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ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТІЛЕСНОСТІ У
ТЕХНОГЕННІЙ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
Яцик С.П.
В статті проведено аналіз тілесності на основі праць сучасних дослідників та філософської
спадщини. Поняття «тілесність» аналізується як можливість подолання опозицій «тіло-душа»,
«природа-культура», «біологічне-соціальне», що були сформовані у класичній філософії. Зроблена
спроба дослідження еволюції феномену тілесності як результату розвиток техногенної цивілізації.
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Предмет дослідження – тілесність як феномен розвитку техногенної цивілізації.
Ціль статті – дослідити еволюцію філософської інтерпретації тілесності в умовах
сучасної культури.
На рубежі ХХ та ХІ століття пожвавився інтерес до питань людської тілесності,
що був зумовлений змінами у науковій, політичній, екологічній, економічній та
інших сферах буття людини. Зацікавленість питаннями людської тілесності
виходять на перший план в умовах техногенної цивілізації, що характеризується
розвитком принципово нових технологій, які безпосередньо вплинули на буття
людини. Техногенна діяльність людства впродовж декількох століть якісно змінила
не тільки природне середовище, а й культуру та соціум. Все частіше у наукових
публікаціях можна знайти припущення, що відомий нам вид homo sapiens зазнає
змін. Може змінитися не тільки біологічна організація людини, але ще більшою
мірою її психіка та психофізіологічні функції. Адже технологічні можливості
новітніх біотехнологій уже сьогодні мають можливість необмеженого втручання в
біологію людини Такий стан речей зумовлює актуальність філософськоантропологічного аналізу тілесних, соматичних передумов існування людини.
Потреба зміни світоглядної парадигми стосовно людини як об’єкту дослідження
у філософії визріла давно, але лише зусиллями М. Шелєра, Х. Плеснера, Е. Ротхакера
і А. Гелена у філософії ХХ століття відбувся фундаментальний антропологічний
поворот – зміна думки про людину як унікальну, цілісну істоту. Саме у цей час, у
рамках загальнокультурного інтересу до проблеми людини виникає філософська
антропологія як самостійна дисципліна зі своєю системою категорій і методологією.
Вона спирається на досягнення філософії життя, екзистенціалізму, феноменології,
сучасної науки і методології пізнання. В її рамках проблематика розуміння людини
постає одним з ключових напрямів дослідження.
Філософська антропологія з початку свого виникнення і до оформлення в
сучасному вигляді була органічно пов’язана з практичною філософією, саме це
зумовило багатовекторність у дослідженнях соматичного буття, завдяки яким
можливий подальший розвиток філософської антропології.
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Сучасний етап розвитку культури та суспільства у техногенній цивілізації
характеризується подоланням вузькоспеціалізованого підходу до вивчення багатьох
культурних явищ; він пов'язаний з їх системним розглядом, зверненням до людини як
до цілісної, інтеграційної система.
Філософсько-антропологічний аналіз проблеми людської тілесності особливого
інтересу набуває у наш час через антропологічний «поворот» в сучасній філософії,
розвиток науки і техніки, негативної дії науково-технічної революції на сутнісні сили
людини, його фізичний, духовний і психічний розвиток, у зв'язку з реальною
загрозою жити людині в штучному, безприродному технічному світі.
У останні десятиріччя XX століття почався новий етап у дослідженнях людської
тілесності: відмінні риси цього етапу визначаються визнанням присутності
особливого «продукту» взаємодії тіла і психіки, надзвичайної складності цього
«продукту» і переконанням, що його необхідно вивчати на стику багатьох наук і
областей знання про людину. На зміну тлумаченню людини як істоти без плоті і
крові приходить усвідомлення того, що людина не лише плоть і душа, але
природа і культура.
Як зазначено вище, тема даного дослідження обумовлена тим, що людська
тілесність як філософська проблема постійно привертала інтерес філософів, але
сьогодні, в умовах динамічно і суперечливо функціонуючого сучасного суспільства,
питання взаємозв'язку тіла, душі та духу набули ще більшої актуальності. Як
зауважує П. Саух, людське суспільство ще ніколи не володіло таким величезним
об’ємом інформації, та водночас ніколи не було так далеко від глибин розуміння
власної сутності [1, с. 27].
Дійсно, тілесність – особливе явище: найближче людині і одне з якнайменше
відомих йому, займає домінуюче значення в людському житті.
Потрібно зазначити, що «чистої тілесності» не існує. Тілесне втілення людини
здійснюється не в просторі і часі як такому, а в соціокультурному світі. Людині
спочатку дані лише частини його тіла, які він повинен перетворити в певну
цілісність. Якщо будь-яке чуже тіло виступає для кожного предметом зовнішнього
споглядання, то власне тіло ніколи таким не є, тобто ні предметом внутрішнього, ні
зовнішнього споглядання. Як зазначає Фіхте, тіло не є предметом внутрішнього
споглядання, оскільки немає внутрішнього загального відчуття всього тіла, а тільки
його частин (наприклад, при болі); воно не є і предметом зовнішнього споглядання:
ми не бачимо себе цілком, а тільки частини свого тіла (винятком може бути дзеркало,
але там ми бачимо не наше тіло, а тільки його образ) [2, с. 692].
Із зауваження Фіхте стає ясно, що людина повинна ще оволодіти тілом, зробити
його своїм, згідно власного морального призначення. Іншими словами, внутрішній
образ тіла, або тілесність, завжди духовно трансформований і щоб зрозуміти суть
власного «Я», розібратися в питаннях тілесного буття, необхідно зосередитись на
самому собі, оволодіти собою як предметом пізнання [3, с. 8].
Реальні фізичні контури людської тілесності є, таким чином, не тільки те, що
належить індивіду, але і те, що стикається із зовнішнім, культурним та природним
світом, а тому відноситься і до нього. Виходячи з даної тези, необхідно переглянути
точки зору, що склалися, на співвідношення тілесної і духовної організації, виявити
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тенденції розвитку духовного життя сучасного суспільства, дати відповідь на
питання про те, яке місце займає тілесність на різних етапах суспільного розвитку в
системі ціннісних орієнтації людини, різних соціальних груп, потім, на які ідеали і
цінності орієнтуються люди, намагаючись цілеспрямовано впливати на свій тілесний
стан.
Розробка концепції людської тілесності, як філософського способу осмислення
специфіки тіла людини, її соматичного буття, нас цікавить перш за все з точки зору
філософсько-антропологічного аспекту проблеми людської тілесності. Межі
тілесності людини, як певної цілісності, як відомо, не адекватні межам фізичного тіла
конкретного індивіда. При цьому слід чітко розмежовувати поняття «тіло» та
«організм». Організм людини Людський організм – це цілісна жива біологічна
система, яка своїм функціонуванням забезпечує підтримку життєдіяльності людини
як живої істоти [4, с. 24]. А тіло – це фізична форма організму, його прояв у
зовнішній, тілесній організації людини [5, с. 92].
Деякі дослідники тілесності диференціюють тілесний простір людини. Зокрема,
Фролова С.В. виділяє внутрішній тілесний простір, що включає різні переживання і
відчуття органів, бажання, внутрішні ресурси людини; і зовнішній тілесний простір –
простір можливостей самовираження і взаємодії з навколишнім світом, що є
своєрідною тілесною експресією [6, с. 357].
Таким чином, розуміння тілесності можливо як шляхом штучного розширення
тілесних меж в зовнішньому просторі (соціальному або культурному), так і завдяки
оптимізації внутрішнього екзистенціального вектора.
Аналізуючи сьогодення людини, ми розуміємо, що існує реальна загроза жити в
безприродному технічному світі. «…Оскільки зовнішня (оточуюча) і внутрішня
(тілесна) природа людей, – пише В.А. Кутирєв, – нерозривно пов’язані, остільки
цілком штучне оточення несумісне з буттям людини як природної істоти» [7, с. 69].
Техносфера розвивається значно швидше за біосферу, і людина, намагаючись
пристосовуватися до життя в штучному оточенні, вимушена займатися своєю
тілесною організацією. Сучасні форми діяльності є настільки багатоманітними, що
вимагають не просто вироблення специфічних навиків та здібностей, але і
подальшого вдосконалення світу внутрішніх відчуттів. Природа залишає людське
тіло незавершеним для того, щоб воно було до кінця сформовано внутрішнім,
екзистенціальним світом.
Проблематика тілесності охоплює достатньо широкий спектр людського буття.
Вже у мислителів Стародавньої Греції (Демокріт, Сократ, Платон, Арістотель)
докладно аналізувалися поняття душі і тіла.
Античні мислителі роздумували про здоровий спосіб життя, про співвідношення
тілесного і психічного здоров'я. Вони називали людину мікрокосмом в порівнянні зі
Всесвітом-макрокосмом [8, с. 68]. При цьому тіло людини виступало як знаряддя
душі, і в той же час як своєрідне «дзеркало» для відображення сутності космічного
всесвіту.
В епоху середньовіччя акценти були змінені. Філософи почали виділяти в людині
вищу інстанцію – дух, а тіло-плоть розглядали як арену, на якій розгортаються низькі
пристрасті. Однак, класична філософія середньовіччя, в основі якої лежала ідея
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раціоналізації християнства, відстоювала переконання, що цілісна людська
субстанція – це єдність душі і тіла [9, с. 280]. На думку Фоми Аквінського, тіло є
необхідне доповнення душі, а не її кайдани. Дещо іншої думки дотримувався Іоанн
Дунс Скот – він розвивав ідею про зближення рослинних, фізичних і розумових
функцій душі. Дана концепцію розвивав Вільям Оккам: вважав, що про душу можна
говорити лише на підставі її різних психічних проявів. Звідси він спробував
обґрунтувати індивідуалістичну суть людської моралі, що відкривало шлях до
екзистенційного аналізу особистості у суспільстві.
Арабо-мусульманські мислителі (Аль-Газалі, Ібн-Рушд, Ібн-Сина, Аль-Фарабі)
також внесли вагомий внесок в розробку проблеми співвідношення духовного і
тілесного. Саме Ібн-Сина розвинув ідею єдності і цілісності організму [10, с. 226].
Загалом арабська філософія в аналізі проблеми тілесності призвела до появи нових
підходів до даної проблеми.
Епоху Відродження звертається до ідеалів античності. Знову ми бачимо ідеальні
тіла героїв, богів і богинь, що втілюють різні тілесні достоїнства.
Реформація, в свою чергу, відділила духовне буття від тілесного, гріховного.
Такий дуалізм призводить до появи нової людини – людини розділеної на безтілесну
духовність, що ґрунтується на потребі порятунку душі, і бездуховну тілесність, що
обтяжує людину своєю тлінністю.
У століття посилення раціоналізму, були зроблені спроби дати цілісну картину
світу, починаючи з космосу і закінчуючи людиною. Людині присвячені трактати
Р. Декарта «Про людину», «Про будову людського тіла». Т. Гоббс в своєму
«Левіафані» відстоює думку про уподібнення людського організму машині. Ж.-О. де
Ламетрі описує людське тіло як годинниковий механізм, а серце як основний
робочий елемент людської машини.
Новий час і Просвітництво виходять з трактування тілесності в контексті
проблеми розуму людину. Саме починаючи з епохи Просвітництва запанувала
безтілесна концепція людини і культури. Вважалося, що тілом повинні займатися
медицина та емпіричне природознавство.
К. Маркс акцентує увагу на діяльному, творчому початку в людині. Тілесність
виступає у нього як «певне суспільне відношення», тобто як щось ідеальне або
«дзеркальне». Тілесність не має нічого спільного з фізичним тілом людини, а являє
собою «суспільне відношенням самих людей», яке часто «приймає в їх очах
фантастичну форму відношення між речами» [11, с. 62].
Опозиція німецької класичної філософії і марксизму представлена в основному
працями А. Шопенгауэра і Ф. Ніцше. У західній культурі Ніцше вважає тілесні
функції важливішими, ніж функції свідомості. Зрозуміло, що розмірковування Ніцше
базувалося перш за все на боротьбі з власним тілом, захопленим фізіологією хвороби,
яке намагалося, за його словами, «машинізувати» дух [12, с. 28].
Світ людської тілесності, людських діянь може зрозуміти лише у тому випадку,
коли дослідник бере до уваги цінності і соціальні норми, звичаї і традиції, діючі в
суспільстві. Саме з таких позицій підійшов до проблеми тілесності Р. Ріккерт,
останній представник південно-західної школи неокантианства в Німеччині.
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Філософська думка XX століття характеризує людину як втілений суб'єкті
(М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, М. Мерло-Понті). Але втілення людини здійснюється в
світі культури. З’ясування сутності тілесності полягає в тому, що для її розуміння
необхідно подолати не тільки дуалізм душі і тіла, але й дуалізм «Я» та «Іншого»
(проблема Е. Гуссерля), «Я» і «Інакшого» (проблема М. Фуко). Якщо Гуссерль
вважає за краще говорити про трансцендентальне (чисто духовне) «Я», то МерлоПонті переймається проблемою абсолютизації тіла, вважаючи, що предмети світу
ніби вбудовані в плоть тіла. Тіло, таким чином, є центром реальних і віртуальних дій,
тоді як світ – це місце застосування досвіду органів людського тіла.
Величезний вплив на розуміння тілесності як культурного феномену здійснили
погляди лаканівського психоаналізу та деяких представників французького
постструктуралізму (М. Фуко, Ж. Дельоз, Ж. Бодрійяр), фемінізму і постфемінізму
(Дж. Батлер, С. Бордо, Е. Гросс), соціальної і культурної антропології (М. Мосс,
А. Фельдман), представників сюрреалізму (Ж. Батай, А. Арто).
Потрібно відмітити роль російський філософів у дослідження феномену
тілесності, зокрема в дослідженнях по філософській антропології, пов'язаних з
критичним аналізом зарубіжних концепцій (І. Вдовіна, Б. Григорьян, П. Гуревич,
В. Подорога, К. Свасьян, Б. Марков); в роботах, пов’язаних з вивченням діяльної
сутності людини (Г. Батіщев, Л. Буєва, Л. Жаров, М. Каган, Л. Коган, B. Степін);
цілісного вивчення людини (В. Розін).
Проблема тілесності досліджувалася і вітчизняними мислителями: Л. Газнюк,
О. Гомілко, Ю. Доброносова, В. Косяк, О. Муха, А. Осипов, В. Табачковський,
В. Слюсар та інші.
Ми проаналізували поступову еволюцію феномену тілесності, але якої
форми набуває тілесність у техногенній цивілізації? Тілесність є результатом
сукупності триєдиної природи людини – людина має фізичне тіло, психіку і є
соціальною істотою. Тіло, яке пройшло соціалізацію, перестає бути просто
фізичним, про нього вже потрібно говорити як про соціальну тілесність. Людина
знаходить себе в світі не як думка, а як істота, якій належить жити і бути, буттю
вона належить саме як тілесна істота. Тілесність цього плану – не натуральна
речовинність організму. Це феноменальна тілесність як спосіб, яким людина
проживає і переживає ситуацію свого існування. Соціальне тіло стає головним
елементом цієї ситуації, людина знаходить своє «Я» як інтегрована в ситуацію
тілесна істота. Екзистенційне сприйняття власного «Я» крізь призму тілесності, являє
собою існування як вибір і схвалення ситуації, де вибір і схвалення реалізуються тілесно.
Простір тілесного буття утворюється з дій феноменального тіла, яке
визначається не зовнішнім, тривимірним універсальним простором, а буттям, тобто
тим, що людина вважає істиною свого існування та здійснення. Фактично це
простір її надій, перемог, задоволень і насолоди. Тілесне буття є і простором
людських спокус, випробувань, поразок, сорому, страждань і розчарувань.
Тілесність людини розкривається в просторі культури, відображає не стільки
реальність людського світу, скільки його потенційність. Це зв’язано з тим, що
людина має своє тілесне буття не як природне або культурне вирішення задачі,
вона має тілесне буття як задачу, яку їй самій в ході життя належить вирішувати.
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Трансцендентне традиційно включається в число основних категорій
філософського дискурсу. Тому ми не можемо обійтися без цієї категорії і при аналізі
людської тілесності. Однак, проблема полягає в тому, що людина, яка приймає норми
і правила життя певного соціуму, нівелює своє духовне «Я» і спотворює тим самим
поверхню, на якій суспільство відображає найзначущіші культурні коди. Іншими
словами, людина, як духовне «Я», існує в тілі, а жити, діяти може тільки за його
межами. Тому змушена вступати в боротьбу з ідентифікацією, тобто з духовним і
фізичним «тілом» культури. Тілесність при цьому означає, на наш погляд, боротьбу
даного культурного тіла проти самого себе, тобто вона є самоідентифікацією.
Самоідентифікація при цьому виступає як особиста відповідальність людини за
скоєні вчинки в концепції самоствердження особи.
Отже, тілесність є органічна єдність, що характеризується переплетінням природнотілесних передумов існування з соціальними, культурними впливами на особистість. У
вітчизняній філософській думці дедалі частіше на позначення такого особистісноозначеного буття тілесності вживають поняття «соматичне буття». Техногенна
цивілізація змінила світ, підняла питання людського існування, змусила шукати
відповіді на питання організації тілесного (соматичного) буття суспільства.
Ще М. Бердяев зазначав, що техніка володіє такою силою в нашому світі зовсім
не тому, що вона є головною чи верховною цінністю, а з тієї причини, що без техніки
неможлива культура, з нею пов’язано саме виникнення культури, і остаточна
перемога техніки в культурі, вступ до технічної епохи вабить культуру до
загибелі [13, с. 7].
Висновки. В культурі завжди наявні два елементи – елемент технічний і елемент
природно-органічний. Остаточна перемога елемента технічного над елементом
природно-органічним означає переродження культури в щось інше, на культуру вже
не схоже. Техніка руйнує старі тіла, створює нові, що не схожі на органічні – це тіла
організовані. І головне завдання людства в добу техногенної цивілізації – не втратити
власну тілесність, захистити своє соматичне буття.
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In the article the analysis of corporal is conducted on the basis of labours and philosophical inheritance of
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