
 

Студијски програм/студијски програми :Међународне студије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета:  Политичка антропологија 
Наставник (Презиме, средње слово, име): проф. др Чедомир Ђ. Чупић (50%) и доц. др Слободан Б Марковић (50%) 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: 
Циљ предмета 
Курс "Политичка антропологија" се бави односом људске природе (и прве биолошке, и друге културне) и политичког 
као производа те природе (од настанка политике, њеног домена, облика, садржаја до њеног повратног дејства на људску 
природу). У средишту изучавања и истраживања политичке антропологије су: људска природа; људске заједнице, 
посебно политичке заједнице; прединдустријски и савремени политички системи, политичке организације односно 
држава; моћ, власт, ауторитет, конфликти посебно најдрастичнији и најопаснији који су ослоњени на употребу силе и 
насиља, политички митови, обреди и симболи.   
Предавања дају увид у опште налазе и категоризације политичке антропологије на основу признатног америчког 
приручника и посебно припремљене хрестоматије из ове области. Допунска и шира литература биће обрађена на 
вежбама. 
Исход предмета  
Увид у антропологију, а посебно у политичку антропологију ради бољег разумевања политике и политичког живота   
Познавање појмовног апарата политичке антропологије који омогућује бољи аналитички приступ питањима 
свакодневне политике. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам, настанак, предмет и развој антропологије и политичке антропологије, Одређење човека и различита схватања 
људске природе, Структурални и процесни приступ у политичкој антрополигји, Врсте прединдустријских политичких 
система и настанак државе, Смењивање политичке власти, Политичка антропологија неједнакости у свету, Моћ и 
насиље у политици, Моћ обреда и обреди моћи, Археологија насиља, Жене и политичка моћ, Ауторитет и политика, 
Антрополошки приступ религији, Политички мит и митологија у политици 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Литература  
а) основна 
1.Тед Луелен, Увод у политичку антропологију, Градац, Београд 2001, стр. 23-157.   
 2.Чедомир Чупић, Политичка антропологија – хрестоматија, Чигоја, Београд 2002,стр. 7-41, 159-254, 287-367.  
3.Чедомир Чупић, Политика и зло, Чигоја штампа, Београд, стр. 171-253. 
б) допунска 
1.Елвин Хач, Антрополошке теорије, књ. I и II, БИГЗ, Београд 1979.   
2.Загорка Голубовић, Антропологија у персоналистичком кључу, Београд 1997.     
 3.Џефри Расел, Принц таме. Радикално зло и моћ добра у историји, Поинт, Београд 1995.      
4.Жан Делимо, Страх на западу (од XIV до XVII века), Књижевна заједница Новог Сада, Нови Сад, 1987.      5.Наполеон 
Шањон, Јаномаме, окрутни народ, Светови, Нови Сад 1992.    
 6.Ален Гроришар, Структура сараја. Азијатски деспотизам као творевина маште на Западу у XVIII веку, Вук Караџић, 
Београд 1988.       
 7.Жорж Баландије, Политичка антропологија, XX век, Београд, 1998.      
 8.Иван Чоловић, Политика симбола, XX век, Београд, 2000.  
 9.Марк Абелес, Антропологија државе, XX век, Београд.        
10.Пире Kластрес, Друштво против државе – Есеји из политичке антропологије, Анархија – Блок 45, Београд, 2002. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

3 
Вежбе: 

0 
Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 
Методе извођења наставе: Предавања и вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања  писмени испит  
практична настава  усмени испт 40 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и 30   


