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Кризовий стан сучасної антропології як наслідок дискурсу 

етноцентричного домінування та нав’язування смислів 

 

Сучасна антропологія постала перед новими викликами та загрозами, які 

спонукають її до пошуку нових плюральних, а не універсальних диспозицій. 

Зміна наративного дискурсу примушує антропологів шукати модернових 

шляхів «описування» буття людини. Т. Гундорова зазначає, що: «… 

підриваються засади імперської непорушності і стабільності всього західного 

світу, а біла людина відчуває неспокій, страх, божевілля, занурюючись у «серце 

тьми»
1
. 

Визначальна антропологічна революція відбулася у тридцяті роки, коли 

зросла кількість польових досліджень і тих теоретичних та методологічних 

напрацювань, що з них випливали»
2

. Проте самі польові дослідження 

спровокували кризу в антропології, оскільки наукові дисципліни, пов’язані з 

польовим досвідом, прагнули нав’язувати своє бачення сенсу життя народам, 

які були об’єктом спостереження.  

Принцип домінування та спроба нав’язування етноцентричних смислів 

визначили негативне відношення до білого антрополога. Деколонізація в 

цілому не була сприятлива для білих антропологів, які «… нахабно зазирали в 

кожну шпарку й наколювали їх, як ото метеликів для колекції, їхніх громадян, 

що в парадоксальний спосіб поверталися до етноцентричного світобачення… 

сам той факт, що ми ставимося до раніше колоніально підлеглих народів як до 

об’єкту вивчення, часто сприймається новими державами як образа, як 

витончена й порочна форма утвердження вищості білої раси… традиційні зони 

досліджень, заселені «любими дикунами», ставали все більш і більш 
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важкодоступними»
3

. Антропологи, певним чином, стали  жертвами 

деколонізації, оскільки відкидали культурне різноманіття.  

Деколонізація спричинила втрату антропологією об’єкта спостереження. 

Активне спостереження, яке практикувалося антропологами, вивело цю 

дисципліну на шлях дещо суб’єктивістського сприйняття досліджуваних ними 

соціально-культурних явищ. Методологічна колізія полягала в тому, що з 

метою розуміння культури необхідно бути її носієм, проте білий антрополог не 

є носієм досліджуваної ним культури, що породжує звинувачення в 

упередженості, з іншого боку, щоб мати змогу інтерпретувати культуру, 

необхідно вміти дистанціюватися. Очевидно, що утопічним є прагнення 

об’єктивного дослідження, позбавленого суб’єктивної точки зору дослідника та 

спостерігача, проте, незважаючи на всі застороги, колишні поневолені народи 

прагнуть позбутися нав’язливих спостерігачів. Окрім того, примітивні 

суспільства, з допомогою сучасних здобутків технічних засобів та способів 

комунікації, зазнали докорінних змін, і дослідники, що працюють у польових 

умовах, зустрічаються з ймовірними об’єктами дослідження, які не 

відповідають їх  уявленню про самобутню культуру.  

Антропологічна криза викликана і тим, що польовий антрополог 

живлячись здобутками первісних культур, прагне з їх допомогою,найперше 

зрозуміти свій життєвий шлях і визначити власні сенсожиттєві орієнтири, 

нав’язуючи первісним народам своє домінантне суб’єктивне бачення і 

розуміння. Прагнення досліджувати культурно-соціальну специфіку 

примітивних суспільств, Ф. Бінг у «Розмові з Альфредом Метро», пояснює 

спробою втечі антропологів від утисків власної цивілізації, бо «більшість 

етнографів, і насамперед ті, які працювали в польових умовах, є, більшою чи 

меншою мірою, бунтарями, людьми неспокійними, що почувають себе кепсько 

у своїй власній цивілізації. Цей суб’єктивний аспект настільки впадає в око, що 

в ньому навіть вбачали властивість, яка відрізняє антрополога від соціолога
4
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Напрошується висновок, що насправді білий антрополог, перебуваючи в 

просторі «чужих» народів, ховався серед них, уникаючи надокучливої 

цивілізації, шукаючи власний сенс життя. Дослідник антропологічних студій 

ототожнює професійний інтерес з власними переживаннями: «Я почув себе 

дивовижно легко і набагато менш скутим, ніж у своїй власній цивілізації. 

Чому? Можливо тому, що я опинився в набагато повільнішому ритмі життя, що 

істоти, з якими я контактував, не терпіли від проблем, що навалюються на всіх 

нас, і це було для мене своєрідним спочинком». Антрополог «спізнав відчуття, 

що люди, які живуть у таких матеріальних умовах, набагато щасливіші, аніж 

ми» 
5
. 

Криза антропології, на думку Ж. Баландьє, була спричинена тим, що 

«польові дослідження на загал були присвячені суспільствам залежним 

(колоніальним), що через це виявилися жертвами справжнього політичного 

заціплення;  увагу дослідників було перш за все звернуто до незвичних 

аспектів, культурних розбіжностей, усього, що виявляється далеким від їхнього 

власного суспільства…»
6
. Антропологія в цілому долучилася до витворення 

дискурсу певного протиставлення і протистояння, оскільки «між двома 

континентами проведено чітку розмежувальну лінію. Європа – могутня і 

виразно означена. Азія – розгромлена й далека»
7
. 

Ф. Фанон і Г. Бгабга, оцінюючи внесок  колоніальних досліджень, 

вказують на значимість етнічного «Іншого», який необхідний для створення і 

підтримки різноманіття в сучасному суспільстві та показали приклад 

формування ідентичності «Інших» на прикладі колонізованих народів. На 

думку Ф. Фанона ключову роль, у цьому процесі, належить мові: «Колонізація 

стверджується за допомогою мови, або мови влади», бо, а також для 

формування уявлення про «Себе
8
. Г. Бгабга дзеркально розглядає колоніальний 

дискурс як засіб формування  як колонізуючого, так і колонізованого суб'єкта, 

підкреслюючи перформативну природу ідентичності, яка завжди будується за 
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допомогою наративів, дискурсивних практик. Отже, «національну ідентичність 

можна розглядати як форму наративу та перформансу, тобто створюваного 

нацією колективного оповідання, уявлення про самих себе і «Інших»
9
. 

В цілому наприкінці 70-х років ХХ сторіччя з виходом у світ праці Е. Саїда 

«Орієнталізм», з новою силою захиталося підґрунтя антропології, яка 

укорінилася в  позитивістських підходах і не відповідає сучасним запитам та 

викликам. Те, що явище орієнталізму «… узагалі має смисл, більше залежить 

від Заходу, ніж від Сходу, і цей смисл перебуває в прямій залежності від 

розмаїтих західних способів репрезентації, які роблять Схід видимим, чітким, 

роблять його «там» у дискурсі про нього
10

.  

Бажання, культурної (соціальної) антропології говорити від імені «Іншого 

віднині розцінюються як форма домінування та нав’язування власного 

уявлення про сенс життя. Більше того, Е. Саїд  зазначає, що «Схід завжди 

перебував у становищі чужинця щодо Заходу» про що свідчить його умисне 

обрання слабким партнером
11

.  Суть антропології як дискурсу про «іншого» 

ставилася під сумнів, а дисципліну звинувачували у бажанні домінувати, 

характерному для колоніальної епохи. Такий проект одностороннього 

дискурсу, де об’єктом бралися народи світу, сприймався таким, що не витримує 

критики. 

 Класична антропологія опиратися на таке бачення світу, в якому значною 

мірою ігнорувалася історія і соціальні зміни. Будь-яка трансформація світу  в 

часі не враховувалося або ж розглядалися як тривіальна. Прагнення створити 

науку про суспільство вибудовувалося на низці виключень, як-от відкидання 

історичної причинності.  

Одним із перших, хто відреагував на усунення історії з антропології, був Е. 

Еванс-Причард, представник структурного функціоналізму та засновник 

політичної антропології
12

, «який відкрив шлях [сумнівам], показавши 
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можливість існування впорядкованої анархії (на прикладі народу нуер) і 

пов’язавши виникнення політичного із так званими примітивними 

суспільствами»
13

.  

Вперше в історії розвитку антропологи прийшли до висновку, що 

суспільний конфлікт – це своєрідний запобіжний клапан, що дозволяє 

вивільнитися напрузі, щоб краще зберігалася загальна рівновага. Спокуса бунту 

є частиною самої системи, яка неминуче призводить до розколу соціальних 

груп. В. Тернер, для позначення значних конфліктів, що виникають у 

суспільстві, вводить термін - «соціальна драма» - «Соціальна драма» живиться  

суперечностями між нормами і поривами членів суспільства
14

. 

Ж. Баландьє різко відкидає класичну антропологію, оскільки його цікавить 

співвідношення сил у межах конфлікту. Основна ідея полягає у тому, що: 1).  

жодне суспільство не може триматися осторонь та бути ізольованим. З одного 

боку такий висновок є тривіальним, проте ідея артикулювалася  досить гостро 

як ніким іншим; 2). суспільство завжди має справу з часом і змінами, отже не 

варто говорити про сталі структури, говорити про упорядковані цілісності, 

годі
15

; 3).суспільство не є збалансованим і гармонійним комплексом, а також не 

варто протиставляти традицію і модерність, непоправний розрив між «нами» і 

«ними»
16

 . 

 Соціальне розшарування існує в будь-якому суспільстві, яке є 

інструментом  соціальної згуртованості завдяки встановленню ієрархії порядку. 

На нашу думку дещо сумнівною виглядає думка, що соціальне розшарування є 

інструментом соціальної згуртованості завдяки встановленню ієрархії порядку. 

Соціальне розшарування швидше за все є причиною соціальних колізій та 

розривів. Механізм соціального розшарування ми бачимо на прикладі України, 

коли старі заскорузлі соціальні норми протистоять модерним та інноваційним. 

Суспільні розриви спроможні сприяти переоцінці сенсожиттєвих орієнтирів. 

Правда Ж. Баландьє підкреслює, що всі суспільства визначається розривами і 
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породжують більш чи менш ефективний протест, бо «немає суспільств без 

політичної влади, немає влади без ієрархії і нерівних стосунків між індивідами і 

соціальними групами»
17

. 

Ж. Баландьє можна дорікнути у прихильності до марксизму, проте він 

прагне відмежовуватися від марксизму, оскільки не зводить суспільні 

відносини до суперечностей, бо суперечності є джерелом рівноваги, але ця 

рівновага нестійка за своєю природою, адже складається з відмінностей. 

Незважаючи на те, що Ж. Баландьє переоцінив чинник невпорядкованості, в 

сучасному світі феномен невпорядкованості заслуговує на дослідницьку увагу, 

оскільки форми невпорядкованості « набирають особливо потворних форм: 

брутальність, насильство, сліпий тероризм, а також розмаїта реакція проти 

спалахів невпорядкованості створюють атмосферу хаосу в суспільствах, які 

шукають свою дорогу без орієнтира і компасу»
18

 Методологічно ця думка Ж. 

Баландьє сприяє розумінню динаміки сенсу життя та смислів буття, оскільки їх 

не можна розуміти з позиції діалектики. В соціально-культурному контексті ХХ 

сторіччя смисли неможливо розглядати з позиції підпорядкованості сенсу, які в 

силу своєї динамічності спроможні оновлювати дискурс сенсу.  

Позитивним є те, що Ж. Баландьє звертає свою увагу на місто як феномен 

глибоких соціальних змін, зокрема акцентує увагу на зв’язку чоловіка та жінки, 

оскільки процес взаємовідносин між різними статями, старшого та молодшого 

покоління, впливає на процес смислотворення. Мислитель показує, що будь-яка 

суспільна система є двозначною, оскільки суспільство побудоване на балансі 

між нерівністю і рівністю, обмеженням і солідарністю і в будь-якій соціальній 

групі повинні бути важелі протидії
19

. Культурне збіднення українського села 

можна пояснити негативними наслідками колективізації, Голодомору, які 

деструктивно вплинули на традиційний уклад українського селянина, 

кардинально порушивши ціннісні та смислові зв’язки зі світом, позбавивши 

традиційних шляхів осенсовування життя.   
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Сучасній антропології варто навчитися говорити не від імені «іншого», а 

від свого власного, віддавши перевагу розвиненим суспільствам. Антропології 

як науці варто припинити пошук загальних істин та принципів буття народів. Р. 

Дельєж підкреслює, що «якщо антропологія не бажала перетворитися на такий 

собі клуб розмов про втрачені раї, їй потрібно було цікавитися 

трансформаціями сучасного світу і, в більш загальному плані вважати, що 

суспільство ніколи не буває повністю застиглим»
20

. 

Показово, що Р. Бастід шукає порятунку антропології  у симбіозі з 

соціологією, про що свідчать праці «Соціологія душевних захворювань» та 

«Чорна Америка». Наявність тісних стосунків між антропологією та 

соціологією посприяло проникненню в етнологію функціонального підходу, що 

призвело до соціологізації етнології і відмову від традиційно властивого їй 

історичного методу дослідження. Антропологія та соціологія вважають 

об’єктом дослідження особливості функціонування сучасних суспільств, 

опираючись на польовий матеріал. Особливість світовідчуття антрополога та 

соціолога пояснює Ж. Рюс, зазначаючи, що ці дві дисципліни пов’язані між 

собою, але антрополог почуває себе скуто у своєму суспільстві, тоді як 

соціологові там добре, і він не прагне реформувати його
21

. 

В міру того, як теоретичне розрізнення понять набуває загальноприйнятого 

значення, соціологи все детальніше зосереджують свою увагу на аналізі 

соціальної дії, а антропологи переважно продовжують вважати, що всю сферу 

соціального можна об’єднати поняттям «культура».  Під впливом соціології, 

культурні антропологи, які не робили розмежування між культурою і 

суспільством, почали розуміти культуру як систему людської поведінки, яка 

функціонує згідно певних зразків, моделей. Соціологи та культурні 

антропологи зробили спробу структуризації культури, а саме з’явилася ідея 

розглядати культуру як автономну сферу буття, на відміну від технології та 

соціального процесу, проте антропологи не змогли відмовитися від ідеї 

культури як тотального явища буття людини, хоч спроби виокремлення 
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окремих сегментів культури набули широкого розповсюдження. Саме завдяки 

симбіозу соціології та культурної антропології, культуру стали розуміти в 

термінах поведінки. 

Антропологія зазнала фрагментації дисципліни, розрізненості наукових 

інтересів та неузгодженості наукового апарату, що сприяло появі множини 

піддисциплін та під спеціальностей. Дехто з антропологів присвячують свій 

науковий інтерес вивченню музикології, матеріальних артефактів, мистецтва, 

міфології, релігії, соціальних відносин. До царини антропологічного знання  

відносять археологію, етнографію, етнологію, фольклористику, лінгвістику, 

екологію, генетику, морфологію та психологію людини тощо. Протягом 

останньої чверті сторіччя антропологія приречена змінити свою природу заради 

своєї затребуваності й покликана звернути увагу на власні культури, які 

репрезентовані маргіналами, ватагами підлітків,  жителями провінції та глухих 

сіл. 

Сьогодні антропологи (етнографи, етнологи) спеціалізуються на проблемі 

вивчення культури та особи, а саме специфіки існування окремих 

представників у певному культурному полі. Велика кількість антропологів 

підключаються до процесу реалізації прикладних соціальних програм, що 

зближує антропологів з соціологами, настільки, що вони починають називати 

себе соціологами. Одні антропологи відомі як функціоналісти, які вивчають 

взаємодію між деякими частинами єдиної культури, інші як еволюціоністи. 

Відмінність між соціологією та етнологією, соціологією та антропологією 

дуже часто залишається на рівні відмінностей освіти та методів дослідження. 

Незважаючи на те, що предметом дослідження соціальної антропології є 

існуючі в людському суспільстві соціальні інститути, а для культурної – певні 

аспекти культури спільноти, вони не є відмінними науками. Тим більше у 

теперішній час уніфікації понять гострота розмежування втрачає свою 

гостроту. Серед сучасних вчених майже одностайно досягнута домовленість 

про застосування терміну „антропологія”, яка вбере в свій дослідницький 

простір науки - „етнографія” та „етнологія”. Полеміка між прибічниками та 



противниками такої точки зору не зникла остаточно, що додає певної гостроти 

проблемі та динаміці спільного об’єкта дослідження. 

Правильним буде вважати, що „культурологічний” напрямок дослідження 

зближує антропологію з географією, технологією та історією первісного 

суспільства, у той же час як „соціологічний” напрямок забезпечує більш тісний 

зв’язок з археологією, історією та психологією, медициною. У той же час 

обидва напрямки мають тісний зв’язок з лінгвістикою, оскільки мова – це 

культурне явище. Останнім часом антропологи разом з етнографами, 

етнологами, соціологами все частіше звертаються до аналізу концепції 

культури та особи, національного характеру, етнічної картини світу, які так і 

залишилися недовершеними. У наш час антропологія здатна об’єднати зусилля 

етнографів, етнологів, власне антропологів, соціологів, оскільки  знаково-

символічний підхід та суб’єктивні методи дослідження знімають напруження 

між суміжними науками.  

Антропологія та філософська гуманістика в цілому постали перед 

необхідністю врахувати гостру критику за традиційність людинознавчих 

уявлень та притаманний їм зарозумілий антропоцентризм. М. В. Поповича у 

своїй праці «Бути людиною» наголошує на питанні визначення сутності 

людини та сенсу її життя та нагальних потребах гуманізації  людського світу
22

.  

Сучасна антропологія та соціологія здатні допомогти сформуватися 

концепції мультикультурного підходу до освіти та виховання, головна ціль якої 

допомогти людині оволодіти всією багатоманітністю культурних моделей, що 

сприятиме інтеграції їх у глобальну цивілізаційну спільноту. Увага до 

антропологічних студій створює оптимальні умови для розвитку особистості, 

пошуку буттєвих смислів та сенсожиттєвих орієнтирів. Грунтуючись на засадах 

принципу толерантності та взаємоповаги, модерна антропологія, яка звернула 

свій погляд на розвинені суспільства,сприяє розповсюдженню в суспільстві 

погляду, який заперечує домінантну модель взаємовідносин у суспільстві. 
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Zaznaczono, że dyscypliny naukowe, które są zwjązane z doświadczeniem 

terenowym, wpadły w głęboki kryzys, ponieważ narzucały swoje etnocentryczne 

widzenie ludam, którzy byli obiektem obserwacji. We wniosku podkreślono, że 

antropologii nałeży przestać szukać ogólnych prawd i zasad bycia ludów, a natomiast 

preferować badania społeczeństw rozwiniętych. Akcentowano uwagę na znaczeniu 

studiów antropologicznych, które sprzyjają optymalnym warunkam rozwoju 

osobowości, poszukiwaniu sensów bycia, a także sensożyciowych orientacji. 

Słowa kluczowe: antropologia, socjologia, lud, człowiek, kryzys 

 

It is indicated that scientific disciplines associated with field experience, 

suffered a deep crisis because their ethnocentric vision imposed on people who have 

been the object of observation. It is emphasized that anthropology should stop 

searching universal truths and principles of being and peoples prefer research 

developed societies. The attention is stressed on the importance of anthropological 

studies that contribute to optimal conditions of the individual and the search for 

existential meanings and guidelines of life sense.  

Keywords: anthropology, sociology, people, person, crisis. 
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