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Антропологія політична(грец. antropos - людина, logos - розум, знання) -

наука про походження й еволюцію людини. А.п. (politicalanthropology) - 

розділ політ, науки, предметом якої є, насамперед, «людина політ.». У 

широкому значенні - це філос.-політ. концепція, яка охоплює весь комплекс 



питань про проблеми людини в координатах універс. законів буття й універс. 

принципів людської дія-сті. У вузькому значенні - це наука, яка вивчає 

залежність політики від родових якостей людини: біолог., інтелект., соц., 

культ., реліг. та ін. а також зворотний вплив політ, устрою на особу. 

Відповідно, щодо розуміння А.п. склалися дві традиції: з одного боку, її 

розуміють як дослідження специфіки управл. і владних стосунків в архаїчних 

сусп-вах, з ін.- як дослідження людини політ. - особливої іпостасі, відмінної 

від «екон. людини». 

У певному сенсі А.п. представлена вже в «Політиці» Арістотеля, який роз-

глядав людську істоту як політичну. У радян. сусп-вознавстві термін «А.п.» 

було фактично заборонено внаслідок його невідповідності офіц. марксист, 

трактуванню політики як виключно класово-держ. 

Головним принципом А.п. виступає принцип системного підходу, у якому 

в свою чергу можна визначити два найважливіші принципи: принцип 

системності і принцип ієрархічності. Перший дозволяє будь-який 

досліджуваний об'єкт розглядати двояко: з одного боку - як підсистему більш 

великої системи, з ін. - як надсистему для дрібніших систем, що входять до 

неї. Напр., предмет А.п. - «людину політичну» - можна розглядати з погляду 

політ, системи в цілому - тоді він є підсистемою. З ін. боку, мотиви дій 

«людини політ.» (напр., голосування) пояснюються не тільки політ., але і ін. 

мотивами: економ-м, реліг-м, моральним й ін. В цьому випадку «людина 

економічна», «людина релігійна» і «людина моральна» є підсистемами 

системи «людини політ.», що виступає для них як надсистема.  

(В. Корнієнко) 


