

нівелювання теорії протистояння матеріального та ідеального [132, c. 279]. На 

думку обох мислителів, це протистояння протягом «століття екстремізму», стало 

частиною буденного життя всього населення Землі [363; 366]. Однак, «сприйняття» 

цієї частини життя, як і усвідомлення індивідами «себе» в якості «цілого» 

закономірно залишились підпорядкованими принципу геопросторової 
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диференціації [363, p. 22-25]. Історія отримала новий розвиток структур та функцій 

людських спільнот за доби постмодерну, але, поряд із цим, вона продемонструвала 

незворотність маніфестації відмінностей та самобутності культурних 

ідентичностей. Концепти «Схід» та «Захід» залишились такими, «що не 

перетинаються» [159, c. 40-42]. 

 Праці Умберто Еко «Трактат по загальній семіотиці» (1975) та «Семіотика і 

філософія мови» (1984) абсолютизували практику застосування політичними 

науковцями дихотомічного концепту «мова-мовлення» [455]. Зауважимо, що ця 

класична антропологічна дихотомія була запропонована швейцарським філологом і 

лінгвістичним антропологом Фердинандом де Соссюром (1857-1913), як 

універсальна основа методології структуралізму [95, c. 528-542]. Перш за все, 

мовлення та мова визнавались самостійними структурами лінгвістики (не як 

самостійної науки, а як самостійного антропологічного феномену [359, p. 10]). З 

цієї дихотомії, розробленої в «Курсі загальної лінгвістики» (1916), почався 

розвиток структуралізму, що слугував методологічним фундаментом політичної 

антропології в середині ХХ ст. [7, c. 126-143, 181-188] 

 В семіотичному дискурсі У. Еко, соссюрівська дихотомія була розвинена та 

доповнена поняттям «культурних одиниць», що постійно протидіють 

«матеріальним об’єктам» в «універсумі політичних комунікацій» [371, pp. 885-914]. 

На думку Еко, весь світ може бути визначений як комунікаційний універсум, де 

постійно відбувається означений «політичний конфлікт» (протистояння між 

духовним і матеріальним). Він є не ціннісним (так вважали ідеалісти чи 

матеріалісти), а екзистенційним (так вважають структуралісти та їхні спадкоємці – 

постструктуралісти) [446, p. 49].  

 Цікаво, що в політологічному дискурсі, думка про екзистенційність, а не 

аксіологічність конфронтації «ідеально-культурного» та «матеріально-

економічного» була висловлена набагато раніше. В 1896 р., за успішний захист цієї 

тези, в Будапештському університеті здобув ступінь магістра політичних наук 

угорський дослідник Оскар Ясі (1875-1957). В подальшому Ясі займався 

прикладними політологічними дослідженнями. Будучи засновником 
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Соціологічного товариства Угорщини, очолюючи Міністерство національних 

меншин у революційному 1918 р., Оскар Ясі працював над соціологічним 

дослідженням «сприйняття» (тобто «перцепції») колишнім австро-угорським 

населенням ідеї утворення «Дунайської конфедерації» (на кшталт Швейцарії). Ця 

конфедерація мала стати формою реставрації «історичної» (на думку вченого) 

угорської гегемонії в регіоні.  

 Перу Ясі належать монографії «Революція та контрреволюція в Угорщині» 

(1924) та «Розпад Габсбурзької монархії» (1929), де політолог відстоював 

концепцію відвічної боротьби «східних» та «західних» політичних традицій. 

Цікаво, що для румунського єврея Ясі, котрий став теоретиком угорської націонал-

демократії, поняття «культура» було набагато важливішим від поняття «етнос». 

Зокрема, Ясі звертав увагу на примат культурного життя людини над етнічним. Це 

означає, що культурна політика має знаходитись в центрі системи державного 

управління. Разом із тим, дослідник наголошував на потребі вивчення локальних 

особливостей народів Угорської монархії («політичних традицій мадярства») задля 

створення універсального законодавства, прийнятного для позитивного сприйняття 

всіма представниками «дунайських культур». 

 Фундатор політантропології Ж. Баландьє також підкреслював: політика є 

суцільним полем соціальної взаємодії, що по-різному проявляється та 

осмислюється представниками різних етносів [7, c. 41]. У свою чергу, сучасні 

політантропологи-орієнталісти вважають, що політика не тільки «інакше» 

сприймається представниками «іншої» народності, але й «є для неї іншим» [449, p. 

431]. Таке співвідношення, на думку політантропологів-орієнталістів, абсолютно 

логічно вписується в сформульовану німецьким психологом Вільгельмом Вундтом 

(1832-1920) класичну етнопсихологічну дихотомію «ми-вони» [113, c. 187-188; 472, 

p. 15].  

 В цьому контексті, варто зазначити, що для каталонського політантрополога 

Жуана Фустера-і-Уртельша (1922-1992), «політично логічним» було все те, що 

вписувалось у норми постструктуралізму [446, pp. 112-114]. Відповідно до праць 

Ж. Фустера-і-Уртельша та радянського політантрополога Л. Куббеля (1929-1988), 
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сфера політичного, її семіотика, семантика, етика та естетика, характеризується 

такою ж невідповідністю різних етнічних організмів одне одному, як і система так 

званих «лінгвістичних лакун» [113, c. 80-82]. Ось чому Фустер-і-Уртельш пропонує 

використати семіотичне вчення У. Еко, засноване на традиційності та спадкуванні 

культурних знаків (насамперед, так званих «культурних кодів політики») [446, pp. 

51-53, 82, 109].  

 З іншого боку, семіотико-семантичний світогляд Л. Куббеля [113], почасти 

поєднаний з концепцією потестарності Еванса-Прічарда [220; 322], знайшов 

самостійний розвиток у працях сучасних китайських політантропологів-

меритократів – Лі Сюеціня (1933-2019) [498], Ксю Жиланга [289], Джі Чена [285; 

286], Лі Хая [368]. Важливою ідеологічною вказівкою для сучасних китайських 

суспільствознавців потрібно визнати концепт «суверенної політики», обстоюваний 

у працях діючого керівника КНР Сі Цзіньпіня (нар. 1953), політолога та соціолога 

за фахом [375, p. 460; 409, pp. 43-76].  

 Крім закономірного геополітичного змісту, означений концепт «суверенної 

політики» Сі Цзіньпіня містить також орієнтальну антропологічну конотацію [375, 

p. 475]. Лідер КНР пропонує характеризувати сферу політичного та політичну 

діяльність не як універсальний вид життєдіяльності, а як специфічно сприйнятий 

різновид колективної практики: її норми та патології встановлюються кожним 

суспільством самостійно («суверенно») [375, pp. 475-500]. Ця теза слугує Сі 

Цзіньпіню для пояснення причин «невідповідності економічної вестернізації 

китайському культурному коду» [375, p. 476]. Дуже близькими до такого 

визначення сьогодні є також провідні окцидентальні політичні антропологи – 

Бйорн Томассен і Гаральд Видра [479, p. 263; 497, p. 2]. Вони не лише констатують 

існуючий розлом між двома підходами (західним і східним) щодо визначення 

сфери політичного, але й звертають дослідницьку увагу на «невідповідність» одних 

колективних форм сприйняття («перцепцій») політики іншим [497, pp. 2-4].  

 Разом із тим, на відміну від названих китайських політологів-меритократів 

[409, pp. 7-8], Томассен і Видра залишаються в парадигмі пріоритету «інститутів 

політичного», що зовсім не характерно для орієнталістів [497, p. 11-17]. Отже, 
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навіть якщо окцидентальні та орієнтальні політантропологи наближаються одне до 

одного в рамках конкретного наукового маркеру (для прикладу, в рамках 

універсалізму / локальності), вони мають суттєві розходження в інших маркерах 

(для прикладу, пошук об’єктивності / пошук суб’єктивності) [154, c. 55-56].  

 Структуралізм політантропологів є методологічно корисним для інших 

вчених-гуманітаріїв, оскільки демонструє впорядкованість та системність 

антропологічного знання [82; 83; 84]. Зокрема, структуралізм характеризується 

формуванням чітких дослідницьких структур та функцій, що роблять політико-

антропологічне пізнання зручним та емпірично виправданим [102, c. 5-9]. Такої 

думки притримується сучасний угорський політантрополог Арпад Шаколчі. У 

книзі «Від антропології до соціальної теорії» (2019) [475], співавтором якої 

виступив Бйорн Томассен, А. Шаколчі звернув увагу на структури практичних 

критеріїв, як одну із головних рис політичної антропології [475, pp. 2-11]. Оскільки, 

за визначенням більшості сучасних антропологів, політантропологія є водночас 

дисципліною політичної та антропологічної наук, то і поняття «структура 

практичних критеріїв» справедливо застосувати щодо неї [474, p. 21].  

 В 2018 р. А. Шаколчі також звернув увагу на геопросторову нерівномірність 

перцепції політики, вважаючи її «політантропологічною закономірністю» [474, pp. 

19-36]. Фактично, сенс цієї нерівномірності полягає не стільки в етнічній чи 

культурній диференціації сприйняття сфери політичного, скільки в цивілізаційній 

суперечці між Сходом і Заходом [474, p. 25; 475, p. 10; 480, p. 361].  

 Політичні антропологи, на думку Дірка Йорке, повинні керуватися 

«принципом компліментарності» [377], що знайшов вираження в монографіях Л. 

Гумільова та пізніше був запозичений представниками німецької етнології [66; 67]. 

Компліментарність розуміється насамперед як внутрішнє, духовне сприйняття 

одних братнім народом, а інших ворожим народом [66]. Такий, на перший погляд, 

примітивний підхід насправді є продовженням відкриття закономірностей людської 

життєдіяльності в рамках еволюційної парадигми Ч. Дарвіна [69]. Як відомо, теорія 

еволюції Дарвіна передбачає тотальну боротьбу всіх проти всіх у живій природі, 

супроводжується ситуативними біоценозними союзами чи нейтралітетами [159, c. 
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138]. Д. Йорке схильний розглядати політичну життєдіяльність людства, 

пристосовуючи до неї еволюційну теорію [377, s. 80]. 

 «Принцип компліментарності» також відстоюють сучасні політантропологи 

окцидентального напряму та відомі постструктуралісти Мішель Майссе і Роберт 

Ханна в книзі «Політика розуму й тіла» (2019) [416]. На відміну від класичного 

окциденталіста Дірка Йорке, що відводив політичним інститутам ключове місце в 

науковій системі політичної антропології [377, s. 80], постструктуралісти М. 

Майссе і Р. Ханна підкреслюють: кожен етнос має своє «індивідуальне» уявлення 

про те, чим є «розум» (відповідно, раціональність та ірраціональність), а чим є 

«тіло». Досліджену багатьма філософами, культурологами та фольклористами 

відмінність етнопсихологічного сприйняття тілесності та розумності Майссе і 

Ханна ставлять в центр «будь-якого» політологічного дослідження [416, p. 5-9]. 

Оскільки традиція є продуктом культури, а культура є наслідком взаємодії 

людського тіла та людського розуму в стадно-колективній життєдіяльності, 

постструктуралісти визначають традицію предметом своїх досліджень [214, c. 

64; 219, c. 313]. Фактично, в рамках сучасного постструктуралізму, прямо чи 

приховано відбувається ренесанс класичних політичних ідей аналогії тілесності та 

політичної діяльності [219, c. 313-326]. Для прикладу, голова й тіло 

ототожнюються з політикою та державою [82, c. 258-264]. Однак, для політичних 

антропологів-постструктуралістів органи державної влади є інструментом політики 

[94, c. 217-241], тоді як для класиків світової політології здебільшого політика є 

ефективним інструментом органів державної влади [82, c. 5-6].  

 Зауважимо: від специфічного постструктурального погляду сучасна 

окцидентальна політична антропологія отримала елітарну конотацію терміну 

«політика» [82, c. 391; 88, c. 4-5; 89, c. 8-11]. Насамперед йдеться про активну 

рецепцію дефініції Едмунда Берка – «політика є справою вищого класу» [82, c. 183-

188]. В науковому значенні, для елітизації поняття «політика» найбільше зробили 

пропагандисти аристократизму Гаетано Моска [82, c. 390-393] та Макс Вебер [82, c. 

351]. Першим на небезпеку «англосаксонського елітаризму» в системі понять 

політичної антропології звернув увагу Едмунд Ліч [398, p. 8]. Згодом, відрив 
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політичного (управлінського) від демократичного (народного), на прикладі 

регулювання сфери науки та освіти, розглянув у своєму політико-

антропологічному екскурсі Бруно Латур [395, pp. 17-36]. Розмежування 

управлінського та політичного всередині антропологічного дискурсу спробував 

зробити також сучасний польський політолог Адам Ярош [374, pp. 101-130].  

 Втім, якщо філософ Бруно Латур опирався передусім на екзистенційну 

диференціацію елітаризму та демократизму сприйняття політики [395, pp. 4-5], то 

політолог Адам Ярош пише про аксіологічний вимір цієї невідповідності [374, p. 

102]. В свою чергу, орієнтальній політичній антропології притаманна не 

елітарність, що проявляється через державний функціоналізм політики, а 

просторовість, що наділяє функціональністю саме політику, а не державу [374, pp. 

102-108]. Організм суспільства, названий державою, здійснює свої соціальні та 

правові обов’язки через політику. Відповідно, в центрі орієнтальної 

політантропології знаходиться держава, а в центрі окцидентальної 

політантропології – політика [154, c. 50-57; 155, c. 88-93; 157, c. 171-183].  

 Оскільки політика, за визначенням Г. Моски та Р. Міхельса, може бути 

охарактеризована як «влада панівного класу (еліти)» [82, c. 393-400], то і характер 

політико-антропологічного окциденталізму, найбільше розповсюдженого в 

германомовних країнах, має яскраве елітарне вираження [59, c. 31-41; 97, c. 249-

273; 100, c. 5-10; 108, c. 17-28]. Скажімо, проблема ефективності урядової еліти, 

професіоналізму державних службовців у контексті традиційної політичної 

культури, є тематикою, що відображає головні дослідницькі питання сучасної 

окцидентальної політантропології [76, c. 6; 77, c. 136-140; 89, c. 8-19], але не має 

жодного теоретичного значення для політантропології орієнтального виміру [34, c. 

126-132; 70, c. 125].  

 Підкреслюємо: орієнтальна політантропологія частіше звертає увагу на так 

званий «геопросторовий чинник» – політичне сприйняття жителями території 

свого проживання, психологічне ототожнення території свого проживання з 

певними міфологічними й історичними образами, проблематику регіоналізму 

та взаємодії із сусідніми територіями, демографічний розвиток як політичне 



    89 
питання [147, c. 348-360]. Скажімо, проблематика раціонального адміністративно-

територіального поділу в умовах дотримання політичного традиціоналізму 

відображає суто орієнтальну дослідницьку сферу [62, c. 92-123].  

 Опозицію двох світоглядів (східного та західного), базовану на протистоянні 

формул «держава використовує політику» та «політика використовує 

державу», окрім політантропологів Е. О’Гормана [442] та Е. Саїда [186; 455], в 

середині ХХ ст. активно відстоював німецький політолог, начальник відділу 

«Іноземні війська Сходу» генерального штабу Третього Рейху, згодом перший 

начальник управління зовнішньої розвідки ФРН Райнхард Гелен (1902-1979) [55]. 

Підкреслимо: для нього також характерне вживання відповідних термінів – 

окцидентальна та/або орієнтальна політика. Можна припустити, що талановитий 

аналітик і досвідчений стратег Гелен ознайомився з окциденталістськими працями 

мексиканця О’Гормана. Принаймні, повага до американської ролі в боротьбі проти 

комунізму та визнання «виключного значення американських народів» у 

формуванні блоку НАТО є наріжним каменем політологічного доробку Гелена [55, 

c. 369]. 

 Програмна книга Гелена «Війна розвідок (1942-1971)» (1971) присвячена 

аналізу «війни як акту політичної діяльності» [55, c. 96-97]. Розвиваючи відомі тези 

військового теоретика О. фон Клаузевіца, Гелен прямо вказує на «первинність не 

політичних, а політико-економічних цілей» у стратегії генерального штабу 

вермахту під час східної кампанії взимку 1941-1942 рр. [55, c. 98]. Досліджуючи 

причини поразки Третього Рейху на теренах СРСР, Р. Гелен звертає увагу на 

невідповідність менталітету прусських офіцерів генштабу, вищих 

військовопосадовців, з одного боку та менталітету керівництва апарату НСДАП – з 

іншого боку [55, c. 96-121]. Зокрема, злочинна політика А. Гітлера, спрямована на 

завоювання «життєвого простору» Сходу та ліквідацію великих іноетнічних 

спільнот, охарактеризована Геленом як шкідлива та непотрібна німецькій 

політичній гегемонії [55, c. 103]. Цей погляд, за його словами, поділяла абсолютна 

більшість кадрових військовиків з відділів стратегічного планування та 

розвідувальної діяльності [55, c. 105-108].  
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 Цікаво, що генерал Гелен визнає злочинні акції Адольфа Гітлера «політикою 

не західного типу» [55, c. 109-110]. Він підкреслює: Гітлер вперше поставив 

німецьку західну націю під контроль міцного державницького апарату східної 

генези, зробив ідею державоцентризму політики вищою від ідеї всезагального 

добробуту, заснованої на приватній підприємницькій діяльності та економічній 

могутності. Відповідно, Гітлер в інтерпретації Гелена постає ледь не ідейним 

орієнталістом, що намагався запровадити в Німеччині панування деспотичної 

формули «держава використовує політику» [55, c. 116-117].  

 У свою чергу, німецький політолог М. Грейффенхаген у 1980 р. підкреслював, 

що соціально-орієнтована ідеологія австрійця Гітлера і латвійця Розенберга 

(ключових ідеологів націонал-соціалізму) не мала жодного стосунку до політичної 

культури так званих «середніх» німців [178, c. 78-82]. Оскільки прусська спільнота 

традиційно збагачувалась за рахунок підприємництва та економічної експлуатації 

поневолених слов’янських і балтійських народів, то і функціональне спрямування 

державності в німецькій політичній психології, на думку Грейффенхагена, 

визначалось саме економічним детермінізмом [178, c. 112-129]. Не дарма ж сучасні 

польські фахівці стверджують: німецька політична експансія завжди мала 

торговельне обличчя, а протягом XIV-XVIII століть здійснювалась майже 

виключно купецькою верствою, в той час як російська політична експансія завжди 

спрямовувалась на експлуатацію ресурсів і сировини захоплених територій [132, c. 

91-127; 387; 388; 391; 477].  

 Погоджуючись із М. Грейффенхагеном, Б. Фауленбах описує так звану 

«органічність» потужного культурного розвитку прусської нації підприємців-

протестантів в умовах тривалої відсутності «національної держави» [178] 

(тривалий час Пруссія була взагалі васалом Речі Посполитої [79]). Він пише про 

існування певного історичного позитиву в знаній цитаті фольклориста Ганса 

Грімма: «німці – це народ без простору» [178, c. 180].  

 І політолог Грейффенхаген, і політантрополог Фауленбах писали про 

непритаманність «німецькому світогляду» функціональності політики в державі. 

Навпаки, німці, на їхню думку, завжди використовували державу як знаряддя, з 
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метою досягнення найбільшого матеріального благополуччя [178, c. 51-88]. 

Аналогічна ідея досі наповнює актуальну політичну аналітику в німецькій 

авторитетній періодиці [178; 248; 249; 250].  

 З точки зору Р. Гелена випливає доволі нестандартний аргумент: в умовах, 

коли більшість кадрової військової верхівки керувалась економічним 

детермінізмом зовнішньої політики (як дипломатії, так і метою ведення війни), 

Адольф Гітлер знаходився в ідеалістичній парадигмі географічного детермінізму 

[55, c. 118-121]. На думку Гелена, Гітлер мислив так само як і Сталін [55, c. 116]. 

Однак, Гітлер, за визначенням Гелена, програв війну СРСР унаслідок 

невідповідності своїх внутрішніх переконань колективному світогляду німців [55, 

c. 120]. Детерміністичні ж ідеї Сталіна збігались зі «східним менталітетом» 

радянських громадян [55, c. 334; 159, c. 533]. Таке цікаве пояснення знайшло 

підтримку в політологічних екскурсах засудженого Нюрнберзьким трибуналом 

нацистського міністра Альфреда Розенберга (1893-1946), котрий у щоденниках 

підкреслював: певні елементи нацистської пропагандистської машини не 

спрацьовували, оскільки не мали аналогій із традиційною політичною культурою 

прусських німців. На думку Розенберга, німецький нацизм мав би більше уваги 

приділяти характерному для німців підприємництву та «економізму». Ідеологічний 

розквіт нацистської ідеології А. Розенберг намагався хронологічно підлаштувати 

саме під добу соціально-економічних реформ 1930-х рр., здійснених урядом А. 

Гітлера шляхом поєднання державної і приватної ініціатив, абсолютної ліквідації 

безробіття та відмови сплачувати репарації країнам Антанти. На думку німецького 

політолога В. Мазера, вдалий економічний, а не національно-культурний курс 

створив позитивний політичний імідж А. Гітлера, що, врешті-решт, зумовило 

розв’язування нацистами світової війни та подальшу військову поразку Третього 

Рейху [178, c. 241].  

 Р. Гелен з цього приводу зазначає: «Гітлер точно сформулював політичну 

мету, котру він переслідував. Він прагнув раз і назавжди покінчити з 

більшовицькою небезпекою та завоювати, як він підкреслив у своїй книзі «Майн 

кампф», надзвичайно необхідний для німецького народу «життєвий простір». 
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Німецька пропаганда з його подачі в один голос стверджувала, що наша головна 

військова мета – звільнення Росії від комунізму. Ця фальшива мета знайшла 

розуміння, в першу чергу, серед фронтовиків… Німецьке військове керівництво – я 

вже згадував про це – від початку ставилось дуже скептично до ідеї повністю 

зруйнувати та знищити Радянський Союз як державу наявними засобами, хоча і 

було впевнене у перевазі власних військ над Червоною Армією. Те, що цих засобів 

не вистачало, було очевидним. У своїй попередній політиці Гітлер завжди приймав 

до уваги думку генерального штабу, засновану на скрупульозній оцінці ситуації… 

Однак він забороняв, часто в різкій, навіть образливій формі економічно 

вмотивовані контраргументи генералів. Ніколи в німецькій історії примат політики, 

навіть точніше – державного управління – не тиснув у таких масштабах на 

військових…» [55, c. 100-101].  

 Отож, Гелен прямо пише, що причина поразки Німеччини у Другій світовій 

війні криється в тому, що німецьке державне керівництво підпорядкувало свою 

політику державному інтересу, закоріненому в утопічно-ідеалістичній ідеології, 

базованій на ідентичному сталінським репресіям тероризуванні великих мас 

населення [55, c. 101]. Відповідно, жителі окупованих територій переконались, що 

сталінські репресії часто здійснювались набагато «ліберальнішими» методами, 

аніж терористичний режим нацистського «нового порядку» [55, c. 102-107]. Німці, 

на думку Гелена, не використали «стан економічного хаосу» в Радянському Союзі, 

не покращили соціально-економічне положення місцевого населення, хоча мали 

для цього відповідний стратегічний інструментарій та навіть ціле Міністерство 

окупованих територій на чолі із згаданим вище політичним теоретиком А. 

Розенбергом [55, c. 103].  

 Діючи терористичними методами, на думку Гелена, Грейффенхагена, Мазера, 

Фауленбаха, німецькі управлінці уподібнились «східним деспотіям» та програли 

«боротьбу за розум європейців» («боротьбу за громадську думку»), оскільки їхня 

зовнішня та внутрішня політика базувалась не на зрозумілих для німців політичних 

традиціях економічного детермінізму, а на орієнтальному географічному 

детермінізмі.  
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 Теза Гелена [55, c. 96-121], позитивно сприйнята кількома поколіннями 

німецьких політологів [455, pp. 517-541], знайшла критика в особі Едварда Саїда, 

котрий присвятив два розділи програмної монографії «Орієнталізм» (1978) 

спростуванню «західного розуміння Сходу», вираженого неспроможністю 

«колективного Заходу» усвідомити глибину орієнтального світогляду [455, pp. 31-

112; 201-328].  

 Як бачимо, академічно доведено, що мислення східного та західного типу 

сильно відрізняється [294, p. 3]. Політична діяльність, на думку Саїда, найкраще 

ілюструє цю відмінність. Східна та західна політика в тлумаченні Саїда, як і 

О’Гормана, абсолютно не тотожні. Це – різні поняття, що виражаються через 

призму «просторового перцепціонізму» (тобто образного сприйняття території 

проживання місцевим населенням) [15, c. 3-8]. Зі свого боку, Саїд показує себе 

справжнім географічним детерміністом, оскільки простір і територію він дійсно 

називає головними категоріями політичної життєдіяльності «східної людини» [455, 

p. 131, 210]. При цьому, дискурс «східна політика – західна політика» для нього 

виявляється пріоритетом культурно-етнологічної дихотомії «ми-свої / вони-

чужі» [455, p. 166]. Антрополог Саїд звертає увагу: більшість війн та інших 

політичних акцій у світовій історії грунтуються на інформатизації та 

міфологізації цієї дихотомії [455, pp. 149-165]. Всі «ми» політично є своїми, навіть 

у випадку, якщо йдеться про злочинців та божевільних. Всі «вони» політично є 

чужими, навіть у випадку, якщо йдеться про власних родичів чи знайомих, власних 

вчителів чи учнів [77, c. 136-140].  

 За Е. Саїдом, практична політика не знає «загальнолюдського виміру». Таким 

поняттям або світоглядом може оперувати виключно політична теорія – та й то, у 

випадку, коли вона не має жодного стосунку до практики [455, pp. 1-30].  

 Для прикладу, партійна номенклатура Радянської Росії і СРСР, до часів 

сталінської абсолютизації, намагалась ідеологічно керуватись ключовим правилом 

марксистсько-ленінського вчення – світовою революцією та рухом до встановлення 

всесвітньої диктатури пролетаріату (тобто діяла в межах «загальнолюдського 

виміру» своєї політики) [363]. Втім, економіко-політичне впорядкування Європи 
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після Першої світової війни, що увінчалось Версальської системою та 

формуванням Ліги Націй, змусило СРСР підпорядкувати свою політичну доктрину 

вимогам міжнародного права та міжнародного політичного етикету [55, c. 334-359] 

(згідно визначення Г. Моски, «сукупності загальноприйнятих звичаєвих норм, що 

панували серед політичних класів» [82, c. 393-399]). Вигнання Л. Троцького [95, c. 

387, 440] та перехід реальних важелів політичної влади до Й. Сталіна 

супроводжувались також сталінським корегуванням марксистсько-ленінського 

вчення та формуванням «наукової» доктрини «сталінізму» [55, c. 336-337; 159, c. 

533]. Ця доктрина, як відомо, ствердила можливість розбудови «соціалізму в 

окремо взятій країні» та відкинула реалізацію загальнолюдського «блага перемоги 

світової революції» на невизначений термін [55, c. 341-342].  

 Сталінізм, виражений пріоритетом радянського соціалізму над соціалізмом 

іноземним, став офіційною, юридично визначеною доктриною Радянського Союзу 

на XIV З’їзді ВКПб (1925). Оскільки локальність політичного теоретизування 

притаманна політологічному орієнталізму, ми можемо розглядати цю ідеологічну 

трансформацію як фактичне відновлення імператорської політичної концепції 

Романових, де в формулі «самодержавство, релігія, народність» синтезувалась 

доктрина локальної самобутності Російської імперії, ідея її географічної 

детермінації – «єдності та неподільності кордонів» [179; 182]. Такої ж думки 

притримувався знаний історик та політолог-євразієць Г. В. Вернадський (1887-

1973) [46, c. 5-12]. Відтак, якщо керуватись аналізом Георгія Вернадського та 

методологічними вказівками Едварда Саїда, ми можемо охарактеризувати 

сталінську доктрину «побудови соціалізму в окремо взятій державі», як повернення 

до політичної інструменталізації дихотомії «ми-свої / вони-чужі» [185, c. 292-331].  

 Лев Троцький, як відомий соціаліст окцидентального напрямку (стверджуємо 

так, оскільки революційна теорія Троцького відома своїм універсалізмом та 

інституціоналізмом), підкреслював [95, c. 387, 440]: сталінська політична теорія не 

має нічого спільного з ленінськими концепціями пролетарської диктатури [189; 

194; 236; 286]. Крім того, Троцький неодноразово звинувачував Сталіна і 

тогочасний кремлівський режим в так званому «ігноруванні досягнень великої 



    95 
західної цивілізації» [95; 363]. Серед цих досягнень, Троцький, вслід за Леніним та 

Плехановим, називав філософський спадок Г. Гегеля та К. Маркса [82, c. 273-286]. 

Тут ми вимушені погодитись з Троцьким [95, c. 387], оскільки більшість 

теоретичних напрацювань Йосипа Сталіна справді мали небагато спільного з 

догматичним марксизмом [1, c. 8-9; 95, c. 443-445, 454-457; 352, p. 150, 174, 227]. 

Однак, не будемо забувати, що реально діючі практики соціал-демократії (для 

прикладу, згадаймо скандинавський соціал-демократизм), були засновані на 

теоретичній спадщині недогматичних інтерпретаторів Маркса (К. Каутський, Е. 

Бернштейн тощо) і також мають небагато спільного з автентичними 

комуністичними ідеями «світової пролетарської революції» [82, c. 335-350]. До 

речі, цей приклад слід розглядати як додатковий аргумент на користь тези Саїда 

про пріоритет локального сприйняття над глобальними формами політичних 

практик [455, pp. 113-122].  

 Можемо зробити попередній висновок. Якщо західні (окцидентальні) 

політологи Р. Гелен, М. Грейффенхаген, Б. Фауленбах, В. Мазер, Е. О’Горман, Г. 

Моска писали про необхідність запровадження єдиної світової системи 

демократичного устрою, базованого на потребі максимізації економічних 

прибутків [55; 77; 82; 159; 178; 442], то східні (орієнтальні) політичні теоретики 

Е. Саїд, Г. Вернадський, Лю Сюецінь, Ху Аньган, Цуй Чжиюань, Т. Асад писали 

переважно про формування поліваріантної світової системи з множинністю 

традиційних устроїв на різних географічних просторах, базованої на потребі 

державної акумуляції ресурсів [6; 15; 34; 46; 76; 243; 498; 500].  

 Нагадаємо: філософ М. Хайдеггер ще в 1927 р. назвав практики 

дихотомічного поділу в політичній філософії нетотожністю інзистентного та 

екзистентного [209, c. 22-23]. Тобто окцидентальна політична наука виступає 

екзистентною, тоді як орієнтальна політична наука скоріше інзистентна. Однак, 

саме ідейно-теоретичне, а, відповідно, й методологічне протистояння 

«універсалізму» та «локальності» зумовило різке зростання дослідницького 

інтересу політичних експертів до сфери досліджень політичної антропології [205, c. 

41-50; 214, c. 24; 221, c. 11]. На наш погляд, політична антропологія з’явилась як 
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реакція політологічної спільноти науковців на потребу інтенсифікації регіональних 

і геопросторових студій, в умовах коли намагання запровадити гегемонію одного 

політичного ладу (нацизму, фашизму, комунізму, лібералізму тощо) зазнало 

поразки. 

 Після Першої світової війни (1914-1918) загинув монархічний імперіалізм 

[363]. Більшість відповідних політологічних доктрин відійшли на маргінес історії 

політичних учень [82, c. 351, 400-402]. Однак, після Другої світової війни (1939-

1945), знищення нацистського тоталітаризму породило «холодну війну» між двома 

центрами сили – біполярну систему протистояння США та СРСР [55, c. 392-424]. 

Дві наддержави боролись за гегемонію [159, c. 528-538]. Італійський теоретик 

Антоніо Грамши (1891-1937), задовго до початку «холодної війни», передбачав 

протистояння капіталістичної та комуністичної політичних систем і писав про 

апеляцію капіталізму до економічних цінностей та апеляцію комунізму до 

культурно-патріотичних цінностей і «любові громадянина до території свого 

народження, розповсюджених на ній звичаїв» [455, pp. 14-26, 355-356]. 

Ідеологічний парадокс: після поразки нацистської Німеччини в 1945 р., виразником 

інтересів національно-центричних антиколоніальних рухів по всьому світу став 

саме фінансований офіційною Москвою міжнародний комуністичний рух, котрий 

ще в 1920-х рр. позиціонував себе оплотом боротьби зі світовим консерватизмом і 

«загниваючими традиціями старого ладу» [55, c. 360-361]. Відбулось парадоксальне 

зрощення ідей національної держави і пролетарської диктатури, з одного боку та 

ідей ліберального капіталізму і гегемонії глобальних економічних структур – з 

іншого боку [7, c. 187-194; 55, c. 395-399].  

 Ерік Гобсбаум у монографії «Вік екстремізму» (1994) підтримав тезу про 

перехід національного консерватизму в комуністичну/соціалістичну площину та 

запозичення американоцентричним капіталізмом ліберальної ідеології 

англосаксонських економістів [363]. Однак, біполярна система міжнародних 

відносин загинула в 1989-1991 рр., а на зміну їй прийшла короткотривала спроба 

встановлення однополярного порядку, загибель якого констатував сучасний 

британський політолог Ентоні Сміт [189]. Сьогодні, абсолютна більшість 
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політологів та, особливо, політантропологів орієнтального спрямування 

погоджується з необхідністю «розбудови міжнародного балансу на основі 

багатополярного світу» [196, c. 14-31; 197, c. 8-13]. Особливих успіхів у 

формулюванні постулатів багатополярності, що включають примат національних 

культур та консервативних цінностей, досягли представники орієнтальних 

політико-антропологічних шкіл неоєвразійства та китайської меритократії [200; 

201; 285; 286; 287; 498]. Якщо у працях перших аналізується експериментальний 

майданчик Євразійського Економічного Союзу [179], то у працях других 

аналізується інституційний функціоналізм Шанхайської Організації 

Співробітництва [375]. 

 Відтак, опозиція політологічного окциденталізму та політологічного 

орієнталізму, продиктована не лише історичним контекстом конфронтації східних і 

західних культур, але і сучасним станом боротьби між західними уявленнями про 

однополярну глобалізацію та східними мареннями багатополярним балансом 

національних держав [154, c. 50-57; 155, c. 88-93]. У межах політичної антропології, 

йдеться про перехід студій над пріоритетом дихотомії «ми-свої / вони-чужі» на 

новий рівень:  

 окцидентальні політантропологи стараються захистити «буття» (Being [352, p. 

9], Dasein [209, c. 73], Existence [7, c. 82-83]) політичних традицій у межах 

глобалізованого світу, визнають примат непорушності економічних та науково-

технічних благ сьогодення [159, c. 638-639];  

 орієнтальні політантропологи намагаються опонувати глобалізму через 

абсолютизацію та «наукову авторитаризацію» ідей традиціоналізму [259, pp. 3-8; 

268, pp. 388-389], визнаючи географічний простір «народження людини» базисом 

життєвого світогляду Homo Politicus [269, p. 2348].  

 Одними з перших, проблему географічного простору (так звану 

«геопросторовість політики» [259, p. 3]) актуалізували антропологи-

панафриканісти В. Дюбуа [314, pp. 2-7] та Е.-Ф.-Д. Сезер [282, p. 35]. Для прикладу, 

Сезер написав ряд нестандартних політичних праць, літературних та 

публіцистичних творів, де встановив «пряму кореляцію» між кліматично-
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географічними умовами Африканського континенту і політичними традиціями 

«негроїдних етносів» [282; 283]. Крім того, монолітність та складність умов життя 

в межах Африки, на думку Сезера, зумовлює «спільність політичної самобутності 

негроїдної раси» [283, p. 69]. В цьому контексті, Сезер відстоював формування 

єдиної наддержавної спільності, що узагальнила б антиколоніальні прагнення 

темношкірого населення [282, pp. 7-8]. Його активно підтримали політантропологи-

орієнталісти Л.-Г. Дамас, Дж. Ньєрере, К. Нкрум, Ч. Джоу [284, pp. 810-815]. 

Останні проводили паралелі між поняттями «політичне життя» та «політичні 

умови» (або «місце політичної життєдіяльності») [436, pp. 19-26; 438, p. 50; 439, p. 

2].  

 Концепція географічної генези політичних традицій була запропонована 

афроамериканським політантропологом Вільямом Дюбуа (1868-1963) у монографії 

«Нарис історії Африканського континенту та його жителів» (1961), де він 

стверджував: кліматичні та екологічні умови Африки продовжують впливати на 

американських африканців «генетично», через сферу культури, мистецтва, 

соціальної філософії [298, p. 11]. Сьогодні з ним активно погоджується провідний 

російський фахівець Д. Бондаренко [265, pp. 183-196].  

 Під «соціальною філософією темношкірої популяції», Дюбуа розумів 

«політичні традиції» [314, pp. 19-23]. Як і Сезер, Дюбуа називав африканців 

«еталоном пригніченості глобальним імперіалізмом та капіталізмом», що знайшло 

розвиток у політичних традиціях африканських переселенців («постколоніальна 

форма масової свідомості, що вимагає господаря») [314, pp. 2-10]. Для подолання 

цієї сегрегаційної традиції Дюбуа пропонував реставрувати континентальні 

практики локального самоуправління серед афроамериканців [270, pp. 95-116]. 

Фактично, відновлення їхньої політичної свободи, на думку Дюбуа, ставало 

можливим лише внаслідок реставрації племінного устрою (його Дюбуа називав 

«комунним» [314, pp. 2-3]). Однак, канадсько-американський політолог Девід Істон 

помітив у такій позиції внутрішню суперечливість, що зумовлена проживанням 

афроамериканців «у нових умовах» – на теренах Американського континенту [318, 

p. 1053]. Це означає, що соціальні умови життя також закономірно змінюються, 
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якщо слідувати логіці Дюбуа [410, pp. 533-562].  

 На відміну від Дюбуа, в політико-антропологічному екскурсі окциденталіста 

Істона головна роль відводиться інституційності політичного життя спільноти [424, 

pp. 749-771]. Не географія, а саме інституційна організація, що регулює соціально-

економічний добробут підпорядкованої спільноти, за Девідом Істоном, є головним 

творцем і носієм політичної традиції [316, pp. 220-235].  

 Підтримку географічному детермінізму активно засвідчив сучасний 

непальський політантрополог Суреш Дхакал, чия синтетична стаття «Політична 

антропологія та антропологія політики» (2011) не копіює геопросторові положення 

панафриканістів, а реставрує їх на новий лад [310]. Перш за все, йдеться про 

структуральний вимір залежності політичних традицій етносу від географічного 

положення та кліматичних умов [310, pp. 220-234]. Основою політичного 

мислення, на думку Дхакала, виступають соціально-політичні структури, «вписані» 

в контекст певного простору [310, pp. 220-222]. Для прикладу, політичні організації 

Королівства Непал не можуть бути актуальними для Великобританії і навпаки. В 

свою чергу, всі існуючі сьогодні в Непалі політичні рухи мають традиційно-

історичне підгрунтя [310, pp. 220-225]. Психологічна легітимація урядової чи 

партійної політики, згідно з С. Дхакалом, досягається стійким зв’язком між 

політичною структурою (змістом світогляду) та простором (формою 

світогляду) [310, pp. 231-232]. 

 В узагальнюючій статті Г. Доннана, Б. Томассена і Г. Видри «Політична 

антропологія кордонів та територій: європейські перспективи» (2018) 

підкреслюється геопросторовий вимір у методології політантропологічного 

структуралізму [313]. Світоглядна приналежність політичної структури до 

конкретної території («локальності»), за Г. Доннаном, знаходить вихід через 

ментальну парадигму «політичного капіталу» – складову частину «ресурсного» 

мислення європейців [313, p. 345]. У цьому контексті, провідні сучасні 

політантропологи-окциденталісти не відкидають поняття географічних 

властивостей політичних традицій, але «перекладають» їх у вимір користі та 

матеріального блага [312, p. 12]. Допомагає Доннану в цьому «перекладі» концепт 
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інституціоналізації політичного простору, обстоюваний у праці «Кордони: 

фронтири ідентичності, націй та держави» (1999) [312]. Співавтором Гастінгса 

Доннана в цьому дослідженні виступив знаний політантрополог Томас Вільсон, 

котрий теж доводить економічне походження політичних традицій «колективного 

Заходу» [312, p. 69]. Їхнє становлення, на думку Доннана та Вільсона, відбувалось 

шляхом колективного звикання до конкретних форм символізації отримання 

прибутку [312, pp. 60-90]. Оскільки держави історично є найбільш організованими 

формами отримання прибутку (зокрема, й політичного капіталу), то простір 

виступає насамперед формою капіталізації політичних ресурсів і реальної влади.  

 Авторство щодо твердження про «економізм політичних традицій», як 

семіотичне («образне», «світоглядне») вираження «західного пріоритету 

прибутковості» належить політантропологу Абнеру Коену (1969) [295, pp. 215-

235].  

 Опонуючи Дюбуа та Сезеру, Коен відкидав залежність побутування 

політичних традицій від геопросторових умов [295, p. 224-232]. Основною 

«умовою для буття» політичної традиції, на його думку, є «інституціональна 

спадковість», що історично виражається в різних за формою, але однакових за 

змістом інститутах політичної та державної влади [297, p. 90]. За Коеном, зміст 

політичного інституту – людина [296, p. 2]. Індивід, як частина цілої спільноти, є 

водночас складовою частиною кожного існуючого в її «ментальному полі» 

політичного інституту [295; 296; 297]. Навіть якщо людина знаходиться у 

світоглядній опозиції щодо існування / діяльності конкретного інституту, вона все 

рівно є його частиною, оскільки дихотомія «ми / вони» цілісна та нерозривна [296, 

p. 13]. Відтак, мета політичного інституту – економічний добробут 

підпорядкованих його владі людей [296, pp. 2-9]. Політичні традиції підтримують 

цей стан справ і дозволяють краще пристосувати «глобальне набуття економічного 

добробуту» до локальних виробничих умов окремих суспільств [474, pp. 19-36].  

 Інституціональний погляд на політичну антропологію, притаманний 

окциденталістам А. Коену та Д. Істону, підтримував також Мортон Фрід [328]. Він 

дав розгорнутий аналіз «інституційності політичних традицій» [328, p. 123] – 
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явища, котре Кліфорд Гірц називав «економізмом» [340, p. 28]. В центрі уваги 

інституціоналізму Фріда знаходяться політичні ресурси, котрими володіє 

суспільство, а також авторська концепція суспільства, як самобутнього та 

самостійного політичного ресурсу [328].  

 За Фрідом та Гірцом, відносини, побудовані на володарюванні-

підпорядкуванні завжди передбачають визискування матеріальних благ 

керівниками з підлеглих [328, p. 101; 340, p. 30; 341, pp. 10-45]. Цими благами 

можуть бути різні показники трудової ефективності, грошового еквіваленту, 

політичної підтримки [328, p. 20]. На системі постійного перерозподілу відповідних 

показників грунтується політичне життя суспільства [344, p. 3]. Незважаючи на 

існування локальних особливостей перерозподілу, що виражаються в політичних 

традиціях, зміст «економізму», за Фрідом, є універсальною категорією політики, 

притаманною всім націям та культурам [328, p. 21]. Відповідно, завданням 

політичного антрополога є необхідність встановлення та порівняння локальних 

практик категоріалізації традиційно-економічних показників, їхнього розподілу та 

символічної імплементації у владно-управлінському вимірі (зокрема, йдеться про 

систему публічного управління та адміністрування) [349, pp. 1-30; 354, pp. 65-90; 

391, pp. 81-91; 464, pp. 3-20].  

 Сучасний політантрополог Е. Мак-Намі називає політологічний 

інституціоналізм «правдивою соціологією сьогодення» [425, pp. 61-64]. Таке 

визначення, базоване на інтеграції поглядів Девіда Істона та Бенедикта Андерсона, 

вперше прозвучало в 2018 р. [425]. Публікація статті Е. Мак-Намі в часописі 

«International Political Anthropology Journal» викликала методологічний резонанс, 

відображений критичними екскурсами Бірджит Пфау-Еффенгер [451], Лоренса 

Вайтхеда [490], Габріель де Анни [304]. Зокрема, окциденталісти відкрили 

масштабну полеміку з приводу перспектив об’єктивного політологічного пізнання, 

в умовах одночасного існування явищ формалізованого інституціоналізму та 

неформального конструктивізму [352, p. 255]. В цьому контексті, завдання 

політичної антропології, як вчення про «інституціоналізацію» політичних 

традицій у реальній політиці, розкривається через категорії андерсенівського 
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конструктивізму та картезіанського універсалізму [122; 236].  

 Оскільки ще французький філософ Рене Декарт запропонував вивчати 

пізнання через призму методології редукції [122, c. 7], то свідомість, на думку 

Пфау-Еффенгер, має знаходитись в центрі політичної науки [451, s. 220]. За 

Баландьє, підвести політологію до «свідомісної дефініції» має якраз 

політантропологія, як самостійна наукова дисципліна [7, c. 32-48]. На відміну від 

Едварда Еванса-Прічарда, котрий ще 1940 р. визначив політичну антропологію як 

польову, етноантропологічну схему пізнання політичної реальності [322, p. 19-21], 

сучасні окциденталісти більше уваги звертають на синтез ідей Д. Істона та Б. 

Андерсона, де превалюють уявлювані, а не об’єктивно існуючі спільноти та 

відкидається можливість конкретизації антропологічного пізнання [497, p. 10]. В 

свою чергу, Девід Істон завжди наголошував на об’єктивності, що робить 

політичну науку справді «парадигмально сцієнтитською» [318, p. 1052; 476, p. 69]. 

Відповідно, до цих пір, у академічних колах спостерігається явище, котре ми 

характеризуємо як когнітивний дисонанс політантропологічного окциденталізму.  

 Південноафриканський політичний антрополог Мейер Фортес в 1940 р. 

підкреслював: свідомість є екзистенційною наскрізною ниткою, пов’язуючи 

різнобічні сфери життєдіяльності людини в систему соціально-політичних структур 

та функцій [326, p. 103]. Фортес активно посилався на антропологічні праці Франца 

Боаса [253], постулюючи методологічний пріоритет лінгвістичного emic-підходу 

[326]. Втім, зазначимо, що ще сам Франц Боас (фундатор психоантропології), 

посилався на справедливість картезіанських тверджень про існування «вроджених 

ідей» [253, p. 100], аналіз яких дозволяє здійснювати вивчення та «реконструкцію» 

чистої свідомості людських спільнот [253, pp. 104-105].  

 На відміну від Ф. Боаса, М. Фортес вважав: політична антропологія повинна 

сконцентруватись навколо «реконструкції політичної свідомості спільнот» [326, p. 

38] (Баландьє називав це «політичним прочитанням суспільств» [7, c. 7]). Досягти 

ж об’єктивності, на думку Фортеса, можливо лише шляхом інтеграції підходів 

«включеного вивчення локальних спільнот» та «зовнішнього спостереження за 

універсалізацією локальних принципів» [326, pp. 15-45]. Відтак, локальні політичні 
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традиції здатні набувати універсального (всесвітнього) значення і, навпаки, 

універсальні політичні традиції і процеси мають тенденцію до локалізації в 

процесі хронологічного поступу історичного процесу. Співвідношення цих правил, 

на матеріалі аналізу варіативності типів політичної свідомості, за його 

твердженням, складає предмет політичної антропології [7, c. 50-57]. 

 Британський політолог та антрополог Бенедикт Андерсон (1936-2015) 

висловив свою концепцію в книзі «Уявлювані спільноти» (1991), назвавши всі 

етнічні організми результатом соціально-культурного конструювання колективної 

свідомості, де населення усвідомлює себе в якості частини цілого [236]. Втім, 

аналогічне твердження висловлював до Андерсона ще один із фундаторів 

політичної антропології, професор Едмунд Ліч, вивчаючи політичні традиції 

Південно-Східної Азії [398].  

 Відтак, і Андерсон [236], і Ліч [398] звернули увагу на принцип 

конструювання, що домінує в усіх соціально-культурних структурах [236, p. 187; 

398, p. 125]. Отже, якщо ми сприймемо за аксіому поняття про конструювання 

соціальних структур, то і політика, за Е. Лічем, повинна називатись «об’єктом 

конструювання» [398, pp. 2-3]. Погляди обох політантропологів знайшли 

відображення в спеціальній монографії Йозефа Лентша (2019) [400]. Втім, 

основним провідником політантропологічного конструктивізму став французький 

філософ, культуролог і політолог Клод Лефор (1924-2010), чия спеціальна праця в 

царині теорії політичної антропології стверджує можливість маніпулювання 

масовою свідомістю в умовах тоталітарного державного будівництва та 

використовує широкий масив емпіричних спостережень (зокрема, огляд 

французької політичної дійсності вішістського та голлістського часів) [120].  

 На думку К. Лефора, тоталітарні режими отримують змогу ефективно 

маніпулювати великими популяціями лише в тих випадках, коли вони «грамотно» 

використовують «благодатний грунт політичних традицій» [120, c. 274]. З цієї 

точки зору, показове його дослідження під назвою «Політичні нариси ХІХ-ХХ 

століть», лейтмотивом якого виступають два ключові поняття – «політична 

свідомість» і «політична традиція» [120, c. 5-12, 327].  
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 Лефорівська політична антропологія стверджує «правильність» використання 

нацистами традиціоналістичної риторики, адже пропаганда й агітація врешті 

привели НСДАП до влади у Веймарській республіці [120, c. 274-326]. Однак, ця 

теза, сприйнята в «Столітті екстремізму» Е. Гобсбаума (1991) [363, c. 105-133], 

рішуче відкидалась німецькими політологами. Згадувані політичні теоретики Р. 

Гелен, М. Грейффенхаген, Б. Фауленбах, В. Мазер підкреслювали: нацистські ідеї 

завоювання «життєвого простору» та масштабних репресій за етнічною ознакою 

ніколи не були властиві німецьким політичним традиціям і, тим паче, політичній 

свідомості німецької нації [55; 178]. Насправді, гітлерівські ідеологеми ближчі 

«східним деспотіям», аніж «істинно» європейському народу [55, c. 124-125].  

 Разом із тим, спостерігаємо цікаве твердження: ідеологія «расової сегрегації», 

на думку М. Грейффенхагена, була абсолютно аналогічною англосаксонським 

(британським, американським, південноафриканським, австралійським) практикам 

приниження та експлуатації колонізованих народів [178; 202; 220]. Заглиблюючись 

в німецьку політологічну літературу, можемо знайти велику кількість аргументів 

німецьких вчених з приводу несправедливості засудження «виключно нацистської 

ідеології» Нюрнберзьким трибуналом [366; 377]. Як вказують дослідники, 

більшість «англосаксонських політичних ідей» також толерували і пропагували 

здійснення злочинів проти людства та людяності [366, s. 390-445]. Показовим 

вважається приклад британських концтаборів, влаштованих у Південній Африці під 

час англо-бурської війни (1899-1902 рр.), який сьогодні здобув значення об’єкта 

політико-антропологічного вивчення [298]. 

 Очевидно, що німецьким політологам складніше прийняти думку про 

об’єктивність політичної життєдіяльності та пріоритет використання політичних 

традицій під час конструювання державної / партійної політики [178]. Політолог 

Катажина Концка дослідила сучасну німецьку літературу та прийшла до 

«антропологічно невтішного» висновку: «використання минулого» сучасними 

німецькими вченими відбувається дуже слабко та не системно, у той час, як 

польська політична й історична наука повністю будуються на абсолютизації й 

аксіоматизації політичних традицій [379, pp. 150-158].  
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 Менш теоретизовано, головні постулати окциденталізму зумів викласти 

Джонатан Спенсер у монографії «Антропологія, політика і держава» (2007), 

розглянувши неоднозначні процеси демократизації Південної Азії [467]. 

Відповідно до його наукової схеми [467, pp. 60-90], пропонуємо визначити базові 

принципи співвідношення окцидентальних маркерів: конструктивізму й 

універсалізму. 

 По-перше, конструктивізм у політичній антропології окцидентального 

спрямування розглядається як система «уявлених» інститутів [465, p. 7]. Відповідно 

до політантропологічного конструктивізму, політичні інститути є такими ж 

структурами, як і етнічні організми, але, на відміну від останніх, здатні впливати на 

внутрішнє життя та зовнішні стосунки етносів [470, p. 303]. Самі інститути, у 

відповідності з концепцією Г. Моски, борються одне з одним за здобуття 

політичної першості та підвищення власної ролі [82, c. 391]. Відтак, окремі 

політичні інститути, відповідно до теорії Д. Істона, набувають значення 

самостійних структурних елементів соціально-культурного життя [370, p. 367]. 

Виникаючи в образному («семіотичному») контексті певної культури, за Г. 

Алмондом, політичні інститути історично розвиваються та займають конкретне 

положення на драбині соціальної ієрархії [234]. Відповідно до «психологічного 

положення» на цій драбині, політичні інститути впливають на політичну свідомість 

населення [229, p. 45]. При цьому, політична установа / партія / організація, як 

різновид політичного інституту, починає «сама себе усвідомлювати», почуває себе 

самодостатньою [226, p. 7]. Прості партійні приклади – НСДАП в Третьому Рейсі 

чи КПРС у СРСР протягом ХХ століття, сучасні партії консерваторів та 

лейбористів у Великобританії, сучасні партії республіканців та демократів у США. 

Самоусвідомлення може бути як позитивно-вираженим, так і негативно-

вираженим; як політично-легітимним, так і політично-фіктивним [263, pp. 28-43]. 

Прикладами політично-легітимних інститутів виступають перелічені вище партійні 

структури. Прикладами політично-фіктивних інститутів виступають «failed states 

parties» – партії у «невдалих державах».  

 По-друге, універсалізм у політичній антропології окцидентального 
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спрямування розглядається як продуктивний синтез «уявлених» політичних 

інститутів [271, p. 9]. Тобто, користуючись вказівками Г. Алмонда, 

політантропологи визнають існування локальних політичних традицій, вивчення 

котрих, однак, має призвести до встановлення єдиних закономірностей 

позитивного глобального поступу [315, p. 237]. «Політичний універсалізм», за О. 

Гольденвейзером, має еволюційну сутність [7, c. 21]. Він завжди розвивається, що 

доведено зміною й трансформацією політичних ідеологій, названих провідним 

вітчизняним ученим Л. Губерським ключовими патернами соціально-культурного 

життя [64, c. 3-17]. Втім, вивчення локальностей і внутрішніх відмінностей 

політичної життєдіяльності людського виду, за А. Сові, є «екзистенційно 

необхідним» [496, p. 19]. Політантропологічна діяльність спрямована якраз на 

здобуття інформації про всі світові політичні практики [7, c. 180-189]. Лише у 

випадку їхнього абсолютного пізнання, вважав Д. Геллнер, можна буде вести мову 

про формування універсальної лінії політичної діяльності [337, pp. 11-12] 

(наддержавної, наднаціональної урядової системи, що контролювала б національні 

уряди з метою недопущення війни, економіко-екологічних та міжгрупових 

конфліктів; М. Яхтенфукс ототожнює таку «систему» із так званою доктриною 

«світового уряду» [225, c. 9-32]).  

 Головна теза універсалізму, як теоретико-методологічного маркеру 

окцидентального виміру політантропології – будь-який політичний процес має 

аналогії в інших соціально-культурних середовищах [230, pp. 129-148]. Відтак, 

існують універсальні способи розв’язання політичних криз [120, c. 230]. Вони 

передбачають наявність у політика / державного управлінця достатньої волі та, 

особливо, ерудиції для віднайдення ефективних рішень в інших політичних 

середовищах та для адаптації позитивних прикладів цих рішень у конкретних 

культурних умовах «своєї» спільноти [55, c. 350-354; 192, c. 132-135; 249, pp. 321-

326].  

 По-третє, поєднання універсалізму й конструктивізму політантропологами-

окциденталістами робить можливим зазначену «адаптацію» позитивних прикладів 

виходу з політичних криз у конкретних соціально-культурних умовах [470, p. 300]. 
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Головне – це знання типології соціальних реакцій на той чи інший політичний 

символ. Якщо реакція деструктивна – ключ до вирішення проблеми підібраний 

неправильно. Якщо реакція конструктивна – ключ правильний. Головне, щоб 

«ключ» був достатньо адаптований до реакції мас, щоб він не видавався масам 

чужим та екзистенційно неприйнятним. Сліпе копіювання іноземного політичного 

досвіду, в цій парадигмі, розглядається як програш політика. Лише пристосування 

досвіду до реактивних потреб «своєї» маси визнається правильним [479, p. 265].  

 Нідерландський політантрополог Хенк Весселінг звертав увагу на 

деконструкцію глобальної політичної етики [497]. В парадигмальному вимірі 

політичної антропології, як окциденталістами, так і орієнталістами, справедливим й 

етичним визнається те, що притаманне локальній спільноті та затверджено 

політичними інститутами конкретної локальної спільноти [7, c. 182]. З Весселінгом 

погоджується валенсійсько-каталонський політантрополог Фустер-і-Уртельш, 

котрий у багатьох наукових та літературно-публіцистичних творах викривав 

несправедливість іспанського володарювання й використання урядовим центром 

виключно кастильсько-галісійських політичних традицій у конституційних 

відносинах «центр-периферія». Популярні екскурси Фустера-і-Уртельша є сьогодні 

актуальними, так як знаходять позитивну оцінку серед діячів каталонського 

сепаратистського руху [499, p. 422; 480, pp. 361-388; 483, pp. 77-89; 486, pp. 257-

281].  

 Німецький політантрополог В. Мазер підкреслив: політична наука має 

спрямовуватись вбік ідейної інтерпретації національної історії для продуктивного 

зростання в майбутньому [178, c. 104]. Це твердження робить окцидентальний 

вимір політантропології неоднорідним, оскільки німецькі вчені переважно 

критикують конструктивізм і пропагований англійськими, французькими, 

американськими, південноафриканськими вченими «пошук об’єктивності» [377]. 

Німецьких фахівців із «західною політологічною спільнотою» (визначення Тібо 

Бонкура [256, p. 12]) поєднують затятий інституціоналізм і підтримка тези про 

«статику політичного» [255, pp. 366-381]. Обережно уникаючи ідеологізації у 

превалюванні «статики політичного», німецькі політантропологи звертають 
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підвищену увагу на неомарксистську теорію інтерпретацій К. Гірца та Е. Гобсбаума 

[339; 340; 341; 363]. Їх цікавлять насамперед символи продуктивності політики, 

найголовнішим серед яких вважається «зростання матеріального блага населення» 

[192, c. 52-55] (найчастіше використовуваний образ у політичній агітації [55, c. 360-

365; 82, c. 335; 178, c. 542-550]).  

 Статика політичного, на наш погляд, якраз і є тим проявом економізму, що 

сполучає між собою німецькомовну, франкомовну й англомовну політико-

антропологічні спільноти науковців. Ще Ж. Баландьє та К. Лефор підкреслювали: 

розходження між західними політичними антропологами за характером, змістом і 

глибиною аналізу, оцінки, визнання функціональності тих чи інших структур 

політичного, критично шкодить популяризації цієї наукової дисципліни в широких 

академічних колах [7, c. 24-30; 120, c. 5-12]. 

 Отож, прибуток (орієнтація на прибутковість визначена Гірцом та Фрідом як 

«економізм» [341, p. 17]) та геопросторовість визначають зміст світоглядної 

опозиції «колективного Заходу» та «колективного Сходу» [357, pp. 38-59]. Крім 

того, прибуток протягом політичної історії людства був статичною теоретичною 

категорією, котра завжди «зростала», приростаючи новими конотаціями [192, c. 

197-199].  

 Ключовими колективними роботами останнього часу, що допомагають 

осмислити принципи характеристики окциденталістами поняття «прибуток» 

(вживається також термін «політичний прибуток» [357, p. 39]) слід визнати праці 

дослідницької групи «Transformation Research Unit» (Стеленбоський університет, 

ПАР), в рамках якої керівниками та ідеологами політико-антропологічного 

економізму виступають У. ван Бек та Д. Фукс [248; 249; 250; 333]. Остання праця 

стеленбосців із промовистою назвою «Демократія під загрозою» (2019) аналізує 

захоплення ініціативи політичними партіями та рухами правого спектру, зумовлене 

глобальною бідністю та відсутністю ефективної практики конституювання 

ліберальних реформ [250, pp. 111-119].  

 Пропагована правопопулістичними рухами в різних куточках світу 

«деконструкція ринку» для «стеленбосців» є найбільшим екзистенційним злом 
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[249, p. 332], але ж не будемо забувати: відсутність соціалізації цифрових та інших 

постіндустріальних технологій, зростання розмежування не лише між класами, але 

і між цілими народами (особливо між тими, що раніше відігравали однакову 

геополітичну роль, приклади – соціально-економічна нерівність між сукупним 

населенням Великобританії і Туреччини, Німеччини та Іспанії тощо [169, c. 115-

124]), призводить до народження радикальних націоналістичних рухів, 

підтримуваних масами, спраглими до реваншу [178, c. 211-240]. По суті, 

націоналізм справедливо називається стеленбосцями «економічним реваншизмом» 

[250, p. 94]. Розвиваючи цю тезу, вслід за російським політологом та істориком О. 

Ю. Пленковим, підкреслимо: націоналізм – завжди реваншизм, оскільки він агітує 

за відродження «величі» минулого (переважно міфічної) [178, c. 545-546].  

 Окциденталісти вважають, що в індустріальних і постіндустріальних 

спільнотах підйоми націоналістичного світогляду широких мас населення 

відбуваються тоді, коли політичні інститути не приносять людям очікуваного 

збагачення чи соціально-економічного комфорту [159; 178; 249]. «Некомфортність» 

буденного життя здатна викликати громадянські війни, вибухи громадянської 

непокори, революційні ситуації та навіть масштабні трансформації 

конституційного ладу [120, c. 191-229]. Не дарма німецький політолог Р. Гелен 

присвятив окремий розділ спеціальної монографії методам дестабілізації економіки 

СРСР, вважаючи їх єдиним засобом повалення комуністичного режиму розвідками 

країн-учасниць блоку НАТО [55, c. 392-424]. Гелен також писав, що для західного 

(«окцидентального») світогляду завжди більш прийнятним було зводити військове 

протистояння фронтів до вирішення економічних завдань та соціально-

економічного повалення супротивника [55, c. 103], аніж боротись за «ефемерний 

життєвий простір».  

 У свою чергу, американський політолог Збігнєв Бжезінський побудував 

концепцію американської гегемонії нового типу (геополітичну теорію 

однополярного світу) на так званих «економічних перевагах США» [13]. Як відомо, 

він не лише підтримав позицію Р. Гелена, але і визначив геополітичне падіння 

СРСР в 1989-1991 рр., як наслідок економічної інвазії «колективного Заходу» [13]. 



    110 
На його думку, економічні переваги країн «західного світу» не залишають 

європейцям, американцям та японцям жодних інших можливостей розбудовувати 

свій соціальний світогляд інакше, як використовуючи філософему економізму [13; 

159]. Квінтенсенцією цієї думки стали останні наукові статті Дж. Сороса з 

політичної антропології, де економізм проголошений істинно західною 

світоглядною доктриною [191].  

 Можна впевнено сказати, що окцидентальна політантропологія керується 

визначенням «економізму» за «теоремою» Єна Морріса: «Зміни спричиняють 

ледащі, жадібні, лякливі люди, що шукають легших, прибутковіших та 

безпечніших способів робити різні речі. Здебільшого вони не розуміють, що 

роблять. Історія вчить нас, що зміни починаються тоді, коли є тиск. 

 Ледащі, жадібні, лякливі люди за своїми уподобаннями шукають балансу між 

тим, аби жити в комфорті, якомога менше працювати та почуватися в безпеці. Але 

це ще не кінець, бо успіх народу в саморепродукуванні та здобуванні енергії 

неодмінно чинить тиск на наявні ресурси (на інтелектуальні та суспільні так само, 

як на матеріальні). Зростання суспільного розвитку продукує ті самі сили, що 

ускладнюють дальший суспільний розвиток. Я називаю це «парадоксом розвитку». 

Успіх створює нові проблеми, розв’язання їх створює ще новіші проблеми… 

Парадокс розвитку діє безперервно, щоразу змушуючи людей робити важкий вибір. 

Часом люди не витримують його викликів, тоді відбувається стагнація чи спад 

суспільного розвитку. В інші часи лінощі, страх та жадоба об’єднуються й 

примушують деяких людей ризикувати та вводити новації, що змінюють правила 

гри. Якщо принаймні дехто з них має успіх і якщо потім більшість людей 

приймають успішні новації, суспільство може подолати брак ресурсів і суспільний 

розвиток далі зростатиме» [159, c. 29-30]. Важливо, на наш погляд, що ці 

теоретичні положення, іменовані «теоремою Морріса», стали квінтесенцією 

політантропологічного пояснення глобальної гегемонії західних країн (насамперед, 

йдеться про сучасні США та Великобританію) [159, c. 30]. Серед ключових 

західних політичних антропологів, котрі поділяють точку зору Й. Морріса, 

потрібно виокремити Г. Видру [496], Б. Томассена [479], Е. Віллі [491], Л. Вайтхеда 
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[490], І. Шелені [476], А. Шаколчі [475], Дж. Спенсера [467], В. Паїпаїса [446], Й. 

Лентша [400]. 

 Простий приклад відмінності економізму та геопросторовості міститься в 

оцінках окциденталістами та орієнталістами внутрішньополітичної ситуації у 

Турецькій республіці [169; 321].  

 Окцидентальні політичні антропологи стверджують, що президентство 

Реджепа Таїпа Ердогана й урядування правих сил «оттоманського спрямування» 

(для прикладу, «Партії справедливості та розвитку») стало наслідком економічної 

стагнації турецько-європейських стосунків, неприйняття Туреччини в ЄС і тиску 

європейських «фінансових економік» на «індустріальну турецьку дійсність» [321, 

pp. 143-145].  

 Орієнтальні політичні антропологи, в свою чергу, опонують окциденталістам і 

підкреслюють, що «турецькому простору притаманний дух національного 

самоусвідомлення» [169, c. 15-22]. Поза більшістю історичних пояснень, в 

політико-антропологічній літературі виділяються такі причини зростання ролі 

правоконсервативних ідей усередині турецького суспільства:  

 а) обмеження західними державами «життєвого простору» турецького етносу;  

 б) недопущення західними державами зростання пантюркізму на теренах 

Балкан і Близького Сходу;  

 в) громадянські війни в Сирії та Іраку, як платформа для відновлення 

«територіальних прав» Туреччини на теренах колишньої Османської імперії [321, 

pp. 121-146; 386, pp. 163-178; 412, pp. 45-62; 414, pp. 600-610; 445, pp. 73-85]. 

 Всі ці пояснення лежать в площині «тюркської політичної традиції», 

основними фундаторами і дослідниками якої вважаються турецькі теоретики Ремзі 

Огуз Арик (1899-1954), Ніязі Октем (нар. 1944), Ільбер Ортайли (нар. 1947). 

Зокрема, Н. Октем є автором монографій «Напрямки філософії держави і права» 

(1993), «Філософія, політологія, право і держава» (1999), де визначив 

«географічний детермінізм» в якості ключової особливості «політичного світогляду 

орієнтальної людини» [169; 321; 445].  

 Едвард Ваді Саїд раніше (1978) прийшов до визначення геопросторовості в 
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якості ключової філософеми східного світогляду [186; 455]. Його постколоніальні 

студії дають чітке розрізнення «західного споживацтва» (на думку Саїда, воно 

яскраво продемонстровано кожною історичною практикою окупації європейцями 

та американцями африканських чи азійських країн) та «східного просторового 

патріотизму». Саїд вважав, що політичний патріотизм західного типу базується 

на «раціональному консумпціонізмі», тоді як політичний патріотизм східного типу 

визначається «ірраціональною любов’ю до Батьківщини» [95, c. 613-627, 701].  

 Саїд, як літературознавець за першою освітою, показав себе хорошим знавцем 

ідеології російського євразійства [186; 455], оскільки концептуалізація поняття 

«любов до Батьківщини» вперше була здійснена ще Федором Достоєвським (1821-

1881) у політико-публіцистичній праці «Щоденник письменника» [95, c. 342]. 

Ідеологія «почвенничества» («грунтівництва») Ф. М. Достоєвського знайшла своїх 

послідовників саме у середовищі політичних антропологів орієнтального 

спрямування. Поза російськими неоєвразійцями, безперечними рецепієнтами 

напрацювань літератора, філософа та ідеолога є сучасні арабські вчені 

(представники академічної школи постколоніальних студій) та персидські 

(переважно іранські) мислителі [95, c. 342; 446, p. 207].  

 Ключовим спадкоємцем Е. Саїда в напрямку політико-антропологічного 

постколоніалізму потрібно визнати професора Університету міста Нью-Йорк 

Талала Асада (теж араба за походженням) [172, c. 152-156]. Ще в 2003 р. була 

опублікована стаття «Формування секулярного простору: християнство, іслам, 

сучасність» [243], де Асад намагався поєднати принципи економізму та 

геопросторовості: «Антропологічний аналіз соціальної структури повинен 

фокусуватись не на типових акторах, а на мінливих патернах інституційних 

відносин та умов (особливо в галузі так званої політичної економії)» [243, p. 48].  

 Так чи інакше, сутність окциденталізму та орієнталізму в працях 

політантропологів визначається за допомогою двох критеріїв – 

«геопросторовості» й «економізму». Керуючись зауваженнями Девіда Істона, 

найбільш доцільним методом ідентифікації та класифікації цих критеріїв у межах 

політичної антропології пропонуємо визнати аналогію «геопросторовості» з 
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географічним детермінізмом та аналогію «економізму» з економічним 

детермінізмом [240, p. 93; 241, p. 19; 246, p. 939; 316, pp. 210-262]. У такому разі, ми 

зможемо систематизувати різнобічні та різнотематичні праці окремих 

політантропологів за чіткою науковою схемою та, відповідно, не відриватимемось 

від соціогуманітарної традиції.  

 

2. 2. Класифікація груп та шкіл політичних антропологів у межах 

окцидентального та орієнтального підходів 

 

 Першу спробу класифікації політико-антропологічних дослідницьких груп та 

шкіл здійснив британський вчений Едвард Еван Еванс-Прічард (1902-1973) у 

книгах «Нуери» (1940) та «Політичні системи ануаків» (1940) [322; 326]. Обидві 

монографії присвячені дослідженню політичних традицій нілотських племен – 

традиційного населення Сходу Африки [220, c. 339]. Саме Евансу-Прічарду 

належить честь формулювання дослідницького предмета політантропології – 

політичної традиції [113, c. 43]. Разом із тим, Еванс-Прічард розділив 

політантропологів за ознакою «відкритості» цього предмета: 

1) Експліцитні політичні антропологи; 

2) Імпліцитні політичні антропологи [95, c. 427-428; 322, pp. 119-

134]. 

 Відповідно до поділу Еванса-Прічарда, що проходить лейтмотивом його 

монографічних досліджень, політантропологія ХІХ століття визнавалась вченням 

про політичну традицію, котре, в силу надмірної філософізації наукового простору, 

вимушено знаходилось «в тіні» інших дисциплін [322, p. 9]. Для Еванса-Прічарда, 

ключовими дисциплінами, що «вміщали в собі» політантропологію, виступали 

етнографія та історія [95, c. 428].  

 Станом на 1940 р. експліцитними політичними антропологами, що вивчали 

політичну традицію «відкрито», були сам Е. Еванс-Прічард, а також М. Фортес, Р. 

Лаві, А. Сові [7, c. 7-14]. Імпліцитними політичними антропологами, що вивчали 

політичну традицію «приховано» (через аналіз її «у контексті» іншого предмета) 
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могли бути визначені всі попередні політичні мислителі [322, p. 5-15]. Головними 

імпліцитними політантропологами, прихильники прічардівської методології 

визнавали Арістотеля, Рене Декарта, Шарля-Луї Монтеск’є, Жан-Жака Руссо, 

Фрідріха Енгельса, Генрі Мена, Люїса Генрі Моргана – у їхніх системних викладах 

політичної теорії політичні традиції характеризуються імпліцитно («не на 

поверхні») [7; 113; 220].  

 Критику цієї класифікації знаходимо в класичній роботі Клода Лефора (1924-

2010) «Форми історії: Нариси політичної антропології» (1978) [120]. По-перше, 

Лефор протистоїть твердженням Еванса-Прічарда про імпліцитність політичної 

антропології [240, p. 33]. На думку видатного французького теоретика, 

політантропологія «знаходиться повсюди, вона всюдисуща» [120, c. 65]. Поза 

політичною антропологією (як «традиційністю політики»), на думку Лефора, не 

існує не тільки жодної відкрито політичної теорії, але й жодної соціальної чи 

культурної структури повсякденного буття [241, p. 12]. Розвиваючи ідеї 

структуралізму, К. Лефор звертає увагу на політичність, як «норму людського» 

[279, p. 3]. Це означає, що політичність випливає з біологічності індивіда: 

колективність є ніщо інше, як прояв генетичної політичності [446, pp. 12-16]. 

Відповідно, ключовими дисциплінами, що «вміщують в собі» політантропологію 

для К. Лефора є біологія та філософія [446, pp. 152-153]. 

 Е. Еванс-Прічард активно розповсюджував і популяризував свої теоретико-

методологічні напрацювання під час роботи на посаді завідуючого кафедри 

соціальної антропології в Оскфордському університеті (1946-1973) [95, c. 427; 220, 

c. 257-291]. Вчений був опонентом концепції примітивних спільнот Е. Б. Тейлора 

та проголошував «сучасність» предмету антропологічних дисциплін [220, c. 273-

275]. Зокрема, Еванс-Прічард критикував антропологів Редкліфа-Брауна і 

Малиновського за «надмірне захоплення» так званими «примітивними 

суспільствами» (первісними спільнотами, традиційними африканськими та 

індіанськими племенами, тубільцями Океанії), що, на його думку, абсолютно не 

відповідало вимогам часу [220, c. 240-246]. Стверджуючи актуальність та 

сучасність політантропології, Еванс-Прічард наголошував: дослідження 
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«традиційних спільнот» Африки, Австралії, Океанії, Південної Америки має 

відбуватись з метою пошуку ключа та відповідності між соціально-політичними 

станами різних народів [322, p. 21]. На його думку, той стан «єднання з природою», 

що зберігся серед нілотських племен Східної Африки, є аналогією неолітичного / 

енеолітичного соціально-політичного стану європейських народів [322, pp. 21-28]. 

Не будучи конструктивістом в андерсонівському розумінні поняття, Еванс-

Прічард, тим не менше, розглядав політичну антропологію як сукупність методів 

дослідження етносоціального конструювання та політичного конституювання 

сучасних суспільств, називаючи її «еволюційною призмою» [220, c. 260; 322, p. 3]. 

 Французький теоретик Жорж Баландьє (1920-2016) працював на межі обох 

підходів, оскільки філософію визнавав настільки ж важливою для генези і предмета 

політантропології, наскільки й історико-етнографічні дисципліни [7, c. 6-21]. 

Будучи африканістом за інтересами, як і Еванс-Прічард, Ж. Баландьє підкреслював: 

поза філософією знецінюється науковий і понятійно-термінологічний апарат 

політичної антропології [7, c. 124-130]. Без знання філософії, замість чіткої 

дефініції політичної традиції, вчені отримають набір різнохарактерних даних, 

отриманих під час польових етнографічних експедицій, не зможуть їх 

проаналізувати і синтезувати [446]. Цього допускати не можна, так як класифікація 

і систематизація, за П. Брока та О. Гольденвейзером, виступають «пануючими 

методами всіх антропологічних дисциплін» [95, c. 331-333]. 

 Жорж Баландьє слушно зауважив: «Лише після 1920 року починається 

вироблення власне політичної антропології, вже експліцитної, а не імпліцитної. 

Виходячи зі старої проблематики, вона, втім, використовує нові матеріали, 

запозичені з етнографічних досліджень» [7, c. 21]. Користуючись підходом Еванса-

Прічарда, Жорж Баландьє вказує: політантропологи повинні більше уваги 

приділяти дихотомії «традиція / модернізм» [7, c. 17]. Він також зауважує: «Таке 

зіставлення виводить політантропологію за межі вивчення самих лише 

різноманітності й походження політичних форм, воно ставить також проблему 

виникнення загальних зв’язків між ними, проблему їхніх несумісності й 

антагонізмів, пристосувань і мутацій» [7, c. 17]. Нижче, Баландьє класифікує 
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політантропологів за критерієм дослідження цієї дихотомії: 

1) «Попередники» (Арістотель, Н. Маккіавеллі, Ш.-Л. Монтеск’є, 

Ж.-Ж. Руссо, К. Маркс, Ф. Енгельс) [7, c. 18-19]; 

2) «Перші антропологи» (Г. Мен, Л. Г. Морган, Фр. Боас, Фр. 

Опенгеймер) [7, c. 20-21]; 

3) «Політичні антропологи» (сам Ж. Баландьє, Е. Еванс-Прічард, В. 

К. Маклауд, Б. Пресейд, Р. Г. Лаві, О. Гольденвейзер, М. Фортес, М. 

Глюкман, Л. Мер, Е. Ліч, Й. Ціглер) [7, c. 21-23]. 

 Класифікацію еволюції політичної антропології, як і Еванс-Прічард, Баландьє 

здійснював у відповідності з рівнем експліцитності політичної традиції у студіях 

перелічених учених [7, c. 21]. Там, де експліцитність політичної традиції видається 

найбільш яскравою, Ж. Баландьє вважає доцільним використовувати дефініцію 

«політична антропологія» [7, c. 103-116]. Вчені, що аналізували політичні традиції 

лише партикулярно та контекстуально, маючи на меті сукупне дослідження іншого 

предмета, підпадають, згідно цієї класифікації, під визначення «попередників» або 

«перших антропологів» [7, c. 18-20]. 

 Подальше зростання кількості політичних антропологів, що відбулось після 

1945 року, акумульоване боротьбою народів Африки та Азії за деколонізацію, 

призвело до необхідності поділу «політичних антропологів» на «сегментаристів» і 

«етатистів» [7, c. 77-81; 148-154]: 

1) «Політантропологи-сегментаристи», на думку Баландьє, 

вивчають політичні традиції у суспільствах, що не мають власної 

державності, а також у спільнотах, що є часткою інших політичних націй [7, 

c. 61, 146-148]; 

2) «Політантропологи-етатисти», на думку Баландьє, вивчають 

політичні традиції у суспільствах, що мають власну державу [7, c. 129-143]. 

 Надаючи власну класифікацію політичних антропологів, поділяючи їх на дві 

провідні групи, Баландьє посилається на збірник наукових праць під назвою 

«Африканські політичні системи», опублікований за редакцією Е. Еванса-Прічарда 

та М. Фортеса (1940 р.) [7, c. 22-25]. Ось, що він зазначає: «Керуючись вимогами 
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компаративістики, автори цієї книги подають виразно відмінні один від одного 

«випадки». Книга містить теоретичний вступ і пропонує начерк типології. М. 

Глюкман оцінив її як перший внесок у справу надання політичній антропології 

наукового статусу. Справді, керівники авторського колективу дистанціюються від 

«філософів політичного», занепокоєних не так «описом», як «розмовами про те, яке 

урядування люди повинні були б собі встановити». Це твердження очевидно 

викликає певні застереження, проте майже немає такого фахівця з політичної 

антропології, який не виявив би своєї вдячності цим великим антропологам» [7, c. 

22].  

 К. Лефор не погоджувався з Евансом-Прічардом якраз у царині критики 

«філософів політичного» [120]. Далекий він був і від ідеалізації думок Еванса-

Прічарда М. Глюкманом та Ж. Баландьє [446, p. 164]. Однак, «надмірна 

філософізація» зробила праці Лефора менш привабливими для спільноти 

етнографів та істориків [294, pp. 25-31]. Відтак, основну аудиторію прихильників 

протягом 1940-1990-х рр. політантропологія набирала серед істориків та етнологів 

[7, c. 180-182]. На підтвердження достатньо згадати імена сучасних пострадянських 

політантропологів (Д. Бондаренко, В. Тишков, М. Крадін, В. Бочаров, Ю. Мурзін, 

Р. Вацеба, В. Кіорсак тощо) [15; 16; 26; 45; 90; 106; 164; 194]. Проблематика 

політичних традицій і політичної ідентичності, краще сприймалась істориками 

внаслідок емпіризації антропологічної методології, здійсненої Евансом-Прічардом. 

Йдеться про широкий пласт емпіричного матеріалу, закладений у фольклорі, 

обрядах, звичаєвому праві та усному легендаріумі кожного етносу [95, c. 557-558].  

 Фольклоризація та етнологізація політичної антропології стала ключовою 

рисою окцидентального виміру дисципліни протягом другої половини ХХ століття 

[87, c. 270-274]. К. Лефор, хоча і наближався до побутово-буденного дискурсу 

історіософської школи «Анналів соціальної та економічної історії», застерігав 

політичну антропологію від «деконструкції формальності» [120, c. 11]. Вивчення 

виключно політизації неформальності Лефор називав партикулярною 

антропологією, що грунтується на аналізі партикулярного (тобто атомізованого) 

досвіду [446, pp. 160-166]. 
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 Рецепієнтом філософського повороту Лефора став провідний англо-

американський політантрополог Віктор Уіттер Тьорнер (1920-1983) – один із 

засновників понять «політичний хеппенінг» і «політичний перформанс» [204; 473]. 

Обидва поняття є складовими «ритуального процесу» – терміну, введеного в 

науковий обіг Тьорнером [95, c. 601-602]. Його книга «Ритуальний процес: 

структури та анти-структури» є маніфестом впровадження дихотомічності 

антропологічних досліджень [95, c. 601]. Грубо кажучи, її можна охарактеризувати 

за допомогою гасла «все по два», коли ідентичність кожної «структури» 

виражається через опозиційну категорію «анти-структури» [95, c. 601-602].  

 Інституціоналізація, на думку Тьорнера, здійснюється шляхом символізації та 

сакралізації [204, c. 32-46; 473, p. 194]. Це означає, що органи політичної влади 

завжди сакральні [113, c. 10-12; 204, c. 134-135]. Головним аргументом на користь 

твердження, Тьорнер вважав тезу про анти-структури [204, c. 104]. Наявність 

опозиції владі завжди доводить її сакральність та могутність (чи «потенційну 

могутність») [204, c. 87]. Значною мірою, приховане чи відкрите протистояння 

половини населення владі є універсальною світовою політичною традицією (так 

вважають У. ван Бек та Д. Фукс [249, pp. 321-326]). Воно не контраргументує, а, 

навпаки: стверджує єдність поняття «влада» через множинність її змістовної 

інтерпретації «прихильниками» і «противниками» [7, c. 46-48, 107].  

 В. Тьорнер став предтечею політичної семіотики, котра невдовзі здобула своє 

передове та прогресивне місце в системі політико-антропологічного знання, 

завдяки праці Умберто Еко «Трактат по загальній семіотиці» (1975) [204, с. 247; 

214, с. 222; 446, p. 219].  

 Ключові праці В. Тьорнера побудовані на протиставленні антропологів-

символістів та антропологів-партикуляристів [204; 473]. Класифікація їх виглядає 

наступним чином: 

1) Символічна політична антропологія – вивчає політичну традицію, 

в контексті опозиції структур і анти-структур, як ритуальний процес; будь-

яка політична дія базується на підсвідомому чи свідомому використанні 

традиційного світогляду; політичними антропологами символічної групи 
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мають бути визнані всі, хто історично оцінював політику, як екзистенцію (за 

М. Хайдеггером, О. Шпенглером, А. Тойнбі). 

2) Партикулярна політична антропологія – вивчає політичну 

традицію, в контексті анти-структурної опозиції символізму, чим викликає 

деконструктивний резонанс всередині дисципліни; характеризується 

визнанням пріоритету свідомої діяльності над ритуальним автоматизмом і 

досліджує політичну традицію з позицій інструменталізму її послідовників; 

політичними антропологами партикулярної групи мають бути визнані всі, хто 

історично оцінював політику, як інзистенцію (за Ж. Баландьє, М. Фортесом, 

Р. Лаві) [473, pp. 101-120]. 

 По суті, в політико-антропологічній класифікації В. Тьорнера, ми знову 

знаходимо слід засновника політичної антропології Е. Еванса-Прічарда [204, c. 71; 

473, p. 101]. Йдеться про дихотомію експліцитності та імпліцитності в структурі 

політико-аннтропологічного знання та про зміст антропологічного пізнання, що 

може бути, як концептуальним (тобто «всезагальним», «універсальним»), так і 

контекстуальним (тобто «локальним) [473]. По суті, Віктор Тьорнер трансформував 

методологему Еванса-Прічарда на новий лад: партикуляристи визнаються 

імпліцитними («інзистентними»), тоді як символісти визнаються експліцитними 

(«екзистентними») [204, c. 183-186].  

 Деконструкція філософії у політичній антропології, здійснена Евансом-

Прічардом, зробила політантропологію закритою дисципліною, призначеною для 

«вивчення одних іншими» [95, c. 427-428]. Ось чому провідні китайські, індійські, 

ісламські та африканські вчені опинились за межами академічного співтовариства 

так званої «експліцитної політичної антропології» [7, c. 21]. Разом із тим, певні 

заслуги в галузі класифікації належать китайському історику та політичному 

антропологу Лі Сюеціню (1933-2019), що донедавна займав посаду професора 

політичної історії в Університеті Циньхуа [498]. Він першим сфокусував свій 

інтерес навколо диференціації західного та східного підходів щодо оцінки 

політичних традицій і політичної історії Китаю [498, pp. 5-11]. По суті, Лі Сюецінь 

сформулював доктрину «орієнталізму з китайським обличчям» [455, p. 42]. При 
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цьому, він використовував дані археології для демонстрації самобутності 

китайської цивілізації ще п’ять тисяч років тому, коли європейська цивілізація «не 

доросла до рівня міської культури» [498, p. 7]. Також Сюецінь підкреслив: вивчати 

китайську політичну історію західними методами є некоректно та злочинно, 

оскільки її сприйняття не входить «в коло розуміння західної людини» [498, pp. 

116-135].  

 Будучи послідовним противником «вестернізації політичних інститутів» [498, 

p. 5], Сюецінь звернув увагу на існування окцидентального та орієнтального 

наукових вимірів, які, в свою чергу, поділяються на культурно-історичну та 

ідеологічну групи дослідників: 

1) Культурно-історична група політантропологів – це історики, 

студії котрих перейшли в сферу актуальної символічної політики та 

сприйняття феноменів політичного; сенс занять культурно-історичної групи 

передається через формулу «культура-природа-суспільство», в рамках якої 

людина знаходиться під етичним контролем трьох вищих від її волі сил [498, 

pp. 4-5];  

2) Ідеологічна група політантропологів – це вчені, котрі не вивчають 

політичну історію суспільства, а скоріше «продукують її» (елементарно 

«переписують»), з метою підсилення та покращення своїх ідеологічних 

позицій [498, pp. 7-11]. 

 Цікаво, що Лі Сюецінь свого часу навчався в Університеті Циньхуа під 

науковим керівництвом визначного китайського політичного філософа та аналітика 

Цзіня Юеліня (1895-1984) [500]. В його ключовій праці «Теорія знання» (1984) 

було висловлено ідею про перманентну експліцитність політичного знання [500, pp. 

532-537].  

 Цзінь Юелінь пояснював свою ідею постійною належністю людини до сфери 

політичного, котра виражається в повсякденній ідеологічній обробці, агітаційних 

заходах (йшлося про часи «Культурної революції» в КНР), в отриманні новин через 

засоби масової інформації та освітні заклади [500, pp. 532-534]. Крім того, людина 

все своє життя проводить в системі владно-управлінських відносин, так як режим 
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патріархальної родини передбачає підпорядкування волі батька [500, pp. 535-541]. 

Це означає, що людина не може існувати без політичного самоосмислення, котре, в 

свою чергу, породжує нові форми повсякденного політичного побуту [500, pp. 545-

547]. Основною формою такого буденного політичного побуту Юелінь вважав 

звичаєве право, політико-етичну складову якого розглянув у трактатах «Логіка 

політики» (1937), «Про Дао» (1941) [500, p. 549-550]. Юелінь дивився на політичну 

антропологію, як на співтовариство вчених, що сфокусовані навколо таких 

програмних проблем: 

1) Політизація звичаєвого права – сутність цієї дослідницької 

школи, за Юелінем, визначається логічною послідовністю морально-етичних 

норм, котра призводить їхню еволюцію до рівня політизації та перетворює 

внутрішньо-родові стосунки в джерело політогенезу [500, p. 542]; 

2) Теоцентричність («дао-центричність» в термінології Юеліня) 

політики – сутність цієї дослідницької школи полягає в дослідженні 

політичної життєдіяльності людства через призму сакралізації громадських 

організацій, спілок, об’єднань; пріоритету символічної та асоціативної 

політики над раціональним прагматизмом [500, pp. 544-545]. 

 Відтак, характеристика Лі Сюеціня розглядає політичну антропологію через 

примат методологічного домінування «культурного центризму» [500, p. 546]. 

Однак, незважаючи на заплутаність авторських висновків, її великою перевагою 

вважаємо відстоюваний Сюецінем «панлогізм», що передбачає сполучення 

політичної етики та політичної логіки [500, pp. 531-541]. Гносеологічно Лі Сюецінь 

дуже близький до «філософського повороту політичної науки» К. Лефора та В. 

Тьорнера [120, 204; 473]. Однак, семіотична частина його вчення більше пасує 

теорії «герменевтичного кола» Г. Гадамера [446, pp. 82-91]. Йдеться про «межі 

розуміння та сприйняття», в рамках яких політичний антрополог виступає 

«сприймаючим дослідником», що вивчає колективне сприйняття. У центр 

дисципліни, отже, ставиться «політичне сприйняття», правильне осмислення якого 

неможливе поза лінгвістичним emic-методом [446, pp. 95-97; 500, pp. 531-533].  

 Сюецінь наголошує на примордіальній давності китайської політичної 
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культури та стверджує існування китайської «політичної цивілізації», завдання якої 

історично полягало в закріпленні влади китайського народу над сусідніми 

«неосвіченими кочівницькими спільнотами», до складу яких зараховуються не 

лише традиційні племена хунну, сяньбійців, киданів, чжурчженів, монголів, але й 

населення Японії («переселенці з Піднебесної імперії») [500, pp. 531-550]. При 

цьому, Сюецінь класифікує китайських антропологів за критерієм їхнього 

ставлення до кочівників: 

1) Прихильники концепції взаємодоповнюючого співжиття номадів 

та осілих землеробів; 

2) Прихильники концепції історичного протистояння номадів та 

осілих землеробів; 

3) Прихильники концепції виключного впливу номадів та 

кочівницького способу життя на соціально-політичний устрій землеробських 

народів світу; 

4) Прихильники пріоритету торгівлі та податкової організації у 

контексті створення ранніх політичних структур [500, pp. 539-547]. 

 Зауважимо: ключовою в сучасній китайській політичній антропології 

визнається тема взаємодії історичних хунну («сюн-ну», «гуннів») та китайців (III 

ст. до н. е. – II ст. н. е.), що дає найбільше матеріалу для класифікації означених 

чотирьох груп політантропологів учнями Лі Сюеціня [153, c. 8-10]. Пріоритетність 

заглиблення китайських фахівців в історико-політичний (за визначенням 

російського політантрополога М. Крадіна, «політогенетичний» [106; 109, c. 6-7]) 

дискурс, свідчить про бажання вчених дистанціюватись від актуальних 

політологічних проблем сучасності. Однак, з іншого боку, дихотомія кочівництва 

та осілого землеробства потребує наукового вирішення задля ідеологічного 

обгрунтування (чи, навпаки, спростування) китайської гегемонії у країнах 

Центральної Азії. Про це свідчить ряд праць китайських вчених, опублікованих 

протягом останнього десятиліття, а також контраргументи монгольських, 

турецьких, узбецьких, російських колег [108, c. 17-28; 109, c. 6-23]. 

 Поза, Л. Сюецінем та Ц. Юелінем, найбільше серед сучасних 
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політантропологів до окцидентально-орієнтальної класифікації політичних 

антропологів наблизився арабський вчений Талал Асад (учень Едварда Саїда) [242; 

243]. Фактично він пропонує наступну класифікацію політантропологів: 

1) Дослідники, що вивчають наративи репрезентації політичної 

культури всередині історичного процесу; 

2) Дослідники патерналізації інституційних відносин та умов 

політичної життєдіяльності культурної структури; 

3) Дослідники культурних основ політичної економії; 

4) Дослідники політичної культури як результату імпліцитної 

взаємодії між ідеологічною структурою та соціально-класовою базою; 

5) Дослідники політичних структур як форм моральної 

самосвідомості етносу, типів маніпулювання світоглядом населення і 

протистояння цьому маніпулюванню [243]. 

 Талал Асад заснував спеціальну науково-дослідну лабораторію в Університеті 

міста Нью-Йорка, де проводить дослідження в галузі політичної антропології 

арабських народів та розповсюдження ідеології панісламізму [243, pp. 2-5]. 

Зокрема, Асад звертає особливу увагу на взаємовідносини між релігійними 

групами шиїтів і сунітів, вивчає протистояння між радикальними рухами та 

сектами всередині ісламу (для прикладу, ісмаїлітів чи алавітів). Заслуговує на увагу 

аналіз Асадом політико-антропологічного «статусу» дейлемітів, що складають 

значну частину радикального ісламізму. На прикладі моделей і методик вивчення 

повсякденного політичного світогляду дейлемітів, Асад і його послідовники 

здійснюють класифікацію різноманітних груп політичних антропологів [172, c. 152-

156]. 

 Хоча Т. Асад [243] жодного разу не посилається на праці радянського вченого 

Льва Куббеля (1929-1988) [113], не помітити кореляцію між їхніми теоретичними 

напрацюваннями складно.  

 По-перше, опублікована в 1986 р. програмна стаття Т. Асада «Ринкові моделі, 

класові структури і контексти», розглядає предмет політико-антропологічного 

аналізу ідентично з працями Л. Є. Куббеля «З історії Давнього Малі» (1963), 
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«Сонгайська держава» (1974) [242, pp. 74-94]. Обидві книги ленінградського 

професора Куббеля були першими в СРСР спробами узагальнити напрацювання 

англомовних і франкомовних політичних антропологів у галузі африканістики [16, 

c. 134-137]. Крім того, Куббель додав багато цікавих ідей, що, на думку російського 

політантрополога М. М. Крадіна, «покращили» рівень та якість політико-

антропологічних студій загалом. Куббель звернув увагу на потребу систематизації 

політико-антропологічних ідей та їхньої класифікації [105, c. 11-61]. Серйозніше до 

проблеми класифікації груп та шкіл політантропологів ставився тільки Жорж 

Баландьє [113, c. 6].  

 По-друге, і Асад, і Куббель вважають схему «експліцитності / імпліцитності» 

Е. Е. Еванса-Прічарда застарілою [113; 272; 273]. До 1986 р., згідно підрахунків Ж. 

Баландьє, політична антропологія напрацювала достатній рівень експліцитних 

публікацій [7, c. 180-189]. Відповідно, мала би бути створена класифікація, що 

враховувала б диференціацію ідейно-методологічних підходів усередині цієї 

експліцитної бази. Куббель, де-факто, відводить класифікації Еванса-Прічарда роль 

«історії політичної антропології» та пропонує власний підхід – регіональний [113]. 

Маніфестація африканістичних інтересів Куббеля знаходить вираження в тезі про 

існування групи політантропологів-африканістів [448, p. 3]. Логічно припускається 

також існування груп: Політантропологів-американістів; Політантропологів-

індологів; Політантропологів-семітологів; Політантропологів-тибетологів; 

Політантропологів-синологів; Політантропологів-японістів; Політантропологів-

європеїстів [279; 292; 309; 311; 375; 389; 390; 448; 492]. 

 У методологічний центр своєї класифікації Куббель та його послідовники з 

числа ленінградської школи етнологів ставлять насамперед африканістику [113, c. 

8-12; 266, pp. 3-15]. Вона, по суті, виконує роль «цариці політичної антропології». 

Однак, за Ж. Баландьє, такий стан справ був можливий наприкінці ХХ ст. 

виключно тому, що абсолютна більшість антропологів вивчали саме африканські 

спільноти, помилково визначені Е. Б. Тейлором та Дж. Фрезером як «примітивні 

суспільства» [7, c. 14-22]. Разом із тим, Баландьє підкреслює: критерій регіоналізму 

не дає чіткого уявлення про методологічні орієнтири групи чи школи вчених [7, c. 
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7-22]. Не визнає цього критерію і Асад, котрий керується саме дослідницькими 

прийомами і підходами щодо визначення різних груп учених [243, p. 9]. В цьому 

ключова відмінність між Асадом і Куббелем. Однак, обидва вчені підкреслюють 

згубність «глобального підходу» в контексті класифікації політико-антропологічної 

наукової спільноти [113; 242; 243; 259]. 

 По-третє, і Асад, і Куббель називають політику сферою символічної та 

сакральної життєдіяльності. Ця теза, висловлена обома політантропологами і 

базована на семітологічних та африканістичних студіях, дозволяє провести 

паралелі між Т. Асадом / Л. Куббелем [113; 242; 243] з одного боку та В. 

Тьорнером / У. Еко [204; 292; 473] з іншого. Відповідно, керуючись вступними 

методологічними вказівками, ми можемо сміливо стверджувати, що обом 

дослідникам притаманний прийом поділу світової політико-антропологічної 

спільноти науковців на: 

1) Політантропологів семіотичного спрямування; 

2) Політантропологів не-семіотичного спрямування. 

 Наведена типологія дозволяє поставити семіотику політичної традиції в центр 

концепцій обох учених. Однак, вона абсолютно не вичерпує дослідницького 

потенціалу політичної антропології. На думку Т. Парсонса, політика ніколи не 

позбувається символічної основи [171]. Ще Ю. Бромлей називав політичний 

символізм етносимволізмом, оскільки вважав, що етніцизм знаходиться в центрі 

кожного символу [36]. При цьому, етніцизм та соціально-класову сутність людини 

(сформовану виключно в певному географічному та регіональному середовищі), 

академік Бромлей не розділяв, а навпаки інтегрував [36]. Показовою є його 

монографія «Нариси теорії етносу» (1973) [36]. Однак, незалежно від заочної 

дискусії Парсонса та Бромлея [36; 171], абсолютна більшість політологів, 

соціологів та етнологів підтримує ідею символізації політики та політизації 

символів [157, c. 174]. Теоретичними стараннями сучасних англійських учених, 

всередині політичної антропології з’явилась повноцінна наукова школа 

політичного символізму (Кембриджська) [157, c. 178]. 

 Л. Є. Куббель написав також програмну для сучасної пострадянської науки 
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монографію «Нариси потестарно-політичної етнографії» (1988) [113], де розрізняв 

«соціалістичну» політичну етнографію та «капіталістичну» політичну 

антропологію [113, c. 8], а також відзначив виключне становище марксистської 

методології у системі названих студій [113, c. 8-10]. Його підхід базувався на 

семіотизації політичної життєдіяльності.  

 В історії політичної антропології Куббель виділяє:  

 1) Імпліцитний етап (XVIII ст. – 1940 р.), що характеризувався 

антропологічними ідеями в політико-філософських творах Г. Гегеля, К. Маркса, Ф. 

Енгельса, Л. Моргана, Г. Мейна, Р. Лаві, Л. Гумпловича, Ф. Оппенгеймера [113, c. 

7-8]; 

 2) Конститутивний етап (1940-1959 рр.), що розпочався після публікації 

монографій «Нуери» та «Політична організація ануаків Англо-Єгипетського 

Судану» Е. Е. Евансом-Прічардом та завершився офіційним введенням терміну 

«політична антропологія» в науковий обіг Д. Істоном [113, c. 7-8]; 

 3) Сучасність (після 1959 р.), що характеризується зрощенням структуралізму 

та функціоналізму, зусиллями Д. Істона та британських соціальних антропологів, а 

також методом суспільно-просторової диференціації сприйняття феномену 

політики [113, c. 8]. 

 Зрощення структуралізму та функціоналізму, на думку Куббеля, здійснюється 

через абсолютизацію дискурсу сакральності політики [113, c. 12]. Також ця 

обставина стає можливою внаслідок універсального підходу до дефініції політики, 

котру більшість сучасних політантропологів справді розуміє як систему організації 

ієрархічних відносин у локальній спільноті [135, c. 82-84; 137, c. 123-127; 147, c. 

348-360]. Подекуди, політикою називають взаємовідносини між чоловіком та 

жінкою, всередині сім’ї, у контексті роду, між керівництвом та підлеглими на 

виробництві [179; 194; 214; 216; 472; 473].  

 У сучасній політичній антропології, семіотика, як вчення про системи та 

структури символів / знаків, сприймається як рефлексія народних мас, виражена 

сприйняттям політичних традицій [97, c. 249-273]. Про це писав ще Д. Істон [316, 

pp. 210-262]. Так чи інакше, але останнє узагальнююче видання з 
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політантропології, за редакцією Гаральда Видри і Бйорна Томассена, вказує: 

політика є репрезентативною формою соціальної дійсності [497, pp. 1-2]. Вона 

вимагає перформативності, драматичності, театральності [496]. Поза драмою 

політика не знаходить свого вияву [204]. Ось чому політичні технології та 

принципи політичного менеджменту завжди вимагають грамотної режисури [94, c. 

217-241]. Будь-які політичні технології, зокрема проведення державного 

перевороту чи організація колоніальної інвазії, аргументація культурної / 

економічної / імперіалістичної експансії, вимагають інформаційної підтримки з 

боку мас-медіа та продуманої інструкції політичних дій (сценарного плану) [157, c. 

176].  

 Сучасний американський політолог-окциденталіст Едвард Люттвак звертає 

увагу читачів на стратегічність політології [414; 415]. Наука про політику, за його 

глибоким переконанням, спрямована саме на академічну підтримку державної 

стратегії [415, p. 7]. Відповідно, в найбільш спрощеному вираженні, політична 

наука повинна зосередитись навколо проблеми забезпечення надійного та 

ефективного стратегічного планування політичної діяльності держави [414, pp. 51-

100]. Зауважимо, що стратегія – це завжди планування, а план – це завжди сценарій 

[414]. У свою чергу, сценарій є складовою театрально-режисерської роботи [363]. 

Ось чому більшість політичних антропологів підхопили твердження Е. Люттвака та 

намагаються перетворити сьогодні політантропологію на центральну 

субдисципліну політології, сфокусовану навколо розробки стратегічних планів 

[426, pp. 23-44].  

 Поняття «стратегія» та «план» є об’єктами підвищеної уваги семіотиків 

протягом останнього десятиліття [448, p. 49]. Мається на увазі не стільки візуальне 

вираження понять, скільки асоціативне значення лексем [174, pp. 1063-1071; 174, c. 

154-159; 176, c. 194-196]. Багатьма дослідниками підкреслюється ототожнення 

«політики» і «стратегії» у соціально-психологічному вимірі [200; 201; 358; 363]. 

Про це писали політологи Р. Гелен [44], Е. Люттвак [414; 415], О. Пленков [178], Й. 

Морріс [159].  

 Л. Є. Куббель підтримував важливе значення дискурсів сакралізації і 
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семіотизації у методології політичної антропології [113]. З огляду на динаміку 

цього процесу, а також користуючись розробленою схемою історії 

політантропології, Куббель класифікував наступні дослідницькі групи та школи 

[157, c. 176]: 

 1) Класична британська школа (структурно-функціональна) – Е. Еванс-

Прічард, М. Сміт, Дж. Барнс, Л. Мер, М. Глюкмен, Е. Саутхолл, Л. Фоллерс, Е. Ліч 

[113, c. 9]. З огляду на специфіку британського колоніалізму, Куббель вбачав у 

структурно-функціональній класичній школі конкретну регіональну спрямованість 

досліджень – африканські студії. Азійську політологічну проблематику, серед 

наведених представників, комплексно висвітлював лише Едмунд Ліч [113, c. 9]. 

 2) Індивідуалістична британська школа (соціально-мережева) – Дж. Барнс, 

Дж. Варне [113, c. 10-11]. Сам Куббель підкреслює: «Власне кажуче, звернення до 

поняття «соціальної мережі» для застосування її в політико-антропологічному 

дослідженні, є проявом зближення антропологічних досліджень і соціологічних. Ця 

тенденція, безумовно, універсальна в науці. У політико-антропологічних 

дослідженнях вона витікає з того, що найголовнішого значення – не тільки 

наукового, але, передусім практично-політичного – набула проблема інтеграції 

традиційних соціо-потестарних і політичних структур у країнах, що розвиваються 

та нові політичні інститути, що представляють незалежну (та згідно своїх функцій 

національну) державу» [113, c. 11].  

 3) Французька соціально-економічна школа (неомарксистська) – Ж. Баландьє, 

Ж. Маке, Ж. Ломбар, М. Делафосс, Ш. Монтей, М. Леєнар [113, c. 11-12]. Основу 

французької політичної антропології Куббель справедливо вбачає в історико-

антропологічних студіях Л. Февра та М. Блока [95; 104; 132]. Заснований ними 

науковий часопис «Аннали соціальної та економічної історії» дав старт 

синтетичним дослідженням історичного процесу, з якого виросло декілька 

поколінь школи «Анналів» [89, c. 8-19]. Відповідно, відчуваючи вплив Л. Февра та 

М. Блока з одного боку та К. Маркса і Ф. Енгельса з другого, французькі 

політантропологи сконцентрували дослідження навколо двох аспектів політології:  

 а) історія політичної думки в локальних умовах і форми творення політичних 



    129 
традицій; 

 б) залежність владно-управлінських відносин від соціально-економічних умов 

життя [113, c. 11-12]. 

 Л. Є. Куббель справедливо підкреслює провідну роль француза Жоржа 

Баландьє [7] в інституціоналізації і теоретико-методологічному конституюванні 

політичної антропології: «Французькій науці в особі Ж. Баландьє належить 

пріоритет постановки перед західними дослідниками проблеми адаптації та 

інкорпорації традиційних потестарних і політичних інститутів та структур у нових 

історичних умовах, що склалися в країнах, котрі розвиваються. При цьому, ця 

проблема була поставлена ним не тільки як практична, але і як потребуюча 

теоретичного осмислення. І той самий Ж. Баландьє – першим на Заході – спробував 

окреслити коло питань, які відносяться до сфери політичної антропології як 

самостійної галузі знань. Таким чином, висловлене «неомарксистом» Н. 

Пуланцасом звинувачення французької науки в «теоретичному провінціалізмі» не 

може бути віднесене до французької політантропології» [113, c. 12].  

 Врешті, варто погодитись із Л. Куббелем. Якщо обидві британські школи 

політантропологів більше уваги приділяли етнографічним студіям локальної 

політики, спрямованим на розвиток прикладного публічного управління та 

адміністрування в окремих колоніях та домініонах Британської імперії, то 

французька школа політантропологів займалась теоретичним обгрунтуванням 

економізму. Відтак, французькі вчені стоять біля витоків сучасного 

окцидентального виміру політичної антропології. Британські дослідники 

рецепіювали пріоритет економізму в французів, про що воліють не згадувати в 

загальних курсах із політичної антропології [433, pp. 51-70]. Однак, тут варто 

зазначити, що, по-перше, британці проводили політико-антропологічне вивчення 

колоніальних племен та етносів з прагматичною метою, а, по-друге, саме 

британська філософія забезпечила провідне місце економічному детермінізму в 

західних соціогуманітарних теоріях [159; 450; 486; 496].  

 4) Американська школа політичного поля (психологічна) – Д. Істон, С. Ліпсет, 

Т. Парсонс, Е. К. Парсонс [113, c. 12-13]. Праці представників цієї школи 
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присвячені складним питанням взаємодії між «політичним полем», «політичними 

акторами» та «політичними рецепієнтами», якими є конкретні люди, індивіди [297]. 

Джерелом школи політичного поля виступає твердження британського соціально-

культурного антрополога А. Р. Редкліффа-Брауна про існування т. зв. «соціального 

поля» [464, p. 3]. В цьому вимірі, політична антропологія другої половини ХХ ст. 

проявляла підвищений інтерес до концепції «соціально-економічної стратифікації 

як детермінації політичного життя» [464, pp. 4-5]. Індивіди є об’єктами впливу 

політичного поля, вони постійно знаходяться під «інформаційним» та 

«інституційним» ударами мас-медіа та адміністративних органів [464, pp. 3-20]. 

Індивіди – складова частина владно-управлінської мережі [455, p. 961]. Їхня 

рефлексія з приводу подій всередині політичного поля створює фон політичного 

життя [464, pp. 11-18]. Більшість методологічних супротивників критикували 

послідовників Д. Істона за «постпозитивістський механіцизм» [400, p. 17]. Втім, 

теорія політичного поля Істона [464, pp. 3-20] є найбільш семіотичною серед шкіл, 

класифікованих Л. Є. Куббелем [113, c. 12-13].  

 5) Американська школа студій над chiefdom [352; 464] (пострадянський 

аналог – поняття «вождество» [9, c. 36-50; 105, c. 11-61]), генеза якої приводить до 

потестарних поглядів Р. Лаві [113, c. 13-16]. Ключова позиція представників школи 

chiefdom – протистояння теорії походження держав шляхом завоювання, 

запропонованій Ф. Оппенгеймером і підтриманій після 1949 р. більшістю 

американських політологів-інституціоналістів [7; 113; 159; 402; 403]. Головними її 

представниками стали М. Фрід, Дж. Стюарт, Е. Сервіс, Р. Коен, М. Салінз 

(представники США), Х. Классен (представник Нідерландів), М. Годельє 

(представник Франції), М. Блок (представник Великобританії). Всі зазначені вчені 

підтримували інституціоналізм Істона [316; 317; 318], але проблему 

співвідношення «первинних» і «вторинних» держав, політичну генезу 

(«політогенез») державності, проблематику сакральності владних структур у 

неформальному вимірі (буденному житті) [94, c. 217-241; 97, c. 249-273; 428, pp. 

337-353], ставили набагато вище від формалізованих механіцистів-прагматиків, що 

підтримували теорію політичного поля [113, c. 13-16]. 
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 6) Американська школа політичної енергетики («біополітична») – Л. Уайт, Р. 

Н. Адамс [113, c. 16-18]. Ця школа знаходиться біля основ сучасної біополітики та 

грунтується на твердженнях дарвіністського характеру [424, pp. 749-771]. Саме 

боротьба та конфлікти зумовлюють сенс людської історії, дозволяють людській 

цивілізації розвиватись [113, c. 16-18]. Політика створена для ефективного 

керівництва війнами і протистояннями. Людська політична життєдіяльність 

дозволяє досягати влади з метою заволодіння якомога більшими обсягами ресурсів 

[432, pp. 919-928]. Політантропологи енергетичного спрямування, за Куббелем, є 

виключного технологічними детерміністами. Ми ж підкреслимо, що хороше 

знайомство із працями Р. Адамса не залишає можливостей визначити його школу 

інакше, аніж економіко-детерміністичним чином [226]. Саме «економізм» Адамс 

ставить в центр цивілізаційного розвитку та людського життя [226, pp. 19-31]. 

«Економізм», на його думку, проявляється в реальному житті, як збереження 

достатньої кількості енергії за умов найбільшої реалізації природних інстинктів. 

Досягнення балансу між цими явищами, зокрема в політико-владному вимірі, 

робить мирне суспільство утопією та навіть «шкідливою вигадкою комуністів» 

[226].  

 На наш погляд, характеристика Куббелем Адамса виключно як 

технологічного детермініста [113, c. 17], є намаганням викинути з його теорії 

подібність із догматичним вченням К. Маркса. Сам Маркс, безумовно, 

модернізував та покращив економічний детермінізм, дав йому нове дихання і 

зробив економічний детермінізм, напротивагу детермінізму географічному, 

ключовою політологічною доктриною ХХ століття [82; 84; 286; 446; 450; 475]. Про 

це пише і провідний соціолог ХХ ст. Ерік Гобсбаум [363].  

 7) Радянська школа політичної етнографії (марксистська), представлена 

працями провідних радянських етнологів М. О. Косвена, І. І. Потєхіна, С. П. 

Толстова, С. О. Токарєва, Д. О. Ольдерогге, Ю. П. Аверкієвої, О. І. Першица, О. С. 

Томановської, В. В. Бочарова [113, c. 22]. На наш погляд, Куббель незаслужено 

викреслив з цього фундаментального переліку московського академіка Юліана 

Бромлея та свого ленінградського колегу Льва Гумільова [137, c. 123-127]. Обидва, 
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в сукупності, зробили для становлення сучасної політичної антропології не менше, 

ніж вся радянська школа політичної етнографії разом узята. Школа політичної 

етнографії базувалась на пріоритеті формаційного вчення та присвячувала студії 

«традиційним спільнотам» (племена Африки, тубільці Австралії та Океанії, корінні 

малочисельні народи Півночі СРСР, індіанці обох Америк) [16; 28; 40; 42].  

 Отож, першою була класифікація англійця Едварда Еванса-Прічарда, тоді як 

найбільш грунтовно та змістовно до проблеми підійшов радянський учений Лев 

Куббель. Якщо його попередники керувались регіональними ознаками зацікавлень 

політантропологів, або історико-політичними критеріями, семіотичністю / не-

семіотичністю, то Куббель звернув увагу на сім провідних теоретико-

методологічних шкіл політичної антропології, головною умовою існування котрих 

визначив підходи до аналізу сакралізації та семіотизації політики: 

1) Структурно-функціональний підхід (Великобританія); 

2) Соціально-мережевий підхід (Великобританія); 

3) Неомарксистський соціально-економічний підхід (Франція); 

4) Психологічний підхід рефлективності політичного поля (США); 

5) Chiefdom-підхід (США); 

6) Політико-енергетичний підхід (США); 

7) Марксистський формаційний підхід (СРСР). 

 Аналіз сучасної літератури доводить, що проблема класифікації політичних 

антропологів у межах дослідницьких груп і шкіл, досі не зрушила з того місця, на 

яке її поставили систематизації Е. Еванса-Прічарда, К. Лефора, Ж. Баландьє, В. 

Тьорнера, Т. Асада, Л. Куббеля та Лі Сюеціня [157, c. 176].  

 Провідні сучасні російські політантропологи М. Крадін [106], В. Тишков [194; 

200], В. Бочаров [28; 32; 34] продовжують користуватись класифікацією Куббеля 

[113]. В деяких аспектах, класифікація Куббеля ними покращується відповідно до 

вимог часу (для прикладу, такою вимогою може вважатись поява в Росії потужної 

неоєвразійської політико-антропологічної школи, що відкрито опонує 

окциденталізму та поглядам самого Куббеля) [157, c. 179].  

 У свою чергу, С. Дхакал [310], Б. Томассен [479], Г. Видра [496], Дж. Гледхілл 
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[343] продовжують користуватись класифікаціями В. Тьорнера [473] та Е. Еванса-

Прічарда [220; 322]. Актуальним залишається поділ політантропології на 

імпліцитну та експліцитну. Однак, не треба забувати, що сучасною політичною 

антропологією визнається існування двох суспільно-просторових вимірів масового 

сприйняття політики – окцидентального (західного) та орієнтального (східного). 

Обидва виміри, політологічно структуровані Е. О’Горманом та Е. Саїдом, 

трансформуються в концепти «нерівномірності» і «поляризації» сприйняття 

політичної життєдіяльності народами умовно «західними» та народами умовно 

«східними». У сфері політичної антропології ця нерівномірність / поляризація 

перетворюється в неоднорідність оцінок і тлумачень ключового поняття – 

політичної традиції.  

 Якщо політична традиція повсюдно різна за своїм змістом і формою, то й 

політична антропологія, як вчення, що досліджує еволюцію та маніфестацію 

політичних традицій, також повсюдно різна. Цю ідею підтримують ключові 

сучасні політантропологи – Суреш Дхакал [310], Гастінгс Доннан [312; 313], 

Джеремі Гулд [353], Сун Хагбол [361], Адам Ярош [374], Дірк Йорке [377], 

Дональд Куртц [390], Йозеф Лентш [400], Васіліос Паїпаїс [446], Бірджит Пфау-

Еффенгер [451], Сураб Сінгх [464], Арпад Шаколчі [474; 475] тощо.  

 Першим наголосив на потребі розробки нової класифікації політико-

антропологічних шкіл Дональд Куртц [157, c. 176] у монографії «Політична 

антропологія: парадигми і влада» (2001) [390].  

 Бйорн Томассен і Гаральд Видра також підкреслюють, що політико-

антропологічні студії потребують систематизації та класифікації, але їхня 

пропозиція грунтується виключно на тематичному принципі, сформульованому 

Жоржем Баландьє і Талалом Асадом [157, c. 176].  

 Користуючись авторитетним підтвердженням існування окцидентального та 

орієнтального світоглядів (чи краще «комплексів світогляду») в монографіях 

Гаральда Видри, Йена Морріса та Яна Аарта Шолте, статтях Талала Асада, Суреша 

Дхакала і Сураба Сінгха, пропонуємо власну авторську класифікацію політико-

антропологічних наукових груп та шкіл. Її створення дозволить уніфікувати 
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викладання політантропології за певним стандартом, продемонструє єдність 

предметного поля політико-антропологічних студій, що, безумовно, сприятиме 

подальшій інституціоналізації політичної антропології, як політологічного вчення 

[157, c. 176]. 

 Принципи класифікації, запропоновані нами, походять з історії розвитку 

політичної антропології та враховують описані вище досягнення провідних учених. 

Однак, ми пропонуємо використовувати тематичний принцип класифікації лише 

для визначення шкіл політантропологів, тоді як дослідницькі групи вважаємо 

доцільним класифікувати саме за регіональним принципом. Історію політичної 

антропології вважаємо справедливим поділити на імпліцитний та експліцитний 

періоди (за пропозицією Е. Еванса-Прічарда), а її організаційну еволюцію протягом 

ХХ ст. правильним розділити на семіотичні та не-семіотичні школи (за У. Еко та В. 

Тьорнером) [157, c. 177].  

 Отже, сучасна політична антропологія складається з двох теоретико-

методологічних та ідейно-світоглядних вимірів: окцидентального та орієнтального 

[154, c. 50; 155, c. 88; 156, c. 194; 157, c. 177]. Оскільки предметом політичної 

антропології виступає «політична традиція», то в центрі обох дослідницьких 

вимірів знаходиться саме вона [426, pp. 23-24]. Доцільно також визначити 

варіативність поняття «сприйняття політичної традиції» в обох вимірах 

політантропології: 

1) Окцидентальна перцепція: політична традиція як генетичний тип 

політичної організації, детермінований економічно [157, c. 177]; 

2) Орієнтальна перцепція: політична традиція як генетична форма 

політичного буття, детермінована географічно [157, c. 177]. 

 Відтак, сутність визначення та диференціації двох вимірів політантропології 

вбачається нами в дихотомії детермінізмів (економічного та географічного) 

[157, c. 177], що на думку Я. А. Шольте і послідовників концепції глобалізму, 

домінує на полі протистояння цивілізацій у сучасній системі міжнародних відносин 

[138, c. 121-123]. 

 Окцидентальний вимір політантропології передбачає прикладне 
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проектування політичної та управлінської дійсності, оскільки його науковим 

маркером є поняття універсалізму [157, c. 177]. Окциденталісти досліджують 

політичні традиції локальних спільнот з метою пошуку універсалій політичного 

життя та, відповідно, проектування єдиної «правильної» (однополярної) політичної 

дійсності задля встановлення ефективного інституційного адміністрування і 

формування одного всесвітнього політико-правового поля, придатного для 

глобальної економіки та інновацій у фінансово-економічних відносинах. 

Окциденталісти, завжди спрямовані на реалізацію політичних інтересів через 

категорію «прибуток» [159; 298]. Відповідно, політичний ресурс в 

окцидентальному вимірі політантропології розглядається через призму фетишизації 

прибутку (конкретніше, через призму визнання пріоритету економічної експансії 

західного світу) [414; 415; 480; 492]. Ось чому головною парадигмою 

окцидентального виміру політантропології є економічний детермінізм 

(«економізм») [492, pp. 3-5]. Для окциденталістів, саме економіко-політичний 

інтерес творить державність [157, c. 177].  

 Орієнтальний вимір політантропології передбачає прикладне прогнозування 

політичної та управлінської дійсності, оскільки його науковим маркером є поняття 

примордіалізму [157, c. 177; 198, c. 493-494]. Орієнталісти досліджують політичні 

традиції локальних спільнот з метою пошуку відмінностей політичного життя та, 

відповідно, прогнозування внутрішніх і зовнішніх політичних процесів 

багатополярної політичної дійсності задля збереження цивілізаційного та 

культурного плюралізму в світі, контролю національних держав над внутрішніми 

ринками [157, c. 177]. Орієнталісти завжди спрямовані на реалізацію 

територіально-просторових політичних інтересів. Навіть західні автори-політологи 

й історики часто звинувачували «східні деспотії» в схильності до територіальної 

експансії [2; 13; 55; 57; 75; 82; 86; 87; 115; 119; 120; 133; 145], в той час, як 

радянські вчені-марксисти ставили категорію «територія» в центр так званого 

«азіатського типу виробництва» [1; 9; 18; 20; 22; 26; 27; 31; 36; 40; 47; 60; 62; 66; 

78]. Відповідно, політичний ресурс в орієнтальному вимірі політантропології 

розглядається через призму фетишизації території (конкретніше, через призму 
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територіальної експансії) [226, p. 7; 464, p. 4]. Ось чому головною парадигмою 

орієнтального виміру політантропології є географічний детермінізм 

(«геопросторовість») [155, c. 88-93]. Для орієнталістів, державність перманентно 

продукує геополітичний інтерес [57; 76; 140; 155; 157, c. 177-178].  

 Окцидентальне розуміння політичних традицій – конструктивістське, тоді як 

орієнтальне осмислення політичних традицій здебільшого примордіальне. Саме за 

допомогою опозиції «універсалізм-конструктивізм / локалізм-примордіалізм» 

доцільно розмежовувати два виміри політантропології [157, c. 178]. 

 Окцидентальний вимір політантропології складається з таких 

дослідницьких груп і наукових шкіл [157, c. 178-179]: 

 Панамериканська політична антропологія, що базується на теоретико-

методологічних засадах американської історичної школи Ф. Боаса [253]. До її 

складу входять: 

- Школа політичного поля (психологічна), представлена сьогодні 

працями Рональда Франкліна Інглхарта [372], Роберта Аксельрода [244], 

Елізабет Мертц [428], Саллі Фальк Мур [431], Міхаеля Херцфельда [362], 

Альоші Гольдштейн [349], Саллі Енгл Меррі [350], Пола Сагара [422]; 

- Школа прикладного аналізу поведінки (біхевіористська), представлена 

сьогодні працями Едварда Люттвака [414; 415], Роберта Карнейро [279], 

Адама Пшеворського [450], Ярімара Бонілли [270; 272], Дональда Донгема 

[311], Алана Гудмана [351]; 

- Школа антропології влади (енергетична), представлена сьогодні 

працями Тревора Грімшоу [346], Івана Шелені [476], Роберта Гордона [352], 

Анна Філіпс [447], Кріга Сібрітса [462], Карстена Анкара [235], Даффі 

Крістіни Бернетт [277], Бурке Маршал [277], Ейджі Ранти [353], Матта 

Ходжеса [364], Накасоне Якаширо [436], Анетте Ватсон [486]. Орвіля 

Хантінгтона [486], Ендрю Віллі [491], Аріеля Вількіса [492].  

 Ібероамериканська політична антропологія, що базується на теоретико-

методологічних засадах мексиканської школи окциденталізму Е. О’Гормана [442; 

443; 444]. До її складу входять: 
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- Школа іберійської інтеграції (традицій іберизму), представлена 

сьогодні працями Рауля Альмендраля [231; 232; 233], Волтера Маньйолло 

[429], Джованні Вазкеса [482], Паломи Агвілар [227], Шепарда Формана 

[325];  

- Школа паніспанізму (традицій протидії американізму), представлена 

сьогодні працями Хосе Марії Аргвідас [238], Родріго Мартінеса Бараса [245], 

Едуардо Сільви-Бонілло [272]; 

- Школа прямої демократії (традицій референдуму), представлена 

сьогодні працями Маркуса Бразілейро [307], Ернандо де Сото [192], Елізабет 

Фарфан-Сантос [324]. 

 Британська політична антропологія, що базується на теоретико-

методологічних засадах структурно-функціональної школи Б. Малиновського. До її 

складу входять: 

- Школа структурного функціоналізму (Манчестерська), представлена 

сьогодні працями Хіларі Каллан [278], Рейчел Каспарі [280], Маріам Кук 

[300], Джона Гледхілла [343], Лоренса Гроссберга [347], Гаятрі Співак [468], 

Чарльза Стюарта [469]; 

- Школа ортодоксального структуралізму (Оксфордська), представлена 

сьогодні працями Джафарі Алена [230], Раяна Джобсона [230], Томаса 

Вільсона [312], Памели Ерскіне-Лофтус [320], Вікторії Хайтауер [320], Девіда 

Геллнера [337; 338], Еріка Гірша [337], Бейтса Гілла [342], Джеремі Мак-

Кленсі [419]; 

- Школа символізму (Кембриджська), представлена сьогодні працями 

Йена Метью Морріса [159], Джонатана Спенсера [467], Гаральда Видри [358; 

496; 497], Бйорна Томассена [358; 479; 497], Арпада Шаколчі [474; 475], 

Пітера Бурке [274], Гастінгса Доннана [312; 313], Джеймса Фарра [323], 

Стефена Леонарда [323], Тоні Дея [302], Едгара Гранде [345], Бруно Веста 

[345], Еджен Мак-Намі [425], Барбари Маєрхоф [431], Василіоса Паїпаїса 

[446]; 

- Школа глобальної модернізації (Лондонсько-Варвікська), представлена 
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сьогодні працями Ентоні Сміта [189], Майкла Геффернена [57], Яна Аарта 

Шолте [138], Джоанни Каїм-Керт [380], Фреда Ловсона [397]. 

 Континентальна (європейська) політична антропологія, що базується на 

теоретико-методологічних засадах школи досліджень політичної культури Г. 

Алмонда та С. Верби [234] і враховує символічні засади політичної семіотики У. 

Еко та В. Тьорнера [204; 473]. До її складу входять: 

- Школа ранньодержавного проектування, представлена сьогодні 

працями Генрі Классена [94; 290], Габріель Де Анни [304], Томаса Леппарда 

[401], Джеремі Гулда [353], Суна Хогболе [361], Еріки Саймонс [463], 

Ніколаса Сміта [463], Адама Слаби [465]; 

- Школа демократизації адміністрування і традицій соціальної політики, 

представлена сьогодні працями Йозефа Лентша [400], Леонардо Морліно 

[430], Дірка Берг-Шлоссера [430], Тібо Бонкура [254; 255; 256; 257; 258], 

Ральфа Шатковського [457; 458; 459], Пьотра Анджеєвського [237], Адама 

Яроша [374], Кшиштофа Дерена [308], Брендона ван Діка [480], Мілана 

Луптака [123], Марини Луптакової [123], Ольги Келлер [81]; 

- Школа культурної політики, представлена сьогодні працями Інни Бель 

[251], Анджея Менцвеля [132], Михайла Марковського [417], Аврелії Яни 

[370], Маргарити Будити-Будзинської [275], Катажини Концкої [378; 379], 

Юстини Кайти [381], Міхали Лончикової [412], Моніки Мазур-Бубак [423], 

П’єтро Верені [483], Патрика Вавжинського [487; 488; 489], Міхала Забдира-

Ямруза [501], Пьотра Зарічного [502]. 

 Французька політична антропологія, що базується на теоретико-

методологічних засадах школи структуралізму К. Леві-Стросса [402; 403; 404; 405]. 

До її складу входять: 

- Школа індивідуалізму (постструктуралістська), представлена сьогодні 

працями Мішель Маєсе [416], Ханни Роберт [416], Франсуаз Помаре [452], 

Жана-Поля Віллема [48], а також Марка Абелеса; 

- Школа інтеракціонізму та адаптації (неомарксистська), представлена 

сьогодні працями Жана-Франсуа Дюпре [315], Бертрана Бадьє [430], Елли 
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Шохат [461] а також Роберти Амайон, Моріса Годельє. 

 Південно-африканська політична антропологія, що базується на теоретико-

методологічних засадах школи Університету Стеленбош. До її складу входять: 

- Школа досліджень трансформації (стеленбоська), представлена 

сьогодні працями Дітера Фукса [332; 333], Ганса-Дітера Клінгемана [332], 

Едельтруа Роллера [333], Йозефа Вонга [490], Лоренса Вайтхеда [495]; 

- Школа досліджень політичної економії, представлена сьогодні працями 

Джона Комарова [298], а також Лоренцо Фіорамонті, Сіпхамандли Зонді, 

Джен Комарової, Рода Алленса. 

 Орієнтальний вимір політичної антропології складається з таких 

дослідницьких груп і наукових шкіл [157, c. 179]: 

 Китайська політична антропологія, що базується на теоретико-

методологічних засадах Цзіня Юеліня [500] та Лі Сюеціня [498], що визначаються 

протистоянням північних і південних територій у політичній історії людства та 

системним географічно-ресурсним детермінізмом. До її складу входить: 

- Школа меритократичних студій, представлена сьогодні працями Джі 

Чена [285; 286], Че-по Чана [287], Чоу Кінга [289], Сю Жиланг [289], Вен 

Мінге [289], Лі Хай [368], Сі Цзіньпіня [375], Ченга Лі [409], Чіа-Чоу Ванг 

[484]. 

 Пострадянська політична антропологія, що базується на теоретико-

методологічних засадах етногеографічної теорії Л. Гумільова [66; 67] та 

потестарно-політичної етнографії Л. Куббеля [113]. До її складу входять: 

- Школа неоєвразійства, представлена працями Петра  Савицького [185], 

Рахіма Бобохонова [14], Леоніда Грініна [62], Валерія Тишкова [194; 195; 

196; 197; 198; 199; 200; 201; 202]; 

- Школа політичної етнології, представлена сьогодні працями Івана 

Варзаря [40; 41; 42; 43], Ростислава Вацеби [45], Леонтія Войтовича [50], 

Дмитра Бондаренка [15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 259, 260; 261; 

262; 263; 264; 265; 266; 267; 268; 269], Федора Кирилюка [84; 85; 86; 87; 88; 

89], Віктора Бочарова [26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34], Олександра Нельги 
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[167], Дениса Замятіна [76], Миколи Крадіна [105; 106; 107; 108; 109], Тетяни 

Щепанської [219], Юрія Мурзіна [164], Анастасії Кравець [102; 103; 104], 

Олени Петрушенко [174; 175; 176], Владислава Кіорсака [90; 91], Олександри 

Янус [373]. 

 Ісламська політична антропологія, що базується на теоретико-

методологічних засадах істинної орієнтальності, пропагованої Е. Саїдом [186; 455], 

напротивагу нон-релятивізму окцидентальної науки. До її складу входять: 

- Школа суннітського політичного традиціоналізму (панарабська), 

представлена сьогодні працями Талала Асада [242; 243], Ільбера Ортайли 

[169], Сари Ахмед [228], Азефа Баята [303], Їлмаза Есмера [321], Сулеймана 

Халафа [384], Хасана аль-Набудах [397], Ехсана Масуда [421], Омера Озгора 

[445]; 

- Школа шиїтського політичного традиціоналізму (тегеранська), 

представлена сьогодні працями Насера Факухі, Ахмада Надері, Ебрахіма 

Фаяза, Хаміда Хеї Гайдарі, Сари Мазінані Шаріаті, Саїда Ахмада Фірузабаді, 

Юсефалі Абазарі, Хаміда Аблаллахіана, Муси Анбарі, Тагі Азада-Армакі, 

Мері Бахара, Мехді Етемаді Фар, Гасема Заері [157, c. 179]. 

 Індійська політична антропологія, що базується на теоретико-

методологічних засадах історіософії Дж. Неру [157, c. 179]. Детальне вивчення 

індійської політантропології дозволяє виокремити дві школи: 

- Школа культурно-географічної детермінації політики, представлена 

сьогодні працями Шарми Дебен [305], Чакраверті Махаян, Міташрі 

Срівастава, Шівані Чандел, Пратікша Баксі, Радхіка Говіндражан, Парваті 

Рамана, Сумендра Махан Патнаїк, Гаутам Кумар Кшатрія [157, c. 179]; 

- Школа соціально-географічної детермінації політики, представлена 

сьогодні працями Пракаш Ранжан Мондал, Індрані Чатопадхаяя, Манож 

Сінгх, Радж Мітра, Бенрітунг Мурі, Моїрантем Кеннеді Сінгх [157, c. 179]. 

 Панафриканська політична антропологія, що базується на теоретико-

методологічних засадах негритянської виключності, сформульованих політологами 

В. Дюбуа [314], Е.-Ф.-Д. Сезером [282; 283], Л. С. Сенгором [460], Л. Г. Дамасом 
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[485], Дж. Ньєрере [441]. До її складу входять: 

- Школа негритюду, представлена сьогодні працями Фірозе Манзі [420], 

Амбер Мюррей [435], Нгугі ва Тіонго [438], Кейт Ворнер [485], Джеміми 

П’єри [448], Юки Сузука [472].  

 Запропонована нами класифікація, як бачимо, якісно відрізняється від усіх 

попередніх підходів. По-перше, вона звертає особливу увагу на регіональне 

районування та детермінує цим районуванням еволюцію конкретної дослідницької 

групи. По-друге, в центрі нашої класифікації знаходиться принцип відмінності 

теоретико-методологічних підходів. Незважаючи на те, що політична антропологія 

вивчає конкретну проблематику (політичну традицію), світова наукова практика 

демонструє відмінність дослідницьких підходів та її тлумачень. Для прикладу, 

політична традиція має абсолютно різні пояснення в панамериканській і 

панафриканській політичних антропологіях. Однак, ці пояснення в 

панамериканській політантропології близькі дефініцям британської та французької 

політантропологій, у той час як пояснення панафриканської політантропології 

наближаються до дефініцій китайської і пострадянської. Ось чому ми відносимо 

американських, британських, південноафриканських, європейських учених до 

виміру окцидентальної політичної антропології, у той час як між китайськими, 

африканськими, індійськими, ісламськими, пострадянськими дослідниками 

простежується чіткий орієнталістичний взаємозв’язок. Якщо перші є «чистими» 

інституціоналістами, то другим притаманний «непорушний структуралізм» [157, c. 

179].  

 Якщо політантропологи-окциденталісти досліджують політичну традицію, як 

джерело універсалізації політичної практики (за принципами схожості та 

сприйняття), то політантропологи-орієнталісти вивчають політичні традиції для 

пошуку локальностей – дискурсу несхожості. Одні спрямовані на єдність 

відмінностей, другі сфокусовані навколо дискурсу парадигмальності 

відмінностей. Це – ключова різниця між обома вимірами, що не дає 

можливості об’єднати їх [157, c. 179-180]. Разом із тим, обидва виміри 

надзвичайно подібні змістовно. Більшість наукових шкіл орієнтального виміру 
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політантропології характеризуються визнанням інституційності політичних 

традицій, як і у випадку окциденталістів, що проявляється в дослідженні рецепції 

традицій на прикладах політичних інститутів та організацій [157, c. 180].  

 Цікавим прикладом є дослідження племінних політичних структур, 

запропоноване сучасними представниками школи пострадянської політичної 

етнології [157, c. 180]. Будь-яка інтеракція людей, на думку адептів цієї школи, 

зводиться до формування і творення політики [6; 14; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 40; 41; 

42; 43; 197; 199; 200; 201]. Тут простежується не лише чіткий зв’язок між 

пострадянською школою політичної етнології і французькими антропологами-

постструктуралістами, але і вплив американської школи політичного поля [464; 

501]. Де-факто, якщо сприйняти дефініцію «політичного поля» як «типового та 

органічного політичного інституту» [464, p. 4] чи навіть «головного політичного 

інституту», про що пише американський політантрополог Інглхарт [372, p. 71], то 

будь-яка форма політичного дослідження буде зведена до інституційної теорії у 

розумінні Д. Істона [316; 317; 318]. Незважаючи на підкреслений публічно-

управлінський інституціоналізм власних наукових розробок, від «істонізації» 

політичної антропології застерігають сучасні китайські вчені Ю Сі та Фенхганг Янг 

[157, c. 180]. Ця діалектична суперечливість супроводжує політичну антропологію 

від самого початку її наукового існування та може бути вирішена лише шляхом 

інтеграції окцидентального та орієнтального вимірів.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

 Політична антропологія складається з двох парадигмальних вимірів: 

окцидентального та орієнтального.  

 Складовими частинами окцидентального виміру варто визнати наукові 

концепції: школи політичного поля, школи прикладного аналізу поведінки, школи 

антропології влади (об’єднуються в межах панамериканської групи 

політантропологів); школи іберійської інтеграції, школи паніспанізму, школи 

прямої демократії (об’єднуються в межах ібероамериканської групи 
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політантропологів); школи структурного функціоналізму, школи ортодоксального 

структуралізму, школи символізму та школи глобальної модернізації 

(об’єднуються в межах британської групи політантропологів); школи 

ранньодержавного проектування, школи демократизації адміністрування і традицій 

соціальної політики, школи культурної політики (об’єднуються в межах 

європейської групи політантропологів); школи індивідуалізму, школи 

інтеракціонізму та адаптації (об’єднуються в межах французької групи 

політантропологів); школи досліджень трансформації, школи політекономії 

(об’єднуються в межах південноафриканської групи політантропологів). 

 Складовими частинами орієнтального виміру варто визнати наукові 

концепції: школи меритократичних студій (утворює китайську групу 

політантропологів); школи неоєвразійців, школи політичної етнології (утворюють 

пострадянську групу політантропологів); школи суннітського та шиїтського 

політичного традиціоналізму (утворюють ісламську групу політантропологів); 

школи культурно-географічної детермінації політики, школи соціально-

географічної детермінації політики (утворюють індійську групу 

політантропологів); школи негритюду (утворює панафриканську групу 

політантропологів). 

 Аналіз спільного та відмінного в наукових розробках західних і східних 

політичних антропологів дозволяє зробити висновок про культурні передумови 

їхньої диференціації. Тобто, ключову роль відіграють не стільки теоретико-

методологічні симпатії адептів конкретної дослідницької групи чи школи, скільки 

їхні ментальні, світоглядні, ціннісні орієнтири. Скажімо, в методологічному 

контексті, схожого між тезами китайської меритократичної школи та 

американської школи політичного поля набагато більше, аніж відмінного. 

 Необхідно звернути увагу і на те, що сучасні окцидентальні (західні) 

політичні антропологи підтримують необхідність запровадження єдиної світової 

системи демократичного устрою, базованого на потребі максимізації економічних 

прибутків, тоді як орієнтальні (східні) політантропологи частіше пишуть про 

формування поліваріантної світової системи з множинністю традиційних устроїв 
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на різних географічних просторах. Така багатополярна система, на їхню думку, має 

економічно підтримуватись міжнародно прийнятою практикою державної 

акумуляції ресурсів.  

 Окцидентальні політантропологи стараються захистити побутування 

політичних традицій у межах глобалізованого світу, визнають економічні та 

культурно-просвітницькі блага сучасної глобалізації. Вони керуються концептом 

«економізму» – економічним детермінізмом. Орієнтальні політантропологи 

намагаються опонувати глобалізму шляхом наукової абсолютизації ідей примату 

політичних традицій у політичному житті, визнаючи географічний простір 

народження базисом життєвого світогляду кожної людини. Вони керуються так 

званим концептом «геопросторовості» – географічним детермінізмом.  

 Незважаючи на декларований орієнталістами відхід від окцидентального 

інституціоналізму, східні групи та школи політантропологів користуються 

тотожними окциденталізму параметрами «перцепції політики», сформульованими 

Д. Істоном у відомій праці «Політична антропологія» (1959 р.). Де-факто, 

структуралізм орієнталістів можна визначити як комунікативний інституціоналізм, 

в умовах якого функціонують структури, як зв’язки та системи інститутів. 

Найбільш близькими до окцидентального інституціоналізму виступають 

політантропологи з числа китайської меритократичної школи, тоді як найбільш 

віддаленими від істонівського розуміння «перцепції політики» треба вважати 

адептів панафриканської школи негритюду. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРОБЛЕМИ ТА ЗАСАДИ ІНТЕГРАЦІЇ ОКЦИДЕНТАЛЬНОГО ТА 

ОРІЄНТАЛЬНОГО ВИМІРІВ У ПОЛІТИЧНІЙ АНТРОПОЛОГІЇ 

 

3.1. Проблеми інтеграції окциденталізму та орієнталізму  

в політичній антропології 

 

 Розвиток академічних груп, напрямків і шкіл усередині політичної науки 

відбувається здебільшого диференційовано. Незважаючи на традиційні розмови 

політологів про необхідність запровадження міждисциплінарного підходу, на 

думку Леонардо Морліно, ключовою проблемою сучасного спектру політологічних 

субдисциплін необхідно визначити саме потребу інтеграції дослідницьких методів і 

концептів [430, pp. 2-3]. Особливо це стосується співвідношення між 

окцидентальним і орієнтальним вимірами політології [256; 266; 269]. Ще 

наприкінці ХХ ст., згідно С. Лур’є, політична наука потребувала запровадження 

інтегрованої теорії політичних інститутів [376, s. 8]. У свою чергу, Р. Мак-Намі 

звернув увагу на «інтеграцію», «антропологізацію» та «історизацію», як ключові 

«парадигмальні риси» світової політології ХХІ ст. [425, pp. 61-64]. 

 Зауважимо, що у програмній монографії Роберта Гордона приділяється увага 

«політичній антропології, як можливості об’єднання окцидентального та 

орієнтального» [352, pp. 17-49]. З цим не погоджується Дмитро Бондаренко, котрий 

водночас дає цінну теоретико-методологічну вказівку: «політична антропологія 

завжди є вченням про східне та західне в політиці» [15, c. 3-8; 16, c. 134-137, 21, c. 

139-166; 23, c. 57-70; 24, c. 115-124; 266, pp. 3-15]. Така функція, на думку 

Василіоса Паїпаїса, пов’язана з «історичним поворотом в соціогуманітарних науках 

загалом» [446, p. 14]. Деталізацію та конкретизацію поняття «історичний поворот» 

здійснила українська вчена Лариса Нагорна [165, c. 32-34]. Після знаних 

монографій Мєчислава Альберта Кромпця, політико-антропологічний аспект 

«історизації гуманітаристики» сьогодні розглядають також Мєчислав Марковський 

[417, s. 23-46], Енн Філіпс [447, pp. 92-98], Джеміма П’єре [448]. 
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 У свою чергу, Бйорн Томассен і Гаральд Видра підкреслюють історичність 

політико-антропологічних студій [497, p. 3], потребу вченого «заглиблюватись» у 

досліджувану спільноту [497, pp. 3-4], «переймати і сприймати її мислення» [497, p. 

5]. На думку Арпада Шаколчі, політична антропологія «у працях класиків» 

демонструє розмежування східної та західної «частин політичного простору» [474, 

pp. 19-36]. Однак, у своєму сучасному варіанті, політична антропологія мусить 

сконцентруватись навколо «нівеляції екзистенційного конфлікту» [158, c. 57]. 

Отож, хоча Й. Морріс наголошує на онтологічній відмінності та несхожості 

«колективного Заходу і Сходу» [159], Б. Томассен вважає, що інтеграція 

«вимірами» усе ж можлива [479; 497].  

 Під «вимірами» переважна більшість сучасних політичних антропологів 

розуміє насамперед невідповідність «ідеалів східних ідеалам західним», що 

виражається через сформульовану нами сукупність наукових маркерів [154, c. 50-

57; 155, c. 88-93; 158, c. 57-62]. Однак, використання політантропологами-

окциденталістами маркеру «універсалізму» змушує їх шукати засоби досягнення 

цієї мети. Здійснити глобалізацію, поза культурно-політичною уніфікацією, як 

пише Ентоні Сміт, неможливо [189]. З ним погоджується інший лондонець Й. 

Мортімер [160]. Однак, принциповим противником цієї позиції виступає Едвард 

Люттвак, глобалістична доктрина якого визнає необхідність збереження поділу 

світу на умовні «колективний Схід» та «колективний Захід» [414; 415]. Цікаво, що 

така методологічна конфронтація спостерігається протягом останнього десятиліття 

саме в середовищі лондонсько-варвікської школи політичної антропології [138, c. 

121-123]. Оскільки глобальні студії визнані пріоритетним напрямом досліджень 

«лондонців», то це дозволяє зробити попередній висновок про теоретико-

методологічний розкол серед академічних адептів глобалізації.  

 На думку Леонарда Морліно, сучасна політична наука, як і різноманітні типи 

політичних спільнот, потребує формування єдиної загальнолюдської ідентичності 

[430]. Однак, така ідентичність є предметом посиленої дискусії між сучасними 

політичними антропологами окцидентального та орієнтального спрямувань. 

Особливо цікавими та показовими вважаємо ідеї індійської школи культурно-
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географічної детермінації політики. Її представники керуються так званим 

«імперативом геоландшафтності» [468, pp. 15-28]. Прочитання більшості сучасних 

індійських політико-антропологічних праць дозволяє побачити велику кількість 

запозичень з етногеографічної теорії Л. Гумільова, а також сприйняття теорії 

пасіонарності етнічних спільностей. Це означає, що індійська політична 

антропологія сьогодні керується приматом «невідповідності цивілізацій»: кожна 

цивілізація є «самобутньою в своєму колективному мисленні» та «не може бути 

ототожнена чи асимільована іншою цивілізацією» доти, «доки вона творить собою 

живий організм» [305, pp. 1-35]. Окремі непальські та індійські політантропологи 

звертають увагу на праці американських учених, «як на яскравий приклад 

американської самобутності та відстороненості від Азії» [305; 307; 310; 146; 150].  

 Ще польський філософ М. А. Кромпець наголошував: європейці повинні 

керуватись латинським європоцентризмом, американці – англосаксонським 

капіталізмом, росіяни – православним візантизмом, мусульмани – законами 

шаріату, тоді як азіати не мають покидати власних етичних традицій []. У цьому 

випадку, буде досягнуто «балансу», що Е. Люттвак вважав «стратегічною умовою 

світового порядку» [388, s. 67]. Європоцентризм, за Кромпцем, несумісний з 

азіатською політичною етикою. Вони зовсім протилежно «розуміють» людину. Для 

європейців людина є продуцентом сфери політичного, тоді як для азіатів людина 

виступає продуктом політики. Відповідно, спостерігається протистояння між 

раціоналізмом, притаманним «окцидентальній людині» та ірраціоналізмом, 

притаманним «орієнтальній людині» [387, s. 53-66; 388, s. 67-95].  

 Одним із найкращих видань, що, як вважається, доводить «несумісність 

західного продукування із східними нормами політики», є фундаментальне 

дослідження В. І. Авдієва «Історія Давнього Сходу», публікація котрого відкрила 

тривалу і напружену дискусію всередині радянського марксистсько-ленінського 

суспільствознавства про існування окремого від визначених К. Марксом, 

«азіатського (чи ж «орієнтального») типу виробництва» [1]. В. Авдієв першим 

систематизував усі дані про «східне політичне мислення» [1, c. 5-22], що, на його 

думку, робить вивчення та викладання історії азійських країн специфічною та 
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відокремленою від інших «політико-історичною» спеціальністю [1, c. 15]. Авдієв 

навіть наголошує, що азійська історія є більш політичною, так як форми 

політогенезу на теренах Азії та Північної Африки набували протягом історичного 

процесу кращих, яскравіших та різноманітніших форм, аніж європейські [1, c. 15, 

90-94, 106-109, 153-158, 204-206, 275-278, 347-350, 608-614]. 

 Лев Гумільов розвинув тезу Авдієва до рівня визначальної риси 

компаративних студій. Зокрема, він наголошував, що політика сходу та політика 

заходу дозволяють дослідникові їх розрізняти цивілізаційно, але не дають 

можливості об’єднати «відмінні світогляди» в одне ціле [65; 66; 67]. Зрозуміло, що 

теорія про азійський тип виробництва, систематизована В. Авдієвим [1] і 

трансформована Л. Гумільовим [66], суперечила марксистській догмі світової 

пролетарської революції та нівелювала притаманний радянській історіографії 

інтернаціоналізм. Відповідно, ставлення більшості радянських вчених (істориків, 

етнографів, філософів) до політичної антропології, що актуалізувала тезу 

«азіатського типу виробництва» було негативним. В. Тишков неодноразово 

зазначав, що справа змінилась лише в процесі «перебудови» (1985-1989 рр.) [194; 

196]. 

 Представники індійської школи культурно-географічної детермінації політики 

одразу погодились із запропонованою радянськими дослідниками тезою. Власну 

самобутність в давні часи індійські політантропологи називають «визначальною» 

для сучасного політичного розвитку. Зокрема, індійські автори наголошують на 

доктрині «сильної держави» та проводять аналогії між «деспотизмом» і 

«процвітанням» [294]. Де-факто, індійські політантропологи не вбачають «нічого 

поганого» в практиках деспотизму та централізації, притаманних так званому 

«азійському типу виробництва» [294, pp. 5-15].  

 Тут варто наголосити: під «азійським типом виробництва» В. Авдієв розумів 

не лише виробництво матеріальних товарів і продуктів, але і трансфер послуг та 

ідей [1, c. 3-22]. Відповідно, інтелектуальна діяльність визнається ним складовою 

економічного розвитку, про що пише сьогодні Ієн Мортімер [160]. Вслід за 

Авдієвим, інтелектуалізація «азійського типу виробництва» [1] стала специфічною 
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рисою сучасних політичних антропологів орієнтального спрямування [294]. Крім 

індійських дослідників, великий внесок для розвитку концепції зробили 

представники китайської школи меритократичних студій. Вони менше уваги 

звертають на притаманну індійській школі культурно-географічної детермінації 

політики «похвалу деспотизму», однак, натомість вихваляють «5 тисяч років 

китайської традиції бюрократичного порядку» [375]. Майже всі праці китайських 

політичних антропологів визначають Китай, як «світовий центр бюрократії», 

«єдиний оплот позитивної бюрократії», а також називають Піднебесну 

«традиційною бюрократією» [119; 368; 375l 484; 498; 500]. На думку окремих 

антропологів, комуністичний режим Китайської Народної Республіки наділений 

тонким відчуттям важливості застосування традиційного дискурсу в сучасному 

політичному житті [119]. Не ігноруючи, а стверджуючи давні, тисячолітні традиції 

етичного кодексу організації державної служби як інституту та державного 

управління як сукупності політичних інститутів, китайські лідери створюють 

позитивний стереотип власного сприйняття народними масами [375]. Застосування 

марксистсько-ленінської доктрини лише допомогло китайській політичній науці 

усвідомити власні переваги та самобутні риси, в порівняння із західними 

теоретичними напрацюваннями. Ось чому марксистсько-ленінська доктрина має 

зайняти почесне місце в історії китайської політичної думки, але все ж мусить 

підкоритись традиційним формам політичного «самоосягнення мас» – 

конфуціанству, даосизму, буддизму [368, p. 85].  

 Завдяки «традиційним релігійним світоглядним настановам», китайська 

політична думка спрямована на формування інтелектуальних еліт, здатних 

продукувати нові політичні змісти та сенси, в умовах яких виховуватиметься 

молодь. Педагогічний зміст китайської політології визнається головним [119]. 

Відтак, політична антропологія, представлена потужною школою меритократичних 

студій, повинна «вивчати людину як продукт традиційного політичного дискурсу» 

[286, p. 2]. Напрошується теоретична схема, котрою керуються провідні китайські 

антропологи: інтелектуальна еліта займається продукуванням Sinantropos Politicus 

(«людини політичної китайської»), тоді як політантропологи досліджують успіхи та 
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недоліки цього продукування, підказують представникам еліти правильні кроки для 

керівництва людською масою, для отримання її схвалення [287; 289; 498; 500].  

 Китайське суспільство і мережа владно-управлінських відносин, повинні бути 

виражені через категорію «добробуту» [287, p. 16; 289, p. 145]. Оскільки добробут 

населення зумовлює стабільність правлячого класу, китайські антропологи-

меритократи наполягають на теоретичній схемі «моральний спокій – соціальний 

спокій – монопольна індустріалізація – добробут населення» [289, pp. 145-159; 

375]. В умовах наведеної теоретичної схеми, китайські вчені пропонують йти до 

реалізації вищої комуністичної мети (досягнення всезагального добробуту 

населення) через запровадження конфуціанської практики повсякденного 

морального спокою. Відсутність дратівливих психологічних чинників, нівелювання 

«згубних західних медіа-впливів», виробництво і тиражування позитивних новин, 

на думку окремих дослідників, здатні втримати населення від деструктивної і 

небажаної політичної поведінки [375, p. 100]. Китайські антропологи підтримують 

тезу політантрополога Дж. Спенсера про те, що політична поведінка формується 

політичним мисленням [467]. Відповідно, перша стадія (встановлення «морального 

спокою») здійснюється на фоні стабілізації та оволодіння з боку державного 

апарату політичним мисленням населення. Друга стадія (забезпечення «соціального 

спокою») є наслідком стабілізації політичного мислення, тоді як третя стадія 

(«державно-монопольна індустріалізація») стає можливою завдяки правильному 

спрямуванню політичним мисленням політичної поведінки. Врешті, «благотворний 

синтез» політичних мислення та поведінки призводить до можливості реалізації 

ключової «ідеї» – досягнення четвертої стадії («всезагальний добробут населення») 

[375; 430; 498].  

 Зі свого боку, перуанський економіст Ернандо де Сото також звернув увагу на 

відсутність позитивної динаміки капіталістичних економік у «не-західних 

суспільств» [192, c. 183-200]. При цьому, «провали» він списує на різницю між 

«західним раціоналізмом прийняття рішень» та «східним ірраціоналізмом» [192, c. 

50-68]. Б. Томассен і Г. Видра погоджуються з де Сото в протилежності 

раціоналізму / ірраціоналізму, але вбачають в цьому специфіку світоглядної 
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невідповідності «двох цивілізаційних комплексів» [479; 496; 497]. Близьким до всіх 

названих вчених є Й. Моррис, який підкреслює, що колективний «захід» керується 

прагматичним реалізмом в політиці, тоді як колективний «схід» керується 

ірраціональним ідеалізмом і дискурсом територіальності («геопросторовістю» або 

ж «географічним детермінізмом») [159].  

 Сучасна політична антропологія визнає правоту Е. де Сото [192] та Й. 

Морриса [159] та диференціює: окцидентальну політику – за критерієм 

«реалістичного прагматизму», орієнтальну політику – за критерієм 

«ірраціонального ідеалізму» [484, pp. 136-150]. Більшість авторів підтримує 

позицію Морриса [159], але, заглиблюючись в традиційне обстоювання власної 

політичної самобутності та суверенітету, «не бачить» в цій дихотомії можливостей 

і перспектив для академічної інтеграції вимірів. Не варто забувати, що політична 

антропологія – визнана світовим науковим співтовариством політологічна 

субдисципліна, котра потребує єдиної методологічної бази задля зручності 

інтернаціонального академічного діалогу. Розмаїття наукових шкіл та груп 

політичних антропологів створює сьогодні багато теоретико-методологічних 

проблем і наразі стоїть на заваді запровадження й уніфікації такого діалогу [158, c. 

57-62].  

 Разом із тим, ми погоджуємось з Леонардо Морліно та Дірком Берг-

Шлоссером, що формування певної єдиної теоретико-методологічної бази для 

політичної науки є шкідливим поворотом на манівці наукового прогресу [430, pp. 

2-3]. Кожна країна, як це визначено в стратегічних документах Міжнародної 

асоціації політичних наук [256l 258; 478], заслуговує на те, щоб мати власну, 

специфічну, самобутню школу чи напрям політичної науки [40; 42; 52; 53; 61; 73; 

74; 88; 92; 104; 112; 117]. Скажімо, українська політологія не може бути 

ідентичною американській, оскільки цілі, завдання, зміст та сенси, котрі стоять 

перед політичним життям американського чи українського населення надто 

сильно відрізняються [88, c. 3-8]. В. Тишков і Дж. Спенсер навіть зазначають, що 

такі відмінності та пріоритет науково-інституційної самобутності автоматично 

переносяться на методологічні засади політичної науки: скільки країн, стільки й 
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методів пізнання сфери політики [194; 467]. Останні публікації в офіційному 

часописі Міжнародної асоціації політичної науки визнають це правило 

закономірним та справедливим [476, p. 70]. Ми погоджуємось із представниками 

провідного об’єднання політичних науковців світу, але, поряд з тим, висловлюємо 

свої застереження з приводу шляхів формування диференційованих політико-

антропологічних методологій. 

 По-перше, наукове співтовариство політичних антропологів мусить володіти 

засобами і прийомами розуміння та сприйняття ідей один одного. Відповідно, 

розробка самобутніх методологій пізнання сфери політичного представниками 

різних національних шкіл має вестись за певними однаковими критеріями, що 

дозволять прослідкувати генезу для будь-якого подальшого дослідницького 

висновку. 

 По-друге, політична антропологія не повинна позбавлятись єдиного 

дослідницького предмета (політичної традиції). Спроби видозмінити дискурс 

політичної антропології або ототожнити її, всередині певного національного 

академічного середовища, з іншою дисципліною, повинні вмотивовано відкидатись 

та ігноруватись. Політико-антропологічний науковий дискурс має 

концентруватись навколо політичної традиції і всієї сукупності соціально-

політичних відносин, пов’язаних із нею.  

 По-третє, задля ефективності міжнародної академічної комунікації політична 

антропологія мусить продовжувати керуватись актуальним поділом на два 

теоретико-методологічні виміри: окцидентальний і орієнтальний. Вивчення 

політичних традицій західними вченими у середовищі східних популяцій має 

враховувати наукові маркери орієнтального виміру і навпаки. Крім того, визначена 

нами сукупність наукових маркерів, що відрізняють окцидентальний та 

орієнтальний політико-антропологічні виміри [154, c. 50-57; 155, c. 88-93; 157, c. 

171-183], має зберігатись не тільки як критерій диференціації, але насамперед, як 

критерій компаративних політичних досліджень. 

 Дотримання цих застережень, на наше переконання, дозволить забезпечити 

єдність та міжнародну апробацію результатів і висновків з праць політичних 
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антропологів. Вони мають бути, в першу чергу, зрозумілі колегам з інших країн. 

Цього ж, як показує практика, досягти досить складно, оскільки, виокремлені нами 

наукові школи, групи та напрямки дуже часто керуються різними тематичними, 

теоретичними, методологічними імперативами [157, c. 171-183; 158, c. 57-62]. 

Поєднує їх лише предметна сторона дослідження – пошук політичних традицій 

етносоціальних спільнот і намагання визначити міру імплементації цих 

політичних традицій у повсякденному житті людей [147, c. 348-360]. Саме цим 

поєднанням (предметом політичної антропології) варто скористатись задля 

формування загальноприйнятих принципів політико-антропологічних студій, котрі 

ми називатимемо глобальним підходом в інтеграції окцидентального та 

орієнтального вимірів політантропології. 

 Набагато раніше за Л. Морліно [430] чи Р. Гордона [352], теза про 

«інтегративність» всередині політантропології була висловлена Б. О. Никитюком, 

В. М. Морозом і Д. Б. Никитюком у книзі «Теорія і практика інтегративної 

антропології» (1998) [168]. Автори пишуть, що генеза інтеграції різноманітних 

культурно-цивілізаційних та національних шкіл будь-якого антропологічного 

вчення приводить нас до філософії І. Канта: «Чи не найбільш глибоко серед ранніх 

авторів у цьому питанні розібрався І. Кант (1724-1804), який розрізняв у людини 

природні властивості; темперамент чи здатність відчувати та проявляти свої 

відчуття та характер, або ж форму мислення» [168, c. 20]. Відповідно, природні 

властивості є сферою фізико-антропологічних студій, темперамент залишається 

«вотчиною» психологічної антропології, тоді як форма мислення повинна стати 

тим дослідницьким полем, на якому проводять свої дослідження політантропологи. 

Таку думку, вслід за Б. Никитюком, в 2018 р. висловили Г. Видра і Б. Томассен 

[497, pp. 1-17]. Їх підтримує також непальський політантрополог С. Дхакал, 

наголошуючи: «політична антропологія аналізує політичне мислення колективу, 

виявляючи в ньому політичні традиції» [310, pp. 217-234].  

 За визначенням академіка А. Є. Конверського, «мислення – це активний 

процес діяльності людського мозку» [98, c. 17]. Як і Б. О. Никитюк та В. М. 

Мороз, Конверський класифікує «людську сутність» за трьома соціально-
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антропологічними параметрами: тілесність (1-й параметр), чуттєвість (2-й 

параметр), мислення (3-й параметр, найвищий) [98, c. 18]. Проблематика 

колективного («соціального») мислення знайшла достойне відображення в 

синтетичних працях вітчизняних академіків Л. В. Губерського (соціально-

філософський та ідеологічний контексти) [63, c. 6-10; 64, c. 3-17], В. А. Роменця 

(психологічний контекст) [181], В. М. Мороза (фізіологічний, біосоціальний та 

медико-антропологічний контексти) [168]. Б. О. Никитюк називає мислення 

найвищим проявом антропологічності, тобто людської сутності [168, c. 21]. Завдяки 

тому, що А. Є. Конверський називає «активним процесом діяльності мозку» [98, c. 

17], людина отримує здатність еволюціонувати соціальним шляхом [168, c. 35-36]. 

У контексті цієї еволюції виникла політика, котру Л. В. Губерський справедливо 

характеризує, як «інтелектуальну діяльність людини» [64, c. 3-17]. Відповідно, 

досліджуючи політичні традиції, що за Ж. Баландьє, складають предмет політичної 

антропології [7, c. 14], вчені-політантропологи студіюють політичне мислення та, 

за Л. Губерським, «інтелектуальну діяльність людини» [64, c. 3-17]. Означені тези 

вітчизняних учених не тільки перегукуються з ідеями Баландьє, але й знаходять 

розвиток у працях переважної більшості сучасних зарубіжних політантропологів 

[159; 446; 496; 497].  

 Погляд на політантропологію, як на системне вивчення інтелектуальної 

діяльності людських колективів, зумовлює теоретико-методологічну єдність обох 

вимірів – окцидентального та орієнтального [158, c. 57]. Відповідно, як 

справедливо зазначає Б. О. Никитюк, антропологи мусять знайти подальші точки 

дотику, «яких так багато в гуманітарній сфері» [168, c. 36], для формування 

спільного дисциплінарного простору. З ним погоджується також Хілларі Каллан 

[278, p. 198], але їм продовжує активно протистояти абсолютна більшість 

політантропологів. Так, на думку Г. Видри, політична антропологія дійсно вивчає 

політичне мислення («ключовий вимір політичної життєдіяльності людських 

колективів» [496, p. 17]). Однак, поза спільними дослідницькими об’єктом і 

предметом, політантропологи не мають жодних точок дотику [279]. Якщо 

політантропологи Полінезії вивчають насамперед соціальний вимір спадкування 
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традицій влади тубільного вождя [94, c. 217], то політантропологи США 

вивчають соціальний вимір спадкування традицій біпартійного мислення в процесі 

виборів [480, p. 361]. Паралельно, тезу Г. Видри розвиває Роберт Гордон, який 

дещо розширює «інтегративний базис» політичної антропології. Для нього 

головними засадами політантропологічної інтегративності виступають: 

історичність, традиціоналізм, структурний функціоналізм [352, p. 296]. При цьому, 

Г. Видрі та Р. Гордону опонує арабський політантрополог Талал Асад, вбачаючи 

структурний функціоналізм лише в орієнтальних «групах і школах» дисципліни 

[242; 243]. 

 Т. Асад [242; 243] не підтримує своїх американських і європейських колег у 

використанні ними структурно-функціонального методу Б. Малиновського [127]. 

Для нього застосування прийомів Малиновського «окциденталістами» виглядає як 

профанація, оскільки структурність виступає науковим маркером саме 

орієнтального виміру політантропології [243, p. 21]. Відповідно, західна політична 

антропологія не студіює політичні структури в такому обсязі, як це роблять 

«східняки». Асадівське розуміння активно розвивають представники шиїтської 

школи з Тегеранського університету. Особливо варто відзначити їхнє 

незадоволення «спробами американців будувати єдиний світовий простір 

гуманітаристики». На думку окремих вчених з Тегеранського університету, такі 

спроби «мають неприховане ідеологічне навантаження» та лише реалізують 

«політику інтелектуальної гегемонії США» [504].  

 В контексті подій 2018-2019 рр., пов’язаних із розгортанням масштабного 

торговельного протистояння між США та Китаєм, масових протестів у Гонконзі, 

більшість китайських вчених, а також політичних аналітиків-синологів, звертають 

увагу читачів на «неприпустимість панування єдиного підходу всередині 

політичної науки» [289]. Ця тенденція активно перекидається на дослідницьку 

сферу політичної антропології [484]. Активізація євразійських та потестарних 

студій всередині пострадянської політантропології також змушує політичних 

антропологів шукати радше точки диференціації, аніж точки інтеграції. 

Показовими є останні публікації М. Крадіна [107; 108; 109] та В. Тишкова [199; 
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200; 201].  

 Так чи інакше, сутність політичної антропології в сучасних академічних та 

ідеологічних умовах можна розкрити через одну дефініцію – «наростання 

диференціації». Напрямки, групи, школи продовжують роздроблюватись, 

протистояти одне одному, відмовляються виробити єдину схему та структуру 

наукових студій [157, c. 171-183]. Політичні антропологи часто звинувачують одне 

одного в надмірній ідеологізації студій, прихильності до конкретних партійних сил 

[158, c. 57-62]. Крім того, важливим є спостереження про розлам політантропологів 

на лівий і правий фланги. Для прикладу, окцидентальні політантропологи зазвичай 

є лівими, у той час, як орієнтальні політантропологи зазвичай є правими. На 

думку Дж. Агамбена, такий ідеологічний розлом пов’язаний саме з ментальним 

розривом між сходом та заходом [2]. 

 Втім, постійні дописувачі політико-антропологічної фахової періодики не 

погоджуються з Дж. Агамбеном на рахунок власного програшу в теоретико-

методологічному дискурсі [401; 428; 433; 447; 456; 463; 476; 479; 480; 491]. Вони 

також критикують «класика» К. Лефора за намагання «побудувати єдину, струнку, 

філософську теорію» політичної антропології, запропоновану ним у спеціальній 

монографії [433, pp. 51-70]. Більшість сучасних авторів наголошують на 

«правильності» й «однозначності» духовного та ідейного розлому світу на «Схід» 

та «Захід» [119; 159; 192; 377; 384; 390; 391; 395; 397; 399; 400; 401; 415; 420; 426; 

446; 484]. Вони визнають цю різницю, вслід за М. Хайдеггером та О. Шпенглером, 

екзистенційною сутністю людської історії [158, c. 58]. Йдеться про те, що 

антропологічна специфіка завжди дихотомічна. В світі завжди є «добре та погане», 

«моральне та аморальне», «життєдайне і смертельне». В синтезі цих дихотомічних 

категорій «народжується» реальність людського життя, а також полягає 

найбільша і нерозгадувана таємниця людської свідомості, мислення [158, c. 58]. 

Політичне мислення, що, на думку Дж. Агамбена, «від самого початку» 

притаманне «людській свідомості» [2], аналізується представниками 

окцидентальної політантропології, як «роздвоєна екзистенційність політики» [429; 

446; 469; 484; 486]. Це означає, що поділ людства на схід і захід розпочався задовго 
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до письмової фіксації історичних подій, у процесі антропогенезу [147, c. 348-360]. 

Головним методологічним провідником цієї тези виступає ключовий 

американський журнал «Current Anthropology», де протягом 2015-2019 рр. 

опубліковано близько десяти статей, присвячених політологічним паралелям між 

первіснообщинним ладом та актуальними соціально-політичними процесами [230, 

pp. 129-148; 364, pp. 391-413; 401, pp. 283-308].  

 В свою чергу, представники орієнтальної політантропології абсолютно 

погоджуються з окциденталістами [158, c. 58]. Вони відмовляються підтримати Дж. 

Агамбена [2], звертаючись до «відвічного екзистенційного поділу світу на дві 

частини» [159; 430; 446; 484; 486]. В цьому, безперечно, спостерігається їхня 

методологічна спільність з окциденталістами [158, c. 58]. Однак, не варто забувати, 

що характер дескрипції та наукових маркерів, що застосовуються орієнталістами 

щодо племен первіснообщинної доби, кардинально відрізняється від 

окцидентальних [155, c. 88-93]. В орієнтальному політико-антропологічному 

середовищі панує «радикальний» структуралізм, що окремими окциденталістами 

характеризується «на межі ірраціоналізму» [155, c. 89-92]. Характерними є 

публікації 2018-2019 рр. у російському фаховому часописі «Археологія, 

етнографія, антропологія», де політико-антропологічний аналіз реальної соціальної 

дійсності ставиться в залежність від огляду потестарної історії первісних общин 

[125, c. 129-137; 203, c. 112-121].  

 В обох випадках, вчені-політантропологи не підтримують формування 

інтегрованої політичної антропології. Вони наголошують, що її сутність і без 

того єдина – дослідження політичних традицій, як складових політичного 

мислення. Вслід за Б. Малиновським і Ф. Боасом, політантропологи аналізують 

політичність (традиції як ідентичності, обряди, символи, звичаї та стереотипи) в 

структурах колективної свідомості. Це і є спільність між політичними 

антропологами, якої цілком достатньо для її подальшого наукового розвитку. Що 

ж стосується можливостей інтегрованих досліджень «всесвітньої політичної 

антропології», то таке завдання є практично нездійсненним, оскільки синтезувати 

всі форми політичного мислення, кількість яких дорівнює числу етносів, племен і 
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субетносів світу – неможливо. Крім того, політантропологи наголошують: 

вироблення універсального курсу всесвітньої політичної антропології, що 

інтегрував би східний і західний політичні світогляди, не можна здійснювати поза 

всесвітнім курсом етнічної історії [158, c. 58-59].  

 

 

3.2. Засади інтеграції окциденталізму та орієнталізму в політичній 

антропології 

 

 Так званий «глобальний підхід», як єдину форму інтеграції орієнтального та 

окцидентального вимірів політичної антропології, вперше визначив 

південноафриканський політолог Дж. Комаров (1985) [298]. Політико-

антропологічний дискурс, на його думку, конституюється за допомогою 

орієнтального та окцидентального типів політичного мислення. Їхній синтез 

неможливий, але інтегроване дослідження – ідеальна мета політичної антропології, 

що дозволить вивчати глобальні політичні процеси на якісно новому рівні [298, pp. 

252-264]. Під «інтегрованим дослідженням» Комаров розуміє комплексне вивчення 

політики одним політантропологом з обох світоглядних позицій одночасно [298, p. 

254]. Зокрема, Комаров вживає поняття «мобільності політичних традицій», що, 

на його думку, може стати ключовим фактором інтеграції світоглядів [298, p. 10, 

25, 27, 150, 192, 252-276]. 

 Науковому дискурсу Комарова притаманне також поняття «інтегрованого 

місця», що локалізується ним у Південно-Африканській республіці [158, c. 59; 298, 

pp. 1-16]. Так як ПАР протягом ХІХ-ХХ ст. була місцем етногенетичних, 

соціально-політичних та ідеологічних експериментів, Комаров розглядає її як 

«політичний приклад глобального майбутнього світу» [298, p. 252]. Зокрема, пре- 

та пост-апартеїдна Південна Африка для нього репрезентується як 

«взаємопроникаюча компіляція» бурських, голландських, британських, німецьких, 

зулусських, намібійських, ботсванських, афроамериканських традицій [298, pp. 1-

16, 252-276].  
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 Від бурів ПАР отримала політичну традицію розширеного та 

автономізованого місцевого самоврядування [248, p. 6], політичну традицію 

«аграрної посвяти» парламентських послів, політичну традицію поваги до ролі 

держави в регулюванні господарських відносин [97, c. 249-273; 298, pp. 1-16, 42-77, 

123-158, 194-251]. 

 Від голландців ПАР отримала політичну традицію муніципальних автономій 

[81; 82; 140], що походить від формальних практик середньовіччя та ренесансу, 

відомих як «міське право» [81; 140; 298, pp. 123-158]. 

 Від британців ПАР отримала політичну традицію африканського 

культуртрегерства, політичну традицію «імперських амбіцій» (деякі автори 

називають цей феномен «англосаксонством»), політичну традицію стратегічного 

контролю над іншими країнами регіону [298, pp. 1-16]. Крім того, не варто 

забувати, що британські монархи досі визнаються політичними та юридичними 

авторитетами в ПАР, а рішення британських судів, незважаючи на специфіку 

Конституції, зазвичай визнаються дійсними без додаткового обговорення [312; 313; 

323; 352; 363; 372]. 

 Від німців ПАР отримала політичну традицію соціальної держави [298, p. 

131], політичну традицію бюрократії, політичну традицію аристократизації 

бюрократії (так звану «прусську політичну традицію», як її визначає О. Пленков 

[178]) [298, pp. 1-17, 271-275, 282]. 

 Від зулусів ПАР отримала політичну традицію муніципальних і місцевих 

голосувань, політичну традицію референдумів як специфічних обговорень не лише 

нормативно-правових актів, але і напрямків муніципальної чи локальної політики в 

соціально значущих сферах [298, pp. 255-263]. 

 Намібійці та корінне населення Ботсвани впливають на політичну 

життєдіяльність ПАР a priori, так як Намібія знаходиться під військово-політичним 

контролем ПАР, а Ботсвана є африканським племінним анклавом всередині 

південно-африканської території [298, p. 19, 36, 282]. Племінні традиції зборів, 

аналогічні зулуським [298, p. 255], племінні традиції «тотемної політики» та 

«натуралізованих символів» визнаються провідними південно-африканськими 
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політантропологами досі значущими в актуальному політичному дискурсі 

Південно-Африканської республіки [17; 22; 44; 56; 97; 194; 298, pp. 194-251]. 

 Від афроамериканців ПАР отримала політичну традицію негритюду та 

панафриканізму [298, p. 195, 224, 275]. Цікаво, що окциденталісти з ПАР 

характеризують негритюд саме як політичну традицію, що притаманна світогляду 

темношкірих політичних активістів. Корінна відмінність, що відрізняє негритюд 

від політичних традицій намібійців та ботсванців, на думку окремих вчених, 

полягає в тому, що негритюд негативно ставиться до «білих колоністів» та вимагає 

«забиратися геть з Африки» [261; 263; 264; 265; 267; 268; 309]. Зрозуміло, що такий 

ідеологічний стереотип, за визначенням самих прихильників негритюду, є прямим 

наслідком того явища, котре ще Едвард Саїд називав «ментальним орієнталізмом 

європейців» [455]. У рамки останнього вписується наратив інтелектуальної 

неповноцінності, агресивності, політичної недолугості та корумпованості 

представників євразійських, азійських і африканських етнічних спільностей [298, 

pp. 1-17]. Реформування політичної системи ПАР наприкінці ХХ ст., перемога 

корінного населення в тривалому протистоянні навколо скасування апартеїду, 

призвели до поступової абсолютизації ідей негритюду в актуальному політичному 

дискурсі Південної Африки [298, p. 160; 309]. Вплив найбагатших кланів і 

племінних вождів Намібії та Ботсвани, що допомагали новим лідерам ПАР 

корумпувати їхню батьківщину, зумовив ідеологічну трансформацію, в умовах якої 

«колишні пани» (бури, що спілкуються мовою африкаанс) стали «новими 

пригніченими», а «колишні пригнічені» (корінні африканські жителі) стали 

«новими панами» [298, pp. 123-158; 309].  

 Історичний парадокс південно-африканського соціально-політичного 

розвитку, на думку Дж. Комарова, є показовим для політичної антропології [298, 

pp. 252-264]. Він дозволяє розглядати будь-який політичний процес, як 

квінтесенцію історії, а також як клубок нашарувань культурних впливів. На 

прикладі ПАР спостерігається реальна інтеграція орієнтальних (панафриканізм, 

негритюд) та окцидентальних політичних традицій [298, pp. 194-251].  

 Критики цієї концепції звертають увагу на те, що ПАР з кінця 80-х рр. 
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надзвичайно змінилася. Зміна еліт призвела до економічної кризи та наростання 

міжкультурної нетерпимості. Відповідно, вдалого та позитивного синтезу 

політичних традицій не відбулось [23; 39; 76; 179; 180; 189; 192; 194; 244; 248; 309; 

324; 336; 343]. Практичний крах ідеї, відповідно, доводить теоретичну нездалість 

інтеграції окцидентального та орієнтального вимірів політичної антропології.  

 Разом із тим, категорія «мобільність політичних традицій», у контексті 

політичної економії та політичної антропології, знайшла прихильників в особах 

сучасних дослідників Р. Кленсі [292; 293], М. Кук [300], К. Корделлі [301, pp. 106-

114]. Для прикладу, Міріам Кук написала монографію, присвячену соціальній 

мобільності політичних традицій на Близькому Сході та у Персидській затоці 

(2014) [300]. Великим прихильником концепції мобільності політичних традицій 

виступає Едвард Люттвак, який вважає політичні традиції складовою частиною 

світової геоекономіки [414; 415].  

 Концепція мобільності політичних традицій виступає сьогодні теоретичним 

підгрунтям для можливої інтеграції обох вимірів політантропології [158, c. 57-62]. 

Вона стверджує, що політичні традиції перманентно мобільні та здійснюють 

безперервну подорож у просторі та часі. Вони є категоріями людської еволюції та 

притаманні людському мисленню, а, отже, і активній мозковій діяльності кожного 

індивіда. Політичні традиції – складова частина людської сутності, що робить 

політичну антропологію ключовою дисципліною не лише політичної науки, але і 

соціокультурної антропології [158, c. 57-62].  

 Структура політичних традицій визначається трьома головними чинниками 

[298, pp. 17-122, 252-264]:  

1) етногенетичним походженням спільноти [298, pp. 17-41]; 

2) етнонаціональною ідентичністю спільноти [298, pp. 42-77]; 

3) політичною культурою цивілізаційного простору (регіону) [298, 

pp. 78-122]. 

 Це означає, що кожна конкретна політична традиція еволюціонує в умовах 

безперервного впливу трьох перелічених факторів [298, p. 125]. Можемо 

стверджувати, що таку послідовність підтримують всі політичні антропологи, 
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незалежно від окцидентальної чи орієнтальної світоглядної приналежності [158, c. 

57-62]. Для прикладу, непальський дослідник Суреш Дхакал розглядає політичні 

традиції як породження генетичного, етнічного, цивілізаційного порядків водночас 

[310, pp. 217-234]. Розглянемо ці порядки на прикладі південноазійського етносу 

бхотіїв (Королівство Бутан).  

 Політико-антропологічна характеристика бхотіїв є дискутабельною 

проблемою, що лежить на межі двох вимірів політичної антропології [146; 150; 

158; 239; 288; 294; 302; 305; 310; 312; 329; 336; 338; 344; 375; 376; 385; 395; 396; 

398; 408; 409; 415; 431; 436; 452; 461; 463; 464; 467; 468; 486; 499]. Оскільки, 

Королівство Бутан прийнято називати «останньою чисто традиційною політичною 

спільнотою Азії» [146, c. 26], воно викликає спеціальний інтерес політичних 

антропологів з усього світу [452, pp. 139-163]. Дискусія навколо політичних 

традицій і політичного мислення бхотіїв розвертається між представниками 

індійської політантропології (орієнталістами) та представниками британської 

політантропології (окциденталістами). Якщо перші розглядають Королівство Бутан 

в якості позитивної форми збереження традиційних морально-політичних устоїв 

[288; 305; 385; 468], то другі характеризують Бутан як «загниваючу, найбіднішу» 

країну Південно-Східної Азії, на теренах якої етнічна група бхотіїв вчиняє 

політико-економічне самогубство [239; 294; 302; 467; 499]. 

 В обох випадках, окциденталісти та орієнталісти досягають абсолютно 

різних наукових результатів однаковим шляхом [154, c. 50-57; 155, c. 88-93; 158, c. 

57-62].  

 Досліджуючи етногенетичне походження політичних традицій, і 

окциденталісти і орієнталісти вивчають тибетсько-непальський контекст 

політичної історії, досліджують фольклор та його політичні складові, опитують 

населення за спеціальними анкетами, що містять запитання про роль влади та 

політичних інститутів у житті середньостатистичних бхотіїв [146; 452; 499].  

 Досліджуючи етнонаціональну ідентичність як другий фактор походження 

політичних традицій, і окциденталісти і орієнталісти вивчають «структури 

ідентичності» – дихотомію «ми / вони», де обов’язково є умовно хороші «ми» та 
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умовно погані «вони» [288, pp. 107-121]. І окциденталісти, і орієнталісти визнають, 

що ідентичність етнонаціональних спільнот базується саме на цьому правилі. 

Найважливішим чинником формування політичної ідентичності Королівства Бутан 

обидва виміри політантропології визначають специфічну форму ламаїстського 

буддизму [288, pp. 107-121; 499, pp. 98-105].  

 Досліджуючи політичну культуру цивілізаційного простору, як третій фактор 

походження політичних традицій, і окциденталісти, і орієнталісти вивчають вплив 

традиційних і модерних владно-управлінських відносин в сусідніх індійських 

штататах (особливо штат Сіккім), Бангладеш та Тибетському автономному районі 

КНР. Відповідно, і окциденталісти, і орієнталісти називають Королівство Бутан 

«зоною китайсько-індійських політичних контактів» [146; 305; 385], «місцем, де 

зустрічаються та синтезуються політичні традиції Індії та Китаю» [294; 467], 

«місцем, де політична традиція керує цілковито та всеосяжно» [239, p. 131]. 

 Для пояснення основних аргументів обох напрямків наведемо скорочену 

схему політико-антропологічного аналізу політичних традицій бхотіїв, що 

притаманна, як окциденталістам, так і орієнталістам. 

 За етногенетичним походженням, бхотії є складовою частиною тибетсько-

непальської групи народів, подекуди історики також називають їх представниками 

«істинно тибетської нації» [305; 385; 499]. Вони утворюють найбільшу етнічну 

групу Королівства Бутан, а також офіційно, на конституційному рівні 

розглядаються як «священне джерело влади королівського дому Вангчуків» [146, c. 

6-7]. Це означає, що «всі форми політичного життя та політичної думки бхотіїв є 

святими і недоторканними» [385, pp. 479-484], «історія бутанського правлячого 

дому є зразком політичної стабільності для всього світу» [499, pp. 98-105]. Сама 

бутанська влада відносить радикальне скорочення населення королівства, що 

відбулось з середини 1980-х рр. на рахунок «впливу злочинної глобалізації» [288, 

pp. 107-121]. Згідно з переписом 2013 року населення Королівства складає 758 667 

осіб. Для порівняння зазначимо, що в 1987 році кількість бутанського населення 

оцінювалась в 1,5 млн. [146, c. 6]. Цим аргументом часто оперують британські 

окциденталісти з метою продемонструвати згубні соціально-економічні результати 
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традиціоналістичної політики Вангчуків [499, pp. 98-105].  

 Оскільки династія короля Вангчука має бхотійське коріння, їхнє правління, 

засновуючись на багатьох нормативно-правових актах, розглядається як 

«Королівство племені бхотіїв», хоча значною національною меншиною є непальці. 

Населення Бутану – антропоетнічний когломерат гімалайських народностей, в 

якому дві третини населення складає монголоїдний етнос «бхотіїв». Ще чверть 

населення – вихідці з Непалу, інші – етнічні групи сусідів-індусів. Етнічна історія 

Бутану демонструє антропологам культурний симбіоз тибетців та індусів, що 

згуртувалися навколо радикального ламаїстського буддизму [146, c. 12]. На цьому 

наголошують як окциденталісти, так і орієнталісти.  

 За етнонаціональною ідентичністю, бхотії не просто складають дві третини 

населення королівства, але й визнані конституційним законодавством як «титульна 

нація» [305; 385; 499]. Відповідно, як наголошують сучасні окцидентальні 

політантропологи, в населення Бутану розвивається комплекс «пригнічені – 

господарі», який був вдало продемонстрований Дж. Комаровим на прикладі 

Південно-Африканської республіки (аналогія «бури-зулуси») [298, pp. 159-193, 

252-264]. Зокрема, йдеться про непальців, яких бхотійські радикали часто вважають 

«людьми другого сорту» та називають їх «сировиною для маоїстських терористів» 

[146, c. 6-17]. У цьому контексті, протистояння між ультранаціоналістичними та 

маоїстськими підпільними групами з одного боку та бутанським правлячим урядом 

з іншого, демонструє незворушність політичної матриці «конфлікт – найкращий 

засіб керувати» [146, c. 23].  

 Основа етнонаціональної ідентичності бхотіїв – радикальний фундаменталізм, 

що є основною мішенню ультранаціоналістів і маоїстів. Про це пишуть, як 

окциденталісти, так і орієнталісти [305; 467; 468; 499]. При цьому, в обох випадках 

спостерігається негативне ставлення до зростання політичної ролі бхотіїв. Однак, 

якщо для орієнталістів бхотії все ж є зразковим етносом, що «здатен 

імплементувати свої традиції в реальну політику» [288, pp. 107-121; 305, pp. 5-12; 

385, pp. 479-484], то для окциденталістів бхотії є етносом-експлуататором, що 

ставить архаїчні інтереси релігійного походження понад економічний добробут 
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суспільства [499, pp. 98-105].  

 В обох вимірах спостерігається консенсус з приводу генези державності 

бхотіїв: саме радикальний буддизм призвів до виникнення бутанської держави під 

керівництвом лами Нгаванг Намг’яла, що походив з тибетського монастиря Ралунг 

і який впровадив в країні радикалізм течії «Друк-па» [288, pp. 107-121; 385, pp. 479-

484]. Цей напрямок і є досі державною релігією Королівства та офіційно визнаною 

правлячим королем «ідеологією Бутанської держави» [499, p. 98]. Державна релігія 

і державна мова — головні традиціоналістичні символи Бутану, про що говориться 

в самій Конституції королівства, ухваленій Національною асамблеєю 18 липня 2008 

року [499, pp. 98-105]. Важливо, що до 2008 р. державний устрій Бутану визначався 

як абсолютна монархія з ознаками конституційності. Такий державний устрій 

оформився ще в 1907 р., коли Тонгси Уг’єн Вангчук здійснив державний 

переворот, скинув владу деб-раджі і ліквідував існуючу з XVI ст. феодальну 

теократію течії «Друк-па» [146, c. 6-7]. Саме з 1907 р., на чолі Бутану, знаходиться 

королівська династія Вангчук. Протягом ХХ століття їм вдалось сформувати міцну 

централізовану систему державної влади у тісній кооперації з колоніальною 

британською Індією, а після 1947 року і з незалежною Індійською федерацією [150, 

c. 65-66].  

 Однак, незважаючи на столітній досвід проживання в умовах «обмеженої 

монархії» та понад десять років життя в умовах «конституційної монархії», персона 

короля в Бутані залишається найбільш впливовою політично, морально та 

релігійно. Важливим фактором, на який звертають увагу, як окциденталісти, так і 

орієнталісти, слід визнати відсутність королівської влади де-юре та її абсолютність 

де-факто [499, pp. 98-105]. Відповідно, демократизація, що відбулась на вимогу 

світового співтовариства в 2008 р. має ознаки фіктивності. Потестарні структури 

бутанського суспільства залишились незмінними та орієнтованими на 

ламаїстську монархію [146, c. 18-25].  

 При цьому, як орієнталісти, так і окциденталісти, вдаються до вивчення 

політичних інститутів бхотіїв [288; 305; 385; 452; 467; 468; 499]. Особливу увагу 

викликає парламент королівства та Королівська консультативна рада, що копіюють 
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устрій ламаїстських органів влади, існуючих на теренах країни з середини XVI ст. 

Окремі політантропологи навіть заявляють, що протягом п’яти сотень років 

політичний устрій Бутану не змінився (хоча змінювався устрій правовий, 

ламаїстська монархія була замінена на світську в 1907 р., а в 2008 р. Бутан отримав 

Конституцію) [305, pp. 2-3]. 

 З 1953 до 2008 р. парламент Бутану був однопалатним («Цонгду» або ж 

Національна асамблея). Цонгду визнавався дорадчим органом, повністю 

контрольованим королем: 105 членів обирались зборами сільських старост; 12 

представників-лам від буддистського монастирського духовенства; 33 депутати, що 

призначались королем з числа міністрів та вищих чиновників. Такий перерозподіл 

місць відповідав політичній традиції ламаїстських зборів [146, c. 7]. Парламент 

збирався у повному складі двічі на рік (у вересні та квітні), що символізувало дві 

господарські пори в долинах [146, c. 7].  

 Між сесіями Національної асамблеї контроль за виконанням її завдань 

належав Королівській консультативній раді (створена в 1965 р.), ідентичній за 

формою організації князівським дворам північно-східної Індії та Бангладеш в XVI-

XVIII ст. [305; 398; 467; 468]. Протягом 1953-2008 рр. Королівська консультативна 

рада засідала щоденно за круглим столом, без жодних вихідних і відпусток. До неї 

король відряджав свого спеціального представника в ранзі міністра, буддистські 

монастирі делегували двох лам, регіони надсилали п’ятьох представників, що 

цілком збігається з політичною традицією репрезентації монастирів (двох 

найголовніших) та регіонів (п’ять етнографічних регіонів) [146, c. 7].  

 Всі члени Королівської консультативної ради мали необмежений доступ до 

королівської аудієнції, етикет і протокол якої досі регулюється ламаїстськими 

стандартами XVI ст. [288, p. 107]. Вони одночасно виконували роль вищого 

колективного суддівського органу в галузі адміністративної юстиції, виступаючи 

посередником у всіх адміністративних конфліктах між департаментами і 

королівськими міністерствами. Таким чином, до 2008 р., на теренах Бутану, діяв 

порядок судоустрою, притаманний індійським північно-східним князівствам XVI-

XVII ст. [146, c. 19-20], В українському юридичному розумінні, Королівську 
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консультативну раду також можна класифікувати і як вищий орган прокурорського 

нагляду.  

 Король, до конституційної реформи 2008 р., очолював всю систему 

виконавчої влади, займав посаду прем’єр-міністра [146, c. 18]. Принцеси, члени 

королівської родини традиційно очолювали міністерство фінансів та міністерство 

розвитку, відомство по контролю за здійсненням проектів особливої важливості. 

Депутати Національної асамблеї переобирались кожних три роки, тоді як склад 

уряду одноосібно призначав король. Губернаторів («дзонгцапів») і голів 

провінційних судів («тхрімнопів») призначала Національна асамблея з подачі 

короля. В цьому аспекті демократизації не було [146, c. 18-19]. Насправді всі 

голосування Національної асамблеї відбувались одноголосно, в той час як сама 

практика таких голосувань за кандидатури дзонгцапів та тхрімнопів бере початок у 

монастирських звичаях XVII ст. [305; 398; 467]. 

 4 вересня 2001 р. король Джигме Синг’є Вангчук спільно з головою 

Королівської консультативної ради розпочав розробку проекту конституції для 

Бутану, що мала враховувати необхідність демократизації системи державного 

управління за західним типом, що було продиктовано індійськими політико-

економічними партнерами [150, c. 65-66]. Новий проект було ратифіковано 

Національною асамблеєю і підписано королем та регіональними представниками 

19 липня 2008 р. Церемонія підписання конституції була оформлена в релігійному 

дусі буддизму. Конституція 2008 р. офіційно закріплювала демократизацію 

абсолютної монархії та визнання «конституції, а не волі короля найвищим правом 

суспільства Бутану» (п. 3) [146, c. 8].  

 Більшість політантропологів вивчають Бутан як фіктивну конституційну 

монархію. Наголошується, що королівська родина зберігає абсолютні політичні 

повноваження, що демонструє антропологічну розбіжність між сферою політики та 

сферою юриспруденції [146; 150; 305; 499]. 

 За політичною культурою цивілізаційного простору Бутан – 

південноазіатська країна з територією в 47 тис. кв. км, затиснута між Індією та 

Китаєм (назву також перекладають як «південь Тибету»). Не менше 25% населення 
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країни є непальцями за походженням. Втім, така етнічна картина не заважає Бутану 

на конституційному рівні визнавати саме «бхотіїв» титульною нацією королівства 

[146, c. 12]. Політико-культурний статус Бутану визначається його географічним 

розташуванням. Радянський дослідник М. М. Кольцов з цього приводу писав: 

«неприступність Гімалаїв з півночі робила королівство більш незалежним від 

Китаю, а легко доступні рівнини на півдні змушували його шукати добрих 

відносин зі своїм індійським сусідом. Орієнтація Бутану на Індію пояснюється 

також значною мірою і практикою минулого, що неодноразово було свідком навал 

з півночі» [146, c. 12]. Політантропологи-орієнталісти вважають, що політична 

стабільність бутанського правлячого режиму демонструє світоглядну 

значущість балансу між географічним положенням країни та системою 

державного управління [288; 305; 468]. Зокрема, відзначається, що гірські 

буддистські монастирі досі є неформальними органами влади в усіх провінціях 

[288, p. 120]. По суті, вони сакралізують, за В. Тьорнером, образ потестарності 

[204], роблять його візуально архаїчним, історично детермінованим та релігійно 

обгрунтованим.  

 Після захоплення незалежного теократичного Тибету в 1950-х рр. 

комуністичним маоїстським Китаєм і після перетворення його в Тибетський 

автономний район КНР, Бутан є сьогодні єдиним у світі суверенним представником 

прав тибетської народності. Це справедливе твердження знаходить відгук в обох 

вимірах політантропологів і вивчається представниками, як індійської [468], так і 

британської політантропології [499]. В обох випадках визнається: етнополітично 

Бутан – це тибетська країна, геополітично – гімалайська монархія і, відповідно, 

найближчий союзник Індії [146, c. 12].  

 У географічному просторі Південно-Східної Азії, Бутан вперше оформився як 

самостійна держава в 1557 р., коли була проголошена незалежність від Тибету. Цей 

процес досліджується політантропологами не як відправна точка політогенезу 

бхотіїв, а як продовження тибетської державності [146, c. 12-13]. На відміну від 

класичних індійських політологів, антропологи орієнтального спрямування 

відкидають тезу про зародження державності бхотіїв та наголошують на «розколі» 
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тибетської нації [305, pp. 12-15]. Британські політантропологи підтримують 

індійських колег, хоча не вивчають процес розриву зв’язків між тибетцями та 

бхотіями [499, pp. 98-105]. 

 В подальшому бхотії спромоглись захопити індійське князівство Сіккім і 

тривалий час володіли теренами північно-східної Індії (сьогодні це конгломерат 

федеральних територій між Непалом, Бутаном і Бангладеш). Протягом 1865 р., у 

кровопролитній війні з Великобританією, Бутану вдалось відстояти свою 

незалежність. Цей факт визнається ключовим елементом політичного мислення 

бхотіїв – Бутан єдиний в Азії відстояв свою повну незалежність, навіть тоді, коли 

європейські колонізатори контролювали Індію і Китай. Навколо цієї 

«геополітичної перемоги» збудована сучасна політична нація бхотіїв: аж до 1949 

року Бутан виконував геополітичну роль буферної зони між зонами британських і 

китайських стратегічних інтересів. Це і дозволило йому зберегти свою державність 

[146, c. 12-13].  

 Як бачимо, з точки зору світоглядних вимірів бутанської дійсності, між 

орієнталістами та окциденталістами немає ніяких компромісів. Однак, доводячи 

протилежні тези, індійські та британські політичні антропологи оперують 

тотожними категоріями, поняттями, термінами. Вони використовують однакові 

методологічні прийоми та засоби для того, щоб продемонструвати кардинально 

відмінні результати. І одні, й інші використовують структурно-функціональний 

метод, але висновки у них різні. І одні, й інші користуються неоміфологічним 

методом, але висновки у них різняться. Це означає, що проблема інтеграції 

окцидентального та орієнтального вимірів політичної антропології не піддається 

вирішенню не тому, що відсутня спільна теоретико-методологічна база 

політантропології, а тому, що дослідники-політологи підходять до вирішення 

одних і тих самих проблем із кардинально протилежними ідейно-світоглядними 

установками. 

 Інтеграція окцидентального та орієнтального вимірів політичної антропології 

не знаходить достатньої підтримки в фаховому середовищі. Пануючі тенденції 

диференціації орієнталізму та окциденталізму пояснюються одвічною 
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протилежністю двох форм політичного мислення. При цьому, прийнято 

ототожнювати окцидентальну форму політичного мислення із концептом «реальна 

політика» [258; 273; 274; 277; 290; 291; 292; 296; 298; 299; 302; 306; 318; 325; 330; 

331; 333; 352; 354; 400; 414; 415; 416], а орієнтальну форму політичного мислення 

із концептом «ідеальна політика» [259; 270; 283; 286; 289; 294; 303; 305; 309; 314; 

321; 324; 368; 375; 397; 399; 426; 484; 498; 500]. Ключовою невідповідністю між 

політичними традиціями обох світоглядних систем вважається ставлення східної та 

західної груп цивілізацій до раціонального прийняття рішень, раціонального 

планування та прогнозування. Якщо окцидентальний світогляд передбачає 

політику раціонального [154, c. 50-57], то орієнтальний світогляд зумовлений 

пріоритетом політики ірраціонального (тобто ідеального) [155, c. 88-93].  

 Підставою для інтеграції обох вимірів політантропології може стати поняття 

«мобільності політичних традицій» [158, c. 57-62]. Однак, навіть на прикладі 

політико-антропологічного аналізу бхотійської державності, де окциденталісти та 

орієнталісти рухаються однаковим теоретико-методологічним шляхом, стає 

очевидним, що мобільність політичних традицій не завжди виступає аргументом на 

користь предмета політичної антропології [158, c. 61]. Так, окремі націоналістично 

налаштовані індійські, непальські та бутанські дослідники стверджують: політичні 

традиції в їхньому середовищі є сталою та незмінною категорією [288; 305; 310; 

468]. Безумовно, політичні традиції змінювались протягом історичного процесу, 

під впливом мусульманських завоювань, сунітсько-шиїтських конфліктів, 

китайських завоювань Тибету та Індокитаю. Однак, етнічні спільності Південної 

Азії (переважно йдеться про півострів Індостан) запозичували лише те, що 

відповідало «менталітету традиційної політичної культури» [1, c. 567-614; 7, c. 164-

165, 190]. 

 На наш погляд, політична традиція дійсно є мобільною субстанцією [7, c. 48-

52]. Мало того, вважаємо цілком справедливим вести мову про використання 

«соціально-політичної мобільності політичних традицій у просторі» [147, c. 348-

360; 158, c. 57-62] в якості чинника інтеграції окцидентального та орієнтального 

вимірів політичної антропології. Тут постає лише питання – чи потрібна інтеграція 
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обох вимірів? Враховуючи, що більшість вчених схиляються до негативної 

відповіді, потрібно звернути увагу на розмежування уявлень про перцепцію 

(«сприйняття») політичних традицій [158, c. 59]. 

 В рамках окцидентального виміру політичної антропології, мобільність 

політичних традицій визнається предметом рецепції [352, pp. 225-228]. Тобто, 

соціальна свідомість активно переймає, запозичує іноетнічні політичні традиції. У 

працях політантропологів-окциденталістів, рецепція виступає завжди первинним 

фактором утворення та еволюції будь-якої політичної традиції.  

 В рамках орієнтального виміру політичної антропології, мобільність 

політичних традицій визнається предметом трансферу [352, p. 234]. Тобто, 

соціальна свідомість пасивно пристосовується, адаптується до іноетнічних 

політичних традицій, враховуючи серед них лише ті, що близькі конкретній 

етнічній психології (так званий «принцип компліментарності» [36; 46; 65; 66; 67; 

74; 167]). У працях політантропологів-орієнталістів [399; 421; 426; 439; 441; 445; 

448; 461; 472; 484], трансфер виступає не завжди первинним, але, напротивагу 

окциденталістам [7, c. 168-171; 352, p. 234; 486, pp. 257-281], завжди об’єктивним 

фактором утворення та еволюції будь-якої політичної традиції.  

 Ключовим поняттям окцидентального виміру політантропології виступає 

«глобалізація», що, базуючись на працях варвіксько-лондонської школи [57; 138; 

380; 397; 414; 415], може бути охарактеризована, як сукупність рецепцій 

політичних традицій. Розмивання етнічних ідентичностей у глобальному 

економічному дискурсі грунтується на заміні «індивідуальності колективністю» 

[189]. Етнічна традиція політики повинна поступитись глобальній, але 

поступитись по можливості так, щоб покращити її. В свою чергу, орієнтальний 

вимір політантропології керується поняттям «діалог політичних культур», що може 

бути охарактеризовано, як сукупність ментальних (світоглядних) інтеракцій різних 

цивілізацій та культур світу [158, c. 59].  

 Отож, на наше глибоке переконання, процес інтеграції двох 

змістоутворюючих вимірів політичної антропології може відбуватись не з огляду 

на певне конкретне поняття чи термін політантропології, як переконує Дж. 
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Комаров [298], а, з огляду на походження цих понять, категорій і термінів [158].  

 Так, за Б. Томассеном, зміст поняттєво-категоріального апарату політичної 

антропології, а також її внутрішню дисциплінарну семіотику, складає принцип 

історизму [497, pp. 1-17]. Першим принцип історизму в антропологічному дискурсі 

розглянув історик Сергій Соловйов (1820-1879), що наділив його важливими 

об’єктивними змістами – перманентною господарчою та просторовою 

сутностями [190]. Філософ Мартін Хайдеггер, в свою чергу, розвинув ці змісти в 

цілісне положення про екзистенційну тотожність сходу та заходу [209]. 

Антрополог Мєчислав Кромпець, підтримуючи Хайдеггера загалом, звернув увагу 

також на баланс тілесність-корисливість = духовність-просторовість, що 

слугує засадою взаємодоповнення та формує людську особистість [387; 388; 417]. 

Ця дихотомія знайшла розвиток у деяких актуальних політико-антропологічних 

екскурсах [21; 33; 79; 89; 99; 112; 114; 123; 124; 125; 128; 129; 130; 131; 160; 170; 

171; 174; 179; 182; 205; 212; 213; 215; 218; 221], але, головним чином, видозмінила 

уявлення про функції історизму [227, pp. 405-426; 246, pp. 938-946; 287, pp. 16-31]. 

Відтепер, завдяки здобуткам науки генетики, фізичної антропології та стараннями 

французької історіографічної школи «Анналів соціальної та економічної історії», 

історичність, закорінена в детермінантах політичного мислення, визнається 

умовою існування політичних традицій: те, що не апробовано історією 

перманентно, не може визнаватись традиційним [102, c. 5-9; 121, c. 12-14; 353, pp. 

233-257]. Французькі вчені досі називають цю тезу «історичним поворотом в 

антропології» [48; 315; 416]. 

 Як підкреслюють Дж. Аллен і Р. Джобсон, історичний поворот у політичній 

антропології призводить до географізації академічного дискурсу [230, pp. 129-148]. 

Ця ідея, висловлена 2016 р., знайшла позитивні відгуки в працях окциденталістів 

Дж. Бейлі, К. Барбура, Е. Бенвеністе [158, c. 59]. Зокрема, К. Барбур присвятив 

статтю співвідношенню між «економізмом» та «геопросторовим підходами» у 

контексті аналізу варіативності капіталізму [246, pp. 938-946].  

 Аналіз публікацій 2016-2019 рр. у поважному часописі «Political Theory» 

стверджує, що окцидентальний вимір політичної антропології проходить етап 
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повільного сприйняття орієнтальної геопросторовості [246, pp. 938-946; 274, pp. 

467-477; 284, pp. 810-815; 299, pp. 230-257; 301, pp. 106-114; 303, pp. 418-424; 306, 

pp. 59-80; 360, pp. 915-967; 365, pp. 117-121; 371, pp. 885-914]. Втім, не варто 

забувати, що концепт геопросторовості в окцидентальному вирішенні, на відміну 

від поглядів антропологів-орієнталістів, має відчутне економіко-центричне 

навантаження. Він є складовою економічного детермінізму та «джерелом 

прибутку» [422, p. 410]. Екзистенційного сприйняття географічного детермінізму 

серед окцидентальних політичних антропологів немає [424, pp. 749-771].  

 Сприйняття геопросторовості стає можливим завдяки визнанню 

нерівномірності розподілу світових ресурсів [1, c. 16-21; 226, pp. 2-5; 246, pp. 938-

946]. Політичні антропологи підкреслюють: кожна країна має власні, зумовлені 

кліматом і природно-географічним положенням, умови та норми господарської 

еволюції [426, p. 23]. Вимагати від цієї країни чогось, що виходить «за рамки» 

вказаних умов і норм, є неправильним [426, pp. 23-44]. Відповідно, колективний 

«Захід» повинен орієнтуватись на перерозподіл економічного виробництва між 

різними складовими власного цивілізаційного простору. Кожна країна, учасник 

колективного Заходу, повинна отримати право виробляти ту продукцію і той 

інтелектуальний продукт, що зумовлені її географічним і геолого-ресурсним 

потенціалом. У цьому контексті, спостерігається «повернення до витоків», що 

окремими політологами характеризується саме в якості «історичного повороту» 

[27, c. 121-134].  

 Економічна поведінка та економічне вираження географічних умов є 

змістовним наповненням сучасного політико-антропологічного окциденталізму 

[59; 60; 191; 192; 246; 352]. Деякі антропологи-орієнталісти навіть критикують 

своїх західних колег за так званий «перехід від концепції «людина політична» до 

концепції «людина економічна»» [62; 88; 89; 324; 337]. Безперечно, такий перехід 

не є реальним, оскільки окциденталісти продовжують вивчати традиційну складову 

політичних інститутів. Однак, критика орієнталістів, сама по собі, є показовою. 

Вона вказує на світоглядну відмінність спільноти політичних антропологів 

«західного» спрямування. 
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 Геопросторовість політичних антропологів окцидентального виміру 

розвивається сьогодні двома теоретичними шляхами. 

 Перший теоретичний шлях ми пропонуємо назвати «геолого-географічним 

протодетермінізмом». Наголошуємо, що це поняття не відкидає примату 

економічного детермінізму в окцидентальному дискурсі, але уточнює його зміст. У 

центрі політичного традиціоналізму та політичного мислення, на думку 

представників цього шляху, лежить саме «сприйняття» власного ландшафту і 

власних земельних надр [147, c. 352]. Відповідна «перцепція» призводить до 

формування стереотипів політичного мислення та комплексів політичної 

поведінки, котра формує локальну «економічну енергію» [226, p. 3]. Ця 

«економічна енергія» зумовлює успішність чи провальність підприємницької 

ініціативи в конкретному соціоетнічному середовищі [226; 492], конкретизує 

ставлення населення до лібералізму, як «ключової цінності, сформульованої 

політичним мисленням людства» [82]. 

 Другий теоретичний шлях ми пропонуємо назвати «фінансово-ресурсним 

протодетермінізмом». Це поняття також може слугувати для уточнення змісту 

економічного детермінізму, як світоглядної бази окцидентальної політичної 

антропології. Не секрет, що окциденталісти керуються «принципом 

рефлективності», вперше сформульованим і запропонованим Дж. Соросом: 

політичне мислення людине сконцентроване навколо отримання вигоди, користі та 

їхнього грошового еквіваленту [191, c. 155-200]. Простір, як екзистентна величина, 

сприймається кожною людиною виключно через призму отримання матеріальних 

благ і забезпечення фізіологічних інстинктів [191; 226; 246; 492]. Зокрема, простір, 

як навколишнє середовище, варто визнати проекцією людини своєї особистої 

тілесності назовні. «Мобільність політичних традицій», обстоювана Дж. 

Комаровим, є формою мобільності фінансових інтересів у геопросторовому 

дискурсі [298, pp. 1-16]. Заробіток, як частина реалізації фізіологічних 

інстинктивних потреб індивіда, спрямовується на досягнення домінування 

особистої тілесності в максимально широкому середовищі [492]. При цьому, 

політичні антропологи не забувають про адаптаційну складову: експансія 
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фінансово-політичного інтересу homo politicus має спрямовуватись лише туди, де 

існують сприятливі кліматичні (зокрема, «психолого-кліматичні», «культурно-

кліматичні») умови для його капіталізації [246]. Тобто, експансія фінансових 

інтересів Великобританії на терени КНДР, Лаосу чи Королівства Бутан, на думку 

прихильників цієї точки зору, не може бути успішною апріорі [88; 89; 147]. 

 Ще німецький окциденталіст М. Бунге підкреслював (1985): вивчення 

історичного процесу політичними антропологами має стати геополітично 

орієнтованим [276, pp. 108-217]. В свою чергу російський політантрополог Д. 

Бондаренко наголошує на визначальності ролі етнопсихологічних традицій для 

геополітики [266, pp. 3-15], так як ще голландський політантрополог Г. Классен 

запропонував наступну теоретико-методологічну схему: традиція визначає 

культурно-цивілізаційне відокремлення чи інтеграцію досліджуваного етносу, тоді 

як характер залученості традиціоналізму до будівництва держави формує 

принципи геополітичної орієнтації країни [290, pp. 196-218]. Цю позицію 

паралельно, з позицій економічного детермінізму, розвивав К. Гірц, що врешті-

решт надало їй серед окцидентальних політантропологів назву «гірцизму» [339; 

340; 341]. Втім, до відвертих заслуг классенівсько-гірцівського осмислення 

взаємодії між теоретичними концептами «економізм» і «геопросторовість» варто 

віднести логічність та раціональність пояснення політичної генези цивілізаційної 

кон’юнктури системи міжнародних відносин [174, p. 1065].  

 Абнер Коен неодноразово підкреслював: сучасна геополітика потребує 

політичної антропології [295, pp. 215-235; 296, p. 15]. Саме на політико-

антропологічному аналізі можуть базуватись актуальні геополітичні узагальнення 

[414; 415]. В свою чергу, саму політантропологію Коен також пропонує назвати 

геополітично детермінованим вченням [296]. При цьому, варто підкреслити, що 

будь-які намагання побудувати конкретну схему політико-історичного процесу, що 

складає методологічну основу політантропології (за Д. Бондаренко [259; 260; 261]), 

мають геополітичну зумовленість. Сучасні теоретики М. Геффернен [57], Е. 

Люттвак [414; 415] зауважують, що геополітика базується на складових теорії 

географічного детермінізму та природно-географічній концепції. З ними 
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погоджуються також вітчизняні фахівці Ф. Кирилюк [85; 86; 87; 88; 89], О. 

Петрушенко [174; 175; 176], О. Скаленко [188], чеський політолог М. Луптак [123].  

 Вивчення геополітичної зумовленості політичної традиції приводить 

антропологів до необхідності розглядати підходи Льва Гумільова [65; 66; 67] та 

Сергія Соловйова [190]. Ще А. Коен зауважив, що вивчення ландшафту та 

просторової нерівномірності політики в історичному розрізі (насамперед йдеться 

про поняття «історичний розріз» у тлумаченні французької історіографічної школи 

«Анналів соціальної та економічної історії»), дозволить наблизити теоретично 

відмінні школи політантропології [297, p. 10]. Хоча Абнер Коен говорив лише про 

окремі академічні школи, ми ж, вслід за політантропологами Валерієм Тишковим 

[194], Віктором Бочаровим [30 ], Миколою Крадіним [106], Дмитром Бондаренко 

[22], Міріам Кук [300], Аланом Гудманом [351], пропонуємо проаналізувати 

можливість використання теоретико-методологічних підходів Л. Гумільова [66], Л. 

Берга [11], В. Вернадського [46] та С. Соловйова [190] у процесі інтеграції 

орієнтального та окцидентального вимірів політичної антропології. Для прикладу, 

В. Тишков переконаний: антрополандшафтний підхід Л. М. Гумільова дозволяє 

нам об’єднати ці складові в єдиний «біосферний» вимір політичної антропології 

[195, c. 29-41].  

 Зазначимо, що історик, географ і антрополог Лев Гумільов характеризує 

поняття «біосфера» наступним чином [66]: «Біосфера – термін, введений в науку В. 

І. Вернадським, означає одну з оболонок Землі, що включає в себе крім сукупності 

живих організмів всі плоди їхньої колишньої життєдіяльності: грунти, осадочні 

породи, вільний кислород атмосфери. Таким чином, встановлені зв’язки етногенезу 

з біохімічними процесами біосфери не «біологізм», як вважають деякі мої 

опоненти, а скоріше «географізм», хоча і такий «ярлик» навряд чи тактовний, адже 

все, що є на поверхні Землі, так чи інакше входить у сферу географії – або фізичної, 

або економічної, або історичної» [66, c. 22]. Гасан Хаге [354] та Девід Хайнес [355] 

переймають біосферну концепцію Гумільова [66], запозичену ним у В. 

Вернадського [46], але пристосовують її насамперед до еволюції політогенезу [355, 

p. 50]. Зокрема, Дмитро Бондаренко неодноразово наголошував на біосферній 
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сутності політогенезу та процесу зародження політичних інститутів вождества [16, 

c. 134-137]. Подібну думку висловлював і Г. Классен, що ще в ранніх своїх працях 

обстоював тезу про можливість заміни «економізму» на «біосферність» [94; 290].  

 Німецький вчений Уве Хосфельд зазначає: людина політична є водночас 

об’єктом географічних студій як дихотомічний суб’єкт і об’єкт біосфери [366]. 

Біосфера Землі базується на існуванні мозаїки геоландшафтів [147, c. 353], на чому 

акцентували свою увагу Г. Вернадський [46], Л. Гумільов [66]. Л. С. Берг дає 

наступне визначення ландшафту: «ділянка земної поверхні, якісно відмінна від 

інших ділянок, оточена природними кордонами, що представляє особливу цілісну 

та взаємообумовлену закономірну сукупність предметів і явищ, котра типово 

виражена на значному просторі та нерозривно пов’язана у всіх відношеннях з 

ландшафтною оболонкою» [11, c. 455]. 

 Різноманіття геоландшафтів формує відокремлені за своїм географічним 

середовищем людські спільноти, з чим погоджувався також і Ю. Бромлей [36]. Так 

відбувається зародження соціально-політичного життя [147, c. 352-353]. Під 

впливом клімато-географічних факторів новонароджені племена, людські 

суспільства перетворюються в специфічний шар біосфери – антрополандшафт 

(ключовий термін у біосферній концепції Л. Гумільова [65; 66; 67]). У свою чергу, 

геологічна (тобто «ресурсна» за Г. Классеном [94; 290]) роль антрополандшафту 

величезна [147, c. 353]. Людські спільноти здійснюють геологічні перевороти 

малого масштабу [66]. Саме на цьому етапі антрополандшафт перетворюється в 

мозаїку (тобто сукупність тотожних біологічно, але світоглядно різноманітних 

проявів життєдіяльності, аналогічну геоландшафту) під назвою етноландшафт [46; 

66; 88; 89; 106; 159; 177; 188]. Окциденталісти-політантропологи, керуючись 

теоретичними вказівками Классена [290] та Коена [296; 297], йдуть сьогодні далі та 

говорять про розвиток специфічного політоландшафту, джерелом якого якраз і 

виступає «мозаїчний етноландшафт» [147, c. 353]. 

 Л. С. Берг [11], видатний географ, яскравий представник географічного 

детермінізму ХХ ст. [15; 34; 36; 47; 57; 76; 106], став засновником хорономічного 

принципу соціально-політичної еволюції, що сьогодні застосовується всіма 
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політантропологами, незалежно від їхнього світоглядного спрямування. По суті, Л. 

С. Берг вдихнув нові сили в еволюційну біологію, пов’язуючи її напряму з 

досягненнями політичної науки [133; 134; 168; 177]. Він підкреслював: 

«Географічний ландшафт впливає на організм примусово, змушуючи всіх особин 

варіювати в певному напрямку, наскільки це допускає організація виду. Тундра, ліс, 

степ, пустеля, гори, водне середовище, життя на островах і т. д. – все це 

накладає особливий відбиток на організми. Ті види, що не в стані пристосуватись, 

повинні переселитись на інший географічний ландшафт або вимерти» [11, c. 180-

181]. Наведена цитата, на наш погляд, найбільш яскраво характеризує 

хорономічний принцип Л. С. Берга [11], демонструє його соціал-дарвіністичну 

генезу та дозволяє провести цікаві паралелі між працями Вернадського [46], Берга 

[11], Гумільова [66] – з одного боку та працями політантропологів Классена [290 ], 

Хосфельда [366], Гірца [339; 340; 341] – з іншого боку [147, c. 352-354]. 

 Згідно з Бергом, людська життєдіяльність є процесом перманентного 

пристосування, зокрема і політичного [11; 46; 66; 190]. Соматична адаптація 

людини може бути фізіологічною (на індивідуальному рівні), біологічною (на 

видовому рівні) та генетичною (на спадковому рівні). Психічна адаптація людини є 

результатом індивідуальної, колективної і також генетичної адаптацій. 

Психосоматичний адаптаційний комплекс доводить геопросторовість політогенезу, 

що сполучає засадничі принципи розуміння політичної історії окциденталістами та 

орієнталістами. Найбільш показовим, у контексті цієї теоретико-методологічної 

взаємодії, є приклад досліджень «вождества» протягом останніх двох десятиліть 

[147, c. 353].  

 Для політичної антропології надзвичайно важливим фактором інтеграції є 

уявлення про адаптацію людини до певної культури, адаптація індивіда в 

етноландшафті [341]. По суті, процес політичної діяльності також має всі 

ознаки стану перманентної адаптації до нової дійсності [339; 340]. Еволюція 

змушує кожного індивіда постійно адаптовуватись в еволюціонуючих умовах 

колективу, під впливом трансформацій біоекологічного різноманіття [168; 176; 

226]. Адаптація означає не лише вплив клімато-географічних факторів на життя 
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людини, але і вплив людини на природу (так званий «антропогенний вплив») [11; 

66; 168]. Л. М. Гумільов зазначав: ставити питання потрібно «не тільки як впливає 

географічне середовище на людей, але і в якому ступені люди є складовою 

частиною тієї оболонки Землі, котра нині іменується біосферою» [66, c. 30]. 

 Сприйняття хорономічного принципу Л. С. Берга [11] стало характерною 

рисою і для відомого теоретика євразійства – Г. В. Вернадського [46], що 

перетворив хорономічний принцип у власну концепцію «політичного 

місцерозвитку», як «геопросторової та економіко-політичної цілісності» [46, c, 5-

14]. Сьогодні вона знаходиться в центрі політико-антропологічних досліджень 

школи неоєвразійців [147, c. 353]. Г. Вернадський, зокрема, писав: «Не випадковий 

зв’язок народу з державою, котра цей народ організує, і з простором, який цей 

народ освоює, з його політичним місцерозвитком» [46, c. 5].  

 Головними елементами політогенезу, як ключової форми вираження 

історичного процесу, Г. Вернадський називає:  

 «а) ступінь тиску народності на оточуюче середовище;  

 б) ступінь спротиву, що протиставляється народності навколишнім 

середовищем» [46, c. 6].  

 Політико-антропологічна концепція Вернадського може бути 

охарактеризована наступним чином [147, c. 353]: «Під місцерозвитком людських 

суспільств ми розуміємо певне географічне середовище, що накладає відбиток 

своїх особливостей на людське співжиття, котре розвивається у цьому 

середовищі. Соціально-історичне середовище і географічна обстановка 

зливаються в одне ціле, взаємно впливаючи одне на одного. В різні історичні 

періоди і при різних ступенях культури людських суспільств різна сукупність 

соціально-історичних та географічних ознак утворює різні місцерозвитки у 

межах тієї самої географічної території» [46, c. 10]. При цьому, Г. Вернадський 

неодноразово підкреслює, що «місцерозвиток» є категорією не стільки 

географічною, скільки «політичною» [46, c. 10]. Її видатне значення для 

політантропології доводить своїми працями Д. Бондаренко [15; 16; 19; 20; 22; 23; 

25]. Поряд з ним, варто відзначити таких окциденталістів як Рональд Інглхарт 
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[372], Дірк Йорке [377], Мєчислав Кромпець [388], Дональд Куртц [390].  

 Видатний британський політолог Ентоні Сміт звертає увагу, що, як східний, 

так і західний традиціоналізми орієнтуються на геопросторову детермінацію 

власного розвитку [189]. Ця теза, продовжуючи концепцію політичного 

місцерозвитку Георгія Вернадського [46], дозволяє припустити, що саме 

сприйняття окциденталістами притаманного орієнтальним політантропологам 

географічного детермінізму, може бути визначене як глобальний підхід до 

інтеграції обох вимірів. Разом із тим, у середовищі сучасних окцидентальних 

фахівців виникла дискусія з приводу того, чи варто вважати таке сприйняття саме 

«географічним детермінізмом» [279], чи як пише сам Е. Сміт, лише «закономірним 

проявом етноцентризму» [139, c. 32-35; 142, c. 77-79; 189].  

 Опоненти позиції Сміта наводять слова Льва Гумільова: «Оскільки всі явища 

етногенезу відбуваються на поверхні Землі в тих чи інших географічних умовах, то 

обов’язково виникає питання про роль ландшафта як фактора, що надає політичні 

можливості природно оформленим людським колективам – етносам. Однак 

поєднання історії з географією для нашої проблеми недостатньо, тому що мова 

йде про живі організми, котрі, як відомо, завжди знаходяться або в стані 

еволюції, або інволюції, або мономорфізму (внутрішньовидової стабільності) і 

взаємодіють з іншими живими організмами, утворюючи такі спільноти як 

геобіоценози» [66, c. 28]. Отож, говорячи про етноландшафт як специфічне місце 

«політизації дискурсу» конкретного етносу в біосфері, окциденталісти повинні 

сприйняти і природниче визначення етносу та етногенезу, що було запропоноване 

Гумільовим [147, c. 353]: «етнос – специфічна форма існування виду Homo sapiens, 

а етногенез – локальний варіант внутрішньовидового формоутворення, що 

визначається поєднанням історичного і хорономічного (ландшафтного) факторів» 

[66, c. 28; 147, c. 353]. 

 Прихильники так званого «геолого-географічного протодетермінізму» 

підкреслюють [147, c. 354]: геологічні (антропогенна, ресурсно-видобувна та 

експлуататорська) функції людини проявляються лише в колективній 

життєдіяльності, що завжди ретранслює політичні інтереси [297; 299; 300; 301; 



    181 
311; 313]. Геологічні перетворення людиною навколишнього середовища можливі 

лише за умови побудови політичної організації суспільства (вождества чи держави) 

[11; 46; 65; 66]. Таким чином, політична соціалізація людини залежить від потреби 

здійснення останньою геологічної функції [65, c. 39-49]. Так, під тиском 

геологічної функції та клімато-географічних чинників, на думку політантропологів, 

виникає політична психологія колективу [328; 344; 398]. Мова йде першопочатково 

про колективну психологію племені, раннього соціально-політичного об’єднання, 

котре американські антропологи пропонують називати «вождеством». Характер 

біосферної взаємодії між ранніми вождествами та перехресними геолого-

географічними впливами призводить до диференціації первісного людства на 

основі колективно-психологічних відмінностей. Так виникають народи, що 

продукують власну, неповторну соціальну психологію. Наявність неповторної 

соціальної психології призводить до появи етноландшафтів. Людина первісна 

спочатку перетворюється в людину політичну, а потім і в людину етнічну 

[426, pp. 23-44]. Ця теза слугує аргументом проти смітівської концепції 

«маніфестації етноцентризму» [147, c. 354]. 

 Перші експліцитні дослідження з політичної антропології (Л. Вольтман [], Е. 

Е. Еванс-Прічард [322], М. Фортес [326], Е. Ліч [398], Р. Лаві [413], Ж. Баландьє 

[7]) демонструють, що вчені йшли правильним шляхом [156, c. 190-195]. На 

початку ХХ ст. політичну антропологію було прийнято розуміти як 

етнодетерміноване вчення про політичне мислення і політичні традиції первісних 

культур і традиційних суспільств [147, c. 354]. Політантропологи початку-

середини ХХ ст. шукали витоки сучасності в первіснообщинному ладі, звертаючи 

свою увагу переважно на племена Африки, Австралії та Океанії, що залишились на 

етапі переходу між статусом «людини політичної» та «людини етнічної» [147, c. 

354]. Ж. Баландьє підкреслював, що ці племена виступали носіями детермінованої 

геолого-географічним функціоналізмом соціальної та політичної психології, але ще 

не виступали продуцентами етнічної психології [7, c. 91-97]. На думку Е. Ліча 

[398], перехід від політичної психології до психології етнічної став моментом 

народження етнічних спільностей та закріпив за останніми природні середовища – 
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місцерозвитки (за Г. Вернадським [46]) або етноландшафти (за Л. Гумільовим [65; 

66]) [147, c. 354].  

 Видатний історик С. М. Соловйов у праці «Спостереження за історичним 

життям народів» (1868-1876) [190] підкреслює: «Найперше питання в історії 

кожного народу: де живе народ? Сильний вплив місцевості, її природних умов на 

життя народу не потребує дискусій, однак, ми вже сказали, що тут варто уникати 

односторонності. Якщо народ, особливо у своєму первісному стані, сильно 

підкоряється природним умовам заселеної ним місцевості, то з поступовим 

розвитком його духовних сил помітна зворотна дія, зміна природних умов під 

впливом народної діяльності (те, що пропонуємо називати геологічною функцією 

людських спільнот [147, c. 353-354] – В. М.): місця непрохідні перетворюються в 

прохідні, шляхи незручні стають зручними, простір зменшується, зсушуються 

болота, рідіють ліси, з’являються нові рослини, тварини, колишні тварини 

зникають, клімат міняється. Природні умови продовжують діяти, але це вже інші 

природні умови, на котрі вплинула людина» [190, c. 6-7]. Відтак, можемо сказати, 

що до розуміння існування антрополандшафту прийшов ще С. М. Соловйов, який 

насправді зовсім не був прихильником географічного детермінізму [95; 190; 426]. 

За Сергієм Соловйовим, джерело політогенезу людства – це рух [190, c. 8-9]. Він 

пише: «Окрім впливу особистої природи родоначальника та природи країни велика 

кількість інших умов виявляє більш чи менш сильний вплив на складання 

політичного образу народу. Тут важливе місце займає рух народу, чи починає 

народ виконувати свою історичну роль під час динамічного руху, чи історія застає 

його під час довготривалого перебування на одному й тому ж місці, без особливих 

потягів до руху. Рух розвиває сили народу через спільне подолання небезпек і 

перепон, вселяє відвагу, розширює його горизонт, виробляє саме такий вплив на 

людські колективи, який трансформує окрему людину, розвиваючи її розумові сили 

знайомством з різноманіттям країн та народів» [190, c. 8-9].  

 Отож, з позицій концепції «геопросторовості», для політичної антропології 

важливе значення відіграють геополітичні категорії «місцерозвиток» і «рух» [147, 

c. 355]. Державність етносу може бути успішною лише за умов наявності 
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постійного місцерозвитку та поєднання його з перманентним рухом [147, c. 355]. 

Саме місцерозвиток і рух кооперують між собою етнічні організми в суперетноси 

(за Л. М. Гумільовим [66]), культурні імперії (за Г. В. Вернадським [46]) чи 

цивілізації (за С. М. Соловйовим [190]). Так, поєднання місцерозвитку з рухом на 

християнській основі перетворило Західну Римську імперію в західну цивілізацію – 

Європу [140; 147, c. 355], що в подальшому диференціювалась на протестантський і 

римо-католицький світи [140; 149; 159; 160]. На засадах об’єднання візантійського 

(східноримського) місцерозвитку («ойкумени») із кочівницьким рухом виникла 

серединна цивілізація – Євразія [46], що складається з православно-візантійського, 

тюркського, угро-фінського та мусульманського світів [148, c. 391-395; 152, c. 13-

19]. Взаємодія специфічних місцерозвитків з перманентними рухами витворила 

такі цивілізаційні сили як Китай, Японія, Індія, Персидський світ [1, c. 5-21, 515-

566. 567-614, 615-674; 147, c. 355].  

 У цьому контексті, важливим для політичної антропології явищем виступає 

наявність перехідних зон між цивілізаціями («фронтирів») [483, pp. 77]. Так, 

Україна знаходиться на перетині Європи («Заходу») та євразійського степу 

(«Сходу»), сполучаючи у політичній психології свого населення римо-католицькі, 

візантійсько-православні, тюрко-мусульманські впливи одночасно [426, pp. 23-44]. 

Український місцерозвиток – це перехрестя цивілізацій, на чому наголошують не 

лише вітчизняні фахівці [3; 40; 42; 50; 61; 63; 64; 73; 79; 89; 90; 91; 110; 111; 118; 

130; 140; 147; 149; 426], але і західні політантропологи [4, c. 65-70]. Отже, 

перебуваючи на такому перехресті, українці мають усвідомити всі вигоди 

становища. Україна і географічно (своїм геоландшафтом та етноландшафтом), і 

психологічно (на рівні етнічної та соціальної психологій населення), і 

етногенетично (як місце руху та співжиття слов’ян і тюрків) є особливим 

політичним утворенням – між Європою та Азією. Отож, подальший рух українців, 

їхня роль та функція у світовій історії повинні отримати належний особливий 

політичний сенс [147, c. 355].  

 Відповідно, «геопросторовість» політичних антропологів 

окцидентального виміру може бути розкрита за допомогою наступних пунктів, що 
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інколи визначаються як «схема політогенезу» [16; 109]: 

 1. Політичне мислення первісних людей містить лише натяк на сучасну 

систему політичної самоорганізації. Однак, саме на етапі первіснообщинного ладу 

були закладені вектори еволюції політичної культури для кожного окремого 

етносу, про що пишуть політантропологи-орієнталісти. Перехід від племінного 

(політичного, «вождівсько-потестарного») мислення до етнічної (головним чином, 

етноландшафтної) самоідентифікації зумовив необхідність державного 

будівництва. Отже, держава – це продукт етнічної психології, з чим погоджуються 

всі політичні антропологи, без винятку. Які особливості конкретної етнічної 

психології, такий і формат розвитку державного організму. Етнос, в свою чергу, є 

категорією природною, важливою частиною біосфери. Сформований етнос 

відрізняється від первісного племені наявністю структурованої на свідомому та 

підсвідомому рівнях потестарності. Під впливом системи політико-орієнтованого 

міфорелігійного світогляду, що тісно прив’язаний до етноландшафту, виникає 

державна організація, як реальне уособлення потестарності етнопсихології. 

Формування держави, в політологічному розумінні цього слова, завершується на 

етапі розмежування релігійної та юридичної свідомості. Відповідно, колективна 

правосвідомість і звичаєве право формуються в процесі диференціації 

міфорелігійного світогляду, що маніфестує народження держави [1; 2; 9; 11; 15; 36; 

44; 65; 66; 94; 95113; 116; 117; 159; 161; 301; 358].  

 2. Держава – відображення етноладшафту. Поява держави спрямовує 

процес етногенезу в продуктивне русло економічного розвитку. Для державної 

самоорганізації етносу характерні поява економічного та юридичного світогляду. 

Саме в лоні останніх закінчується період створення політичної культури. В момент 

появи цілісної, системної, з опорою на релігію і право політичної культури, етнос 

перетворюється в народність [18, c. 164-188; 44, c. 175-179].  

 3. Економізація світогляду етносу – базова передумова його проходження на 

нову стадію етногенезу. При цьому, окремими політантропологами-

окциденталістами навіть визнається, що економічний розвиток має географічну 

детермінацію (в такому разі, переважно говориться про «геолого-географічність» 
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[147, c. 353-355]). Фактор економічних зв’язків на фоні певного геоландшафту 

слугує важливим чинником у процесі формування як племені, так і етносу. Однак, 

перехід природної людської спільності від етносу до народності означає 

завершення соціально-політичного структурування: класовий поділ виступає 

основою народності [107, c. 4-12; 108, c. 17-28]. Саме в руслі класового розподілу 

народності протікає поява нової «форми мислення» – громадянської 

самоідентифікації [147, c. 354-355].  

 4. Громадянська самоідентифікація, як самоусвідомлення етнофорами 

(носіями етнічної ідентичності) себе членами політичного співтовариства 

конкретної держави, є найважливішим чинником для переходу процесу 

політогенезу на якісно новий рівень [19, c. 15-19; 20, c. 13-25; 28, c. 37-67]. Держави 

стають національними [189]. Громадянський світогляд перетворює народність в 

націю [426, pp. 23-44]. Так, згідно схеми Ю. Бромлея, досягається найвища стадія 

політогенезу та етногенезу водночас – політична нація [36]. 

 Ентоні Сміт зазначає: «націю можна означити як найменовану сукупність 

людей, яка має спільні міфи й спогади, масову громадську культуру, позначену 

вітчизну, економічну єдність та рівні права і обов’язки для всіх її членів» [189]. 

Важливо, що поняття «нація» специфічне для кожного окремого 

антрополандшафту [65; 66; 426]. Як окциденталісти, так і орієнталісти прагнуть 

сформувати синтетичну закономірність інтерпретації значення «нації» на основі 

притаманного людській природі політичного традиціоналізму. Політична традиція 

лежить глибоко в структурі свідомості (індивідуальній, колективній), змінюючи 

форму, але не зміст в процесі політогенезу, регулюючи еволюцію етнічних 

організмів [40; 41; 42; 43]. Ця концепція цілком співвідноситься із обгрунтованими 

Ю. В. Бромлеєм трьома стадіями націєтворення: етнос-народність-нація [36]. 

Етнос формується з психологічно та соматично сумісних племен, які мешкають у 

певному чітко визначеному територіальному ареалi [147, c. 354].  

 Важливо, що Л. Гумільов поділяє і етногенез, і політогенез, як природні 

«антропологічні процеси» на ряд фаз: «удар», «підйом», «акматична фаза», 

«надлом», «інерційна фаза», «обскурація», «гомеостаз» та «депопуляція» [66]. 
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Академік Бромлей про це писав: «термін «нація» в нашій літературі (мається на 

увазі радянська і пострадянська академічна література – В. М.), зазвичай слугує для 

окреслення сукупності людей одного етноніму, котрі живуть в межах однієї 

держави. Дещо інші просторово-політичні параметри вкладені у слово «народ»» 

[36]. Таким є поняття «нації-держави» розвинене Е. Смітом, який підкреслює 

контекстуальну взаємопов’язаність етнополітичної категорії «нація» та 

етнографічної категорії «народ» [189] (у термінології Бромлея – «народність» [36]).  

 Окциденталісти і орієнталісти сходяться в тому, що нація – це модерне 

усвідомлення середньовічної спільноти «етнос-народ», приклад трансформації 

етнічної психології шляхом витворення нової схеми мислення – національного 

самоусвідомлення, базованого на традиції національної ідентичності, що своїм 

психологічним корінням сягає переходу етносів у державну систему організації 

[174, c. 1063-1071]. Через політизовану національну ідентичність, як результат 

еволюції етнопсихологічних стереотипів колективної структури свідомості, 

еволюція етнічних організмів у сучасному світі набуває саме політичного значення 

[426, p. 25]. 

 Відтак, політогенетична проблема «етнос-народність-нація» має три 

послідовні підходи до визначення [36; 46; 147; 426], якими керуються 

політантропологи-орієнталісти та окциденталісти, що сприйняли концепцію 

«геопросторовості» [426, pp. 25-26]:  

 1) Етнографічний – виражається етноісторичними закономірностями, фазами і 

поштовхами етногенезу, психосоматичною спільністю; така спільнота постійно 

рухається, еволюціонує в фазовому контексті, тому залишається єдиним 

природним об’єднанням людей – індивідуальних світоглядів та індивідуальних 

виробничо-продуктивних сил.  

 2) Етнопсихологічний – виражається в груповій єдності багатьох 

індивідуальних структур свідомості, що об’єднані однаковими стереотипами 

мислення (розуміння, сприйняття, усвідомлення), заснованими на єдності та 

нероздільності спільного досвіду життєдіяльності; етнопсихологічний підхід до 

розв’язання проблеми «етнос-народність-нація» показує традиціоналістичну суть 
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колективного (групового) досвіду політичної життєдіяльності, закріпленого в 

колективній соціоетнічній структурі свідомості.  

 3) Політичний, який синтезує етнічну психологію, етногенетичну еволюцію та 

вплив природно-географічних чинників на соціоетнічні процеси в політико-

історичному, культурно-політичному, історико-цивілізаційному контекстах; 

проблема «етнос-народність-нація» розглядається цим підходом як етнічне 

відображення політичної спільності, закріпленої в політичних традиціях, 

політичній культурі, політичних стереотипах етнічної психології, консервації 

архетипів соціальної психології.  

 Ці підходи об’єднуються в єдиній теоретичній площині як об’єкт політико-

антропологічного аналізу [426, p. 25-30]. Проблема «етнос-народність-нація» 

найкраще відображає відносини між індивідуальною та колективною (груповою) 

психологією на прикладі консервативних політико-правових стереотипів, 

відображених у політичному традиціоналізмі [426, pp. 25-30]. Синтез поглядів 

Бромлея [36 ], Гумільова [46], Сміта [189] на рух етнічної історії надає можливість 

характеризувати психологічні і політичні фактори взаємозалежності колективної та 

індивідуальної свідомості в контексті порівняння державних і недержавних 

етнічних організмів, етнічної і національної самосвідомості людини, присутності 

етнічного або громадянського націоналізму як неодмінної у своїх консервативних 

історико-політичних проявах позитивної форми відображення традиціоналістичних 

стереотипів [426, pp. 27-30]. 

 При побудові власної національної держави та оформленні на базі цієї 

держави політичної нації постає надскладне завдання перед локальним homo 

politicus. Оскільки, історичний процес циклічний і фазовий, за фазою найвищого 

підйому завжди наступає фаза падіння [147, c. 351]. З точки зору політогенезу ця 

гіпотеза найбільш вдало описана Л. М. Гумільовим [65; 66; 67]. Перед політичним 

розвитком фази підйому постає нова мета – вберегти побудоване від закономірної 

руйнації. Ця мета і є підгрунтям практичного застосування політичної антропології 

[147, c. 351-353, 426, pp. 23-35]. Однак, у такому разі політантропологи зобов’язані 

з’ясувати ту фазу, в якій перебуває локальне суспільство на даний момент часу 
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[426, p. 30].  

 З огляду на практику запозичення окциденталістами орієнтальної теоретико-

методологічної бази, політична антропологія, через призму описаної концепції 

геопросторовості, спрямовується вбік побудови національної держави та її 

подальшої трансформації задля уникнення перманентних еволюційних криз. 

Етнологія виокремлює племена, етноси, народності та нації як етнічні 

організми. Політична антропологія ж, пропонує ідеал етногенезу – політичну 

націю, що буде базуватись вже на принципах ієрархічно найвищої форми 

політичного мислення – мислення державного.  

 Орієнтальний вимір політичної антропології стоїть на схожих позиціях, але 

для нього важливий не зв’язок між інститутами, а пряма взаємодія держави та 

людини [242, pp. 74-94]. Психологічний, культурологічний і духовний фактори 

відіграють тут першу роль. Орієнтальна суть «антропологічності» полягає в 

«людиноцентричності» або «людиномірності» [89, c. 9]. Це означає, що політичний 

процес передусім характеризується як позитивне чи негативне вирішення проблеми 

людського буття [226, pp. 9-12]. Зауважимо: ця характеристика, вперше віднесена 

на рахунок «орієнтального мислення» ще М. Хайдеггером [209, c. 21-27], дозволяє 

наділяти східну «політико-антропологічність» духовно-політичною предметністю, 

відмінною від окцидентального тлумачення «сакральності політики» [217; 236; 

271]. 

 Як бачимо, і в окцидентальному, і в орієнтальному розв’язаннях, політико-

антропологічна проблематика і дослідницька сфера мають багатоаспектний 

характер, грунтуючись на багатьох ідейно-філософських платформах, незалежно 

від конкретної еволюції одного напрямку. Розуміючи та приймаючи цей стан справ, 

пропонуємо визначити політичну антропологію як вчення про ідейний та 

ідеологічний розвиток традиційних форм політичного устрою в історичному 

процесі, що мають безпосереднє відношення до сучасного стану політичної 

практики на рівні етносу та держави [147, c. 355]. Жорж Баландьє з приводу 

спроб побудови інтегративної політичної антропології писав: «Політична 

антропологія постає одночасно як проект – вельми давній, але завжди актуальний, 
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– і як спеціалізація антропологічного дослідження, що виникла досить пізно. В 

якості проекту вона забезпечує подолання меж, притаманних партикулярному 

досвідові й окремим політичним доктринам. Таким чином вона прагне закласти 

підвалини науки про політичне, розглядаючи людину в формі homo politicus і 

шукаючи властивості, спільні для всього історичного й географічного розмаїття 

політичних організацій (суспільства)» [7, c. 13]. Політична антропологія, як проект, 

дозволяє нам говорити про можливість створення реальної політики сакральними і 

символічними методами, в той час як дослідження сучасності завжди передбачає 

вивчення історичного процесу та географічного контексту, незалежно від того, 

виступає політантрополог адептом орієнтального чи окцидентального теоретико-

методологічного виміру [151, c. 121].  

 Також, обом вимірам притаманне спільне розуміння: політична антропологія 

– це водночас доктрина позитивних або негативних наслідків взаємодії людини і 

традиції, що безперервно супроводжує життя етносів і держав [147, c. 351]. Головна 

універсальна цінність політичної антропології – розмаїття форм політичного 

мислення в процесі життєдіяльності людини [140, c. 266-273]. В свою чергу, 

політична антропологія не може бути використана як універсальна академічна 

доктрина, придатна для політологічного осмислення відповідної сутності всіх 

народів і країн. Її буттєвісний образ та специфіка якраз і полягають в абсолютній 

контекстуалізації конкретного наукового дослідження. Так, політико-

антропологічна характеристика українського етносу буде кардинально відрізнятись 

від такої ж характеристики італійського. Однак, методологічний процес самого 

дослідження, як ми продемонстрували, буде ідентичним [147, c. 350-352].  

 Окциденталісти і орієнталісти наголошують: кожному політичному 

антропологу необхідно керуватись у своїх дослідженнях еволюційною схемою – 

«політогенезом» [16, c. 134-137; 147, c. 355; 426, p. 25]. При цьому, 

відштовхуватись потрібно від потреб людини, її онтологічних засад, її інтересів і 

пам’ятати, що спільноти людей утворюються внаслідок неповторного впливу на 

життєдіяльність окремих індивідів сукупності клімато-географічних факторів [3; 

11; 12; 28; 36; 46; 63; 64; 74; 76; 77; 90; 91; 97; 116; 161]. Географічна детермінація 
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суспільного життя викликає формування спільного економічного базису. Однак, 

закріплення цього базису відбувається шляхом вироблення єдиного світогляду і в 

подальшому – ментальності [147, c. 351].  

 Представники обох академічних вимірів розрізняють існування двох форм 

політичних традицій, невід’ємних від структури менталітету: існують позитивні 

традиції – ті, що призводять до одержавлення етносу і негативні традиції – такі, що 

перешкоджають нормальному функціонуванню держави [352, p. 245, 297; 426, pp. 

23-44]. Дослідження позитивних і негативних традицій в історичному розрізі та 

їхнє виокремлення в сучасному політичному житті кожного окремого етнічного 

організму і є доктринальним завданням політичної антропології, як в 

окцидентальному, так і в орієнтальному вимірах [426, p. 30].  

 Інтегративна складова сучасної політантропології проявляється також через 

призму цілей і засобів досягнення дослідницької мети. Протягом останнього 

десятиліття, політантропологами неодноразово відзначалось: мета вчення має 

практичний характер [147, c. 351]. Політична антропологія повинна розвиватись 

науково для втілення своїх принципів у майбутній політичній діяльності. Головною 

метою практичного втілення теоретичних напрацювань антропології є 

виокремлення та усунення негативних традицій етнополітичного життя і 

максимальне підсилення традицій позитивних [352, p. 117]. У цьому контексті, 

політична антропологія здатна перейти із сфери доктринальної у сферу ідеологічну, 

ставши опорою для багатьох традиційно-спрямованих політичних рухів [147, c. 

351].  

 Ж. Баландьє писав, що політична антропологія потребує не стільки 

універсалізації, скільки академічного визнання [7, c. 180-189]. Ми його цілковито 

підтримуємо. Специфіка політико-антропологічних студій полягає у всеосяжному 

дослідженні локальних політичних традицій, самобутній зміст і форма котрих не 

дозволяють підходити до всіх на світі проявів політики з однаковим 

методологічним мірилом [168]. У цьому контексті, запозичення 

політантропологами-окциденталістами концепції «геопросторовості» з 

орієнтального дискурсу, слід визначити лише складовою частиною всесвітнього 
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теоретико-методологічного «історичного повороту» [165]. Відповідно, його 

позитивне сприйняття представниками найрізноманітніших академічних шкіл та 

дослідницьких груп, свідчить про правильний вибір шляху школою «Анналів» 

[323]. «Історичний поворот», завдяки цьому, набуває рис «повороту до людської 

природи», про що пише А. Менцвель [132].  

 Отож, велика кількість інтегративних складових у теорії політичної 

антропології вже давно присутня. Йдеться про інституціоналізм, притаманний, 

як окциденталістам, так і орієнталістам; про запозичення окциденталістами 

концепції «геопросторовості»; про єдність сприйняття дослідницького 

предмета і спільні акценти на категорії «політичне мислення» [154, c. 50-57; 

155, c. 88-93]. 

 Оскільки створення певної всезагальної, всесвітньої держави, визнано утопією 

[159; 169; 197; 202; 249; 266; 283; 311; 336; 361; 369; 375; 415; 484; 485; 492], то й 

формування глобального підходу в рамках політичної науки наразі скидається 

радше на утопію, аніж на реальність [158, c. 60]. Втім, той же А. Менцвель 

наголошує, що спектр антропологічних дисциплін завжди керується проектним 

змістом [132]. Тобто, політична антропологія, в першу чергу, покликана 

проектувати політичну реальність, грунтуючись на аналізі локального політогенезу 

[426, pp. 42-44]. Перефразовуючи його слова зазначимо [132]: проектувати 

глобальний підхід поєднання окцидентального та орієнтального вимірів 

політантропології ми здатні, але застосовувати єдину теоретико-методологічну 

базу для аналізу всіх політичних локальностей у світі не маємо права. Занадто 

великою є різниця у формах та змістах політичного мислення, що, за О. 

Шпенглером і М. Хайдеггером, набуває екзистенційного забарвлення [158, c. 57-

62].  

 Услід за Ж. Баландьє, ми тільки можемо назвати політичну антропологію 

водночас «науковим проектом», «доктринальним проектом» та «ідеологічним 

проектом» [151, c. 121-122]. Говорячи про політичну антропологію як проект, Ж. 

Баландьє писав: «В цьому сенсі вона присутня вже в «Політиці» Арістотеля, який 

розглядає людську істоту як істоту природно політичну і має на меті швидше 
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відкриття закону, ніж визначення найкращого мислимого устрою для будь-якої 

можливої держави» [7, c. 13].  

 Все вищесказане з приводу визначення політичної антропології, її наукового 

змісту та методологічної сутності приводить нас до тези про можливість її 

ідеологічної інтерпретації (за К. Гірцом [341, p. 19]). Кожен етнос, з позицій 

власної позитивної традиції, опираючись на політичну антропологію, може 

розробити свою неповторну ідеологію державотворення і планову стратегію 

державного управління. Такого типу ідеологію і стратегію для зручності 

політантропологи називають одним терміном – «традиціоналізм» [137, c. 123-124]. 

Так чи інакше, але політична антропологія і досі залишається саме проектом, що 

чекає на реалізацію [147, c. 350-352, 355]. Дослідження та контекстуалізація 

політичної антропології кожного етнічного чи державного організму є нагальною 

вимогою часу, спрямованою на забезпечення стабільності системи міжнародних 

відносин. Такими актуальними прикладами, з огляду на останні події світової 

політики, можемо вважати Китай з його використанням філософської системи 

конфуціанства у державницьому менеджменті; Персію на різних етапах її розвитку 

з постійними філософсько-світоглядними трансформаціями зороастризму, 

мітраїзму, шиїзму; Індію з її радикальним індуїзмом. В будь-якому разі, всі 

політантропологи визнають, що сучасні Китай, Індія та Іран мають найдавніші у 

світовій історії традиції власної «інституційної державності», неповторні правові 

системи і продовжують успішно творити самобутні політичні інститути, незалежно 

від наростаючих тенденцій вестернізації і глобалізації [32; 62; 67; 78; 116; 119; 212; 

226; 236; 286; 289; 312].  

 Враховуючи, що Ж. Баландьє називав політичну антропологію «новим 

політичним прочитанням – проектом наших власних суспільств» [7, c. 7], 

пропонуємо охарактеризувати політичну антропологію як проект управління 

нашою історією [147, c. 351]. В будь-якому разі, політична антропологія досі 

залишається саме проектом, що чекає на свою реалізацію. Дослідження та 

контекстуалізація політичної антропології кожного окремого етнічного чи 

державного організму є нагальною вимогою часу, що, з огляду на специфіку 
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предмету досліджень, зовсім не вимагає глобального підходу.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

 Необхідно визнати: інтеграція окцидентального та орієнтального вимірів 

політичної антропології не знаходить достатньої підтримки в фаховому 

середовищі. Пануючі тенденції диференціації орієнталізму та окциденталізму 

пояснюються одвічною протилежністю двох форм політичного мислення (східного 

і західного). У зв’язку з цим, в політико-антропологічному академічному 

середовищі прийнято ототожнювати окцидентальну форму політичного мислення 

із концептом «реальна політика», а орієнтальну форму політичного мислення із 

концептом «ідеальна політика». Ключовою невідповідністю між політичними 

традиціями обох світоглядних систем вважається ставлення східної та західної груп 

цивілізацій до раціонального прийняття рішень, раціонального планування та 

прогнозування. Якщо окцидентальний світогляд передбачає політику 

раціонального, то орієнтальний світогляд зумовлений пріоритетом політики 

ірраціонального.  

 Сутність політичної антропології в сучасних академічних та ідеологічних 

умовах можна розкрити лише як «наростання диференціації». Напрямки, групи, 

школи продовжують роздроблюватись, протистояти одне одному, відмовляються 

виробити єдину схему та структуру наукових студій. Політичні антропологи часто 

звинувачують одне одного в надмірній ідеологізації студій, прихильності до 

конкретних партійних сил. Крім того, важливим є спостереження про поділ 

політантропологів на лівий і правий фланги. Для прикладу, окцидентальні 

політантропологи зазвичай є лівими, у той час, як орієнтальні політантропологи 

зазвичай є правими.  

 В якості першого теоретичного підгрунтя для інтеграції двох вимірів 

політантропології сьогодні розглядається «концепція мобільності політичних 

традицій» (Л. Гумільов, Дж. Комаров, Р. Гордон). Вона стверджує, що політичні 

традиції перманентно мобільні у просторі та часі. Структура політичних традицій 
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визначається трьома головними чинниками: 1) етногенетичним походженням 

спільноти; 2) етнонаціональною ідентичністю спільноти; 3) політичною культурою 

цивілізаційного простору (регіону). Це означає, що кожна конкретна політична 

традиція еволюціонує в умовах впливу трьох перелічених факторів. Стверджуємо, 

що таку послідовність підтримують всі політичні антропологи, незалежно від 

окцидентальної чи орієнтальної світоглядної приналежності.  

 Найбільш розповсюдженими є спроби застосування «концепції мобільності 

політичних традицій» до прикладів дослідження політогенезу політичних традицій 

у народів Південно-Африканської республіки та Королівства Бутан. У першому 

випадку, головним предметом студій виступає «міксація політичних традицій» 

(бурських, голландських, німецьких, британських, зулусських, намібійських). В 

другому випадку, головним предметом дослідження виступають протиставлення 

«ми / вони» у радикальному ламаїзмі Бутану, взаємодія політичних традицій на 

тибетсько-індійському «фронтирі», синкретичний (водночас світський і релігійний) 

характер влади настоятелів монастирів і королів.  

 Другим теоретичним підгрунтям інтеграції обох вимірів політантропології 

сьогодні вважається концепція «геопросторовості», як генетичної передумови 

формування та функціонування політичних традицій. Першопочатково вона була 

притаманна лише теоріям політантропологів-орієнталістів, але, у процесі 

розповсюдження політогенетичних студій, була запозичена також фахівцями 

окцидентального спрямування.  

 Геопросторовість політичних антропологів окцидентального виміру 

розвивається сьогодні двома теоретичними шляхами – «геолого-географічним» і 

«фінансово-ресурсним». У центрі політичного традиціоналізму та політичного 

мислення, на думку представників першого шляху, лежить саме сприйняття і 

переосмислення людством власного ландшафту і земельних надр. Другий шлях 

керується «принципом рефлективності»: політичне мислення людине 

сконцентроване навколо отримання вигоди. Простір, як екзистентна величина, 

сприймається кожною людиною виключно через призму потенційного набуття 

матеріальних благ і забезпечення фізіологічних інстинктів.  
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ВИСНОВКИ 

 

 У дисертаційному дослідженні здійснено порівняння окцидентального та 

орієнтального вимірів політичної антропології, з’ясовано характерні особливості 

їхнього теоретико-методологічного розвитку, створено класифікацію 

дослідницьких груп та наукових шкіл, визначено спільні та відмінні риси.  

 Реалізація мети та виконання поставлених завдань дисертації дозволили 

зробити наступні висновки: 

 1. Політична антропологія, як дисципліна, що досліджує традиційні 

особливості політичної організації народів світу в історичній динаміці, 

сформувалась протягом XVII-XX ст. Історичний підхід дозволив нам виокремити 

три етапи її становлення: фізико-антропологічний, соціально-антропологічний, 

політологічний.  

 Під час фізико-антропологічного етапу (XVII-XIX ст.), асоційованого зі 

становленням фізичної антропології і расової теорії, з’явились основи 

антропологічного підходу, що вивчає людину дуалістично. Л. Фейербах висловив 

тезу про політичний зміст людської відмінності від тваринного світу, 

започаткувавши расово-сегрегаційну школу (Ф. Гізо, Х. Чемберлен, О. Аммон, Ж.-

В. де Лапуж, Л. Вольтман, Ш. Летурно). В свою чергу, К. Лінней і Ж. де Бюффон 

не погодились із тезою про людську виключність, давши початок ціннісно-

універсальній школі (М. Миклухо-Маклай, К. фон Бер, Хв. Вовк, Ю. Талько-

Гринцевич, І. Яворський, К. Іков, А. Елькінд, Е. Кіне). У другій половині ХІХ ст., 

між ціннісно-універсалістською школою (визнавала позитивне значення кожного 

людського колективу в соціально-культурній еволюції) та расово-сегрегаційною 

школою (керувалась євгенікою та принципами сегрегації спільнот за расовим, 

етнічним, класовим або інтелектуальним показниками) розгорнулась ідейна 

боротьба, що завершилась перемогою ціннісно-універсалістської школи.  

 Під час соціально-антропологічного етапу (ХІХ-ХХ ст.), асоційованого зі 

становленням соціальної антропології, проблематика «homo politicus» вивчалась 

антропологами як об’єкт соціально-культурного регулювання (Е. Тейлор, Дж. 



    196 
Фрезер, В. Вундт, Б. Малиновський, О. Потебня, Л. Леві-Брюль, Ф. Боас). 

Розвинулась теза про культурну відмінність всіх людських спільнот, оскільки 

кожна спільнота володіє власною умовною знаковою системою творення політики 

(«політичними традиціями»). Погоджено, що політичні традиції, передаючись з 

покоління в покоління, визначають специфіку відмінності спільнот (Ф. де Лагун, К. 

Леві-Стросс, Ю. Бромлей, Л. Гумільов, Дж. Грінберг, М.-А. Кромпець, Е. Сміт). 2 

грудня 1886 р. доктор права Ж. В. де Лапуж вперше публічно використав термін 

«політична антропологія» в значенні наукової дисципліни. Характерно, що Ж. В. де 

Лапуж підготував курс лекцій з політичної антропології для слухачів Вищої 

антропологічної школи в Парижі, заснованої та керованої П. Брока. Традиції 

політичної діяльності в цьому курсі лекцій пропонувалось розглядати, як найвищий 

прояв культурної самобутності окремих народів.  

 Під час політологічного етапу (1949 р. – дотепер), політантропологія отримала 

остаточний предмет – «політичну традицію». Її фундаторами виступили Р. Лаві, А. 

Сові, М. Леріс, А. Редкліфф-Браун, Е. Е. Еванс-Прічард, М. Фортес, Г. А. Раушнінг, 

О. Шпенглер, М. Хайдеггер, Е. О’Горман, Е. Ліч, Е.-Ф.-Д. Сезер, Л. Сенгор, Д. 

Істон, Ж. Баландьє, Е. В. Саїд, Лі Сюецінь, Цзінь Юелінь. Ключовими напрямками 

політико-антропологічних студій, сконцентрованими передусім навколо спільності 

та відмінності у різновидах політичних організацій суспільств, є «окцидентальний» 

(західний) та «орієнтальний» (східний). У фокусі обох напрямків знаходиться 

нерівномірність сприйняття політики та політичних дій, що для політичних 

антропологів маніфестують через категорію «політична традиція».  

 2. Концепцію несхожості «колективного Окциденту» і «колективного 

Орієнту» ввів у політико-антропологічний дискурс Е. О’Горман. Поняття 

«орієнтального виміру політичної науки» сформулювали Е. Саїд та Е.-Ф.-Д. Сезер. 

 Доцільність розмежування сучасної політичної науки на два великих напрями 

(західний-окцидентальний та східний-орієнтальний) передбачена доктриною 

«інклюзивності та різноманіття», ухваленою Виконавчим комітетом Міжнародної 

асоціації політичних наук (МАПН) у 2016 р. Поняття «поляризації політичної 

думки» за показником простору використовували М. Фортес, М. Хайдеггер, Л. С. 
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Сенгор, В. Дюбуа, К. Нкрум, Е. Саїд, Лі Сюецінь. Серед сучасних політологів цей 

термін сьогодні застосовують І. Валлерстайн, Р. Інглхарт, Й. Моррис, Е. Люттвак, І. 

Шелені, А. Шаколчі підкреслюючи географічну поляризацію політичних 

світоглядів. 

 Розрізнення окцидентального та орієнтального вимірів усередині політичної 

антропології здійснюється за конкретними науковими маркерами. Такими 

запропоновано вважати п’ять світоглядних опозицій: 1) «інституціалізація / 

структуралізація»; 2) «універсалізація / локалізація»; 3) «конструктивізм / 

примордіалізм»; 4) «об’єктивність / суб’єктивність політичних традицій»; 5) 

«статичність / динамічність політичних традицій».  

 Для окциденталістів характерні такі маркери: 1) інституціалізація політичних 

традицій (Л. Морліно, Д. Берг-Шлоссер, Б. Бадьє, У. ван Бек); 2) універсалізація 

механізмів їхнього формування, спадкування та побутування (І. Туран, А. Танака, 

Г. Лашапель, Т. Бонкур); 3) можливість технологічного конструювання політичних 

традицій (Ї. Есмер, Н. де Ягер, П. де Туа, Л. Вайтхед); 4) визнання об’єктивності 

функціонування політичних традицій (Д. Фукс, Г.-Д. Клінгеманн, У. Хоффман-

Ланге, К. Сібріц); 5) статичність (нерозривність) вивчення політичних традицій (Е. 

Роллер, М. Кошкар, А. Яна, А. Ярош, М. Рєзнік, Р. Шатковський, П. Вавжинський).  

 Орієнталістам, у свою чергу, притаманні наступні риси: 1) структуралізація 

політичних традицій (К. Леві-Стросс, Б. Е. Роберсон, Ч. Джонсон, І. Кемпбелл, Ш. 

Рей); 2) локалізація механізмів їхнього формування, спадкування та побутування 

(Ч. Чан, Бр. Бріджес, Д. Чен, Н. Гальперн); 3) ствердження примордіальності 

традиційних структур та символів (В. Дюбуа, Л. С. Сенгор, Л.-Г. Дамас, Дж. 

Ньєрере, К. Нкрум, Ч. Джоу); 4) визнання суб’єктивності сфери традиційного (Х. 

Лі, Т. Ши); 5) динамічність вивчення політико-традиційних структур і функцій (Ф. 

О. Фанон, Г. Співак, Х. Бхабха, Є. Штейнер, З. Фарід).  

 3. Аналіз спільного та відмінного в наукових розробках західних і східних 

політантропологів дозволяє зробити висновок про культурні передумови їхньої 

диференціації. Ключову роль в ідейному розмежуванні відіграють не стільки 

теоретико-методологічні симпатії адептів конкретної дослідницької групи чи 
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наукової школи, скільки ментальні, світоглядні, ціннісні орієнтири. Для прикладу 

зазначимо, що в методологічному контексті, схожого між тезами китайської 

меритократичної школи та американської школи політичного поля набагато 

більше, аніж відмінного. Однак, продуковані їхніми прихильниками академічні 

тексти відрізняються насамперед за критерієм ставлення до функцій політичної 

традиції у соціально-політичній еволюції людства та за критерієм розуміння 

прогностичного потенціалу її дослідження.  

 Вивченням відмінностей між окцидентальним і орієнтальним вимірами 

політантропології сьогодні займаються представники кембриджської школи 

політичного символізму (Г. Видра, Б. Томассен, Г. Доннан, А. Горват, С. Колеман, 

А. Шаколчі, С. Барінгорст, Т. Баркаві, П. Бурке, Дж.-П. Далоз), представники 

європейської школи ранньодержавного проектування (Г. Классен, Г. Де Анна, М. 

Боас, П. Дюмошель, Т. Х. Еріксен, С. Хогболе), представники оксфордської школи 

ортодоксального структуралізму (М. Кларк, Т. Кузінс, Т. Хендрікс), представники 

тегеранської школи шиїтського політичного традиціоналізму (Н. Факухі, А. Надері, 

Е. Фаяз, С. А. Фірузабаді), представники делійських шкіл культурно-географічної 

детермінації політики (Ч. Махаян, М. Срівастава, Ш. Чандел) та соціально-

географічної детермінації політики (П. Р. Мондал, І. Чатопадхаяя, М. Сінгх).  

 Зокрема, кембриджські політантропологи-символісти вважають ключовими 

факторами відмінності окцидентального та орієнтального вимірів 

політантропології індивідуальні форми сприйняття політичних фактів та символів 

(«перцепції»). Поняття таких індивідуальних перцепцій є ідентичним терміну 

«політична перцепція» В. Тьорнера, застосовуваному щодо нерівномірності 

символічного сприйняття політики представниками різних етносів, культур та 

субкультур.  

 Незважаючи на пріоритет символічних студій, що належить адептам 

кембриджської школи політантропології, представники всіх груп і шкіл визнають 

правило: політика є завжди символічною, а символ є завжди політичним. 

Представники обох вимірів керуються також іншим концептом В. Тьорнера: будь-

яка ознака культури має важливе політико-технологічне значення. 



    199 
Загальноприйнято, що ознаками західної політичної культури вважаються високий 

рівень індивідуального статусу та примат свободи підприємництва, в той час як 

ознаками східної політичної культури вважаються високий рівень колективізму та 

примат державних інвестицій (Г. Алмонд і С. Верба). Підкреслимо, що 

парадигмальний розвиток ця теза отримала саме завдяки студіям політантропологів-

дифузіоністів – представників американської школи антропології влади 

(«енергетичної»).  

 Ідейно-методологічна конфронтація між політико-антропологічним 

окциденталізмом та політико-антропологічним орієнталізмом, продиктована не 

лише історичним контекстом взаємопоборювання східних і західних політичних 

культур, але і сучасним станом боротьби між західними уявленнями про 

однополярну глобалізацію та східними мареннями багатополярним балансом 

національних держав.  

 Сучасні окцидентальні (західні) політичні антропологи підтримують 

необхідність запровадження єдиної світової системи демократичного устрою, 

базованого на потребі максимізації економічних прибутків, тоді як орієнтальні 

(східні) політантропологи частіше пишуть про формування поліваріантної світової 

системи з множинністю традиційних устроїв на різних географічних просторах. 

Така багатополярна система, на їхню думку, має економічно підтримуватись 

міжнародно прийнятою практикою державної акумуляції ресурсів.  

 Окцидентальні політантропологи стараються захистити побутування 

політичних традицій у межах глобалізованого світу, визнають економічні та 

культурно-просвітницькі блага сучасної глобалізації. Вони керуються концептом 

«економізму» – економічним детермінізмом. Орієнтальні політантропологи 

намагаються опонувати глобалізму шляхом наукової абсолютизації ідей примату 

політичних традицій у житті «homo politicus», визнаючи географічний простір 

народження базисом життєвого світогляду кожної людини. Вони керуються так 

званим «концептом геопросторовості» – географічним детермінізмом. 

 Серед наукових маркерів окцидентального та орієнтального вимірів 

політантропології, найбільш дискутабельними виступають дві понятійні опозиції: 
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«універсалізм / локалізм» і «конструктивізм / примордіалізм».  

 Хоча політантропологи-орієнталісти декларують відхід від інституціоналізму, 

їхні наукові школи та дослідницькі групи продовжують користуватися 

параметрами осмислення політичної життєдіяльності людства, запропонованими Д. 

Істоном в 1959 р. Таким чином, орієнтальний структуралізм, сам того не бажаючи, 

перетворився в різновид інституціоналізму («комунікативний інституціоналізм»), в 

умовах якого політичні структури вивчаються, як зв’язки політичних інститутів. 

Найбільш близькими до окцидентального інституціоналізму виступають саме 

політантропологи з числа китайської меритократичної школи, тоді як найбільш 

віддаленими від істонівського розуміння «перцепції політики» вважаємо адептів 

панафриканської школи негритюду. 

 4. Системний і структурно-функціональний методи дозволили створити 

класифікацію дослідницьких груп, визначених за критерієм культурно-

територіальної приналежності місця дислокації та наукових шкіл, визначених за 

критерієм теоретико-методологічних принципів вивчення політичних традицій.  

 Складовими частинами окцидентального виміру політантропології 

визначаємо:  

- школу політичного поля, школу прикладного аналізу поведінки, 

школу антропології влади (об’єднуються в межах панамериканської групи 

політантропологів);  

- школу іберійської інтеграції, школу паніспанізму, школу прямої 

демократії (об’єднуються в межах ібероамериканської групи 

політантропологів);  

- школу структурного функціоналізму, школу ортодоксального 

структуралізму, школу символізму та школу глобальної модернізації 

(об’єднуються в межах британської групи політантропологів);  

- школу ранньодержавного проектування, школу демократизації 

адміністрування і традицій соціальної політики, школу культурної політики 

(об’єднуються в межах європейської групи політантропологів);  

- школу індивідуалізму, школу інтеракціонізму та адаптації 
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(об’єднуються в межах французької групи політантропологів);  

- школу досліджень трансформації, школу політекономії традицій 

(об’єднуються в межах південноафриканської групи політантропологів). 

 Складовими частинами орієнтального виміру політантропології визначаємо: 

- школу меритократичних студій (утворює китайську групу 

політантропологів);  

- школу політичної етнології, школу неоєвразійства (утворюють 

пострадянську групу політантропологів);  

- школу суннітського та школу шиїтського політичного 

традиціоналізму (утворюють ісламську групу політантропологів);  

- школу культурно-географічної детермінації політики, школу 

соціально-географічної детермінації політики (утворюють індійську групу 

політантропологів);  

- школу негритюду (утворює панафриканську групу 

політантропологів). 

 5. Ідеї політико-антропологічного глобалізму, як повної інтеграції 

окцидентального та орієнтального вимірів політичної антропології (Р. Маккенні, Е. 

Філіпс, С. Рейна, Дж. Комаров) наштовхуються сьогодні на потужну ідейну 

опозицію (Й. Моррис, В. Паїпаїс, М. Марковський, Й. Мортімер, Д. Йорке, Дж. 

Спенсер). Більшість прихильників інтеграції наголошують на потребі поєднання 

«найкращих рис розуміння політики» обох цивілізаційних систем, але, на жаль, не 

пропонують реальних підходів щодо розв’язання цього завдання.  

 Перше теоретичне підгрунтя для інтеграції – «концепція мобільності 

політичних традицій»: політичні традиції перманентно мобільні та здійснюють 

безперервну трансляцію у просторі та часі. Структура політичних традицій 

визначається трьома головними чинниками: 1) етногенетичним походженням 

спільноти; 2) етнонаціональною ідентичністю спільноти; 3) політичною культурою 

цивілізаційного простору (регіону). Стверджуємо, що таку послідовність 

підтримують всі політичні антропологи, незалежно від окцидентальної чи 

орієнтальної світоглядної приналежності.  
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 Найбільш розповсюдженими вважаємо спроби застосування «концепції 

мобільності політичних традицій» на матеріалі вивчення політичної еволюції 

традиційних суспільств та інститутів державної влади у Південно-Африканській 

республіці та Королівстві Бутан.  

 У першому випадку, предметом дослідження виступає «міксація політичних 

традицій» (бурських, голландських, німецьких, британських, зулусських, 

намібійських), що утворюють так званий орієнтально-окцидентальний «фронтир».  

 В другому випадку, предметом дослідження виступають протиставлення «ми / 

вони» (через призму радикального ламаїзму Королівства Бутан), взаємодія 

політичних традицій на тибетсько-індійському фронтирі, синкретичний зміст 

владно-розпорядчих повноважень настоятелів монастирів, а також дзонгцапів 

(бхотійських губернаторів) і королів.  

 Друге теоретичне підгрунтя для інтеграції – концепція 

«геопросторовості», першопочатково була притаманна лише політантропологам-

орієнталістам.  

 Геопросторовість політичних антропологів окцидентального виміру 

розвивається сьогодні двома шляхами – «геолого-географічним» і «фінансово-

ресурсним». У центрі політичного традиціоналізму, на думку представників 

першого шляху, лежить сприйняття власного ландшафту, що призводить до 

формування стереотипів політичного мислення та психологічних комплексів 

політичної поведінки. Другий шлях керується «принципом рефлективності»: 

політичне мислення «homo politicus» сконцентроване навколо отримання вигоди, 

користі та грошового еквіваленту. Простір, як екзистентна величина, сприймається 

кожною людиною виключно через призму рефлексії навколо підсвідомого 

прагнення чи свідомої реалізації такого прагнення в сфері отримання матеріальних 

благ, а також забезпечення реалізації індивідуальних біологічних інстинктів.  

 У зв’язку з вищевикладеним визнаємо: інтеграція окцидентального та 

орієнтального вимірів політичної антропології не знаходить достатньої підтримки в 

фаховому середовищі, хоча має для цього вагомі концептуальні передумови. 

Здійснювати таку інтеграцію можливо за умови сприйняття та доктриналізації 
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концепції мобільності політичних традицій та концепції геопросторовості 

формування та функціонування політичних традицій. 
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2017 року. К.: КНУКіМ, 2017. С. 120-123. 

 

Апробація результатів дослідження: 

 1. VI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання, 

проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному 

просторі: національний та інтернаціональний аспекти» (30-31 травня 2013 року, м. 

Луганськ – очна форма участі); 

 2. VII Міжнародна науково-практична конференція «Релігія, релігійність, 

філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний 

та інтернаціональний аспекти» (26-27 грудня 2013 року, м. Луганськ – очна форма 

участі); 
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 3. 3rd CGS Summer School and Interdisciplinary Conference «Politicized Society, 

or How Much Politics Do We Need?» на факультеті політичних наук та міжнародних 

досліджень Університету Миколи Коперніка в м. Торунь (Республіка Польща, 25 

липня – 02 серпня 2014 року, м. Торунь – очна форма участі); 

 4. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 

2015» (21-22 квітня 2015 року, м. Київ – очна форма участі);  

 5. Наукова конференція «Науково-світоглядні та міждисциплінарні проблеми 

гуманітарного розвитку сучасного суспільства» (2 липня 2015, м. Київ – очна 

форма участі); 

 6. 4th CGS Summer School and Interdisciplinary Conference «History and Politics. 

Remembrance as Legitimation» на факультеті політичних наук та міжнародних 

досліджень Університету Миколи Коперніка в м. Торунь (Республіка Польща, 3-10 

липня 2015 року – очна форма участі). 

 7. Всеукраїнська науково-практична краєзавча конференція «Минуле і 

сучасність: Херсонщина. Таврія. Каховка» (16-17 вересня 2016 року, м. Каховка – 

очна форма участі);  

 8. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 

2016» (20-21 квітня 2016 року, м. Київ – очна форма участі);  

 9. Одинадцята міжнародна наукова конференція «Філософія. Нове покоління: 

Між природничими та гуманітарними науками» (24-25 березня 2016 року, м. Київ – 

очна форма участі);  

 10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Національні культури в 

глобалізованому світі» (6-7 квітня 2017 року, м. Київ – очна форма участі); 

 11. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 

2017» (25-26 квітня 2017 року, м. Київ – очна форма участі). 

 


