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Straipsnyje svarstoma, kokia kūno reikšmė kultūrai. Teigiama, kad kūno fenomenas – dalis kultūros 
visumos, kurią mes kuriame. Kūno kultūros ugdymas neatsiejamas nuo mūsų dvasinės aplinkos kūrimo. 
Teigiama, kad kūno lavinimo negalima atskirti nuo etinių ir estetinių žmogaus aspiracijų. Autorius va-
dovaujasi fenomenologinėmis nuostatomis, kurias siekia išplėtoti kūno kaip sąmonės ir žmogaus pasaulio 
tarpininko teze. Pasitelkus Platono kūno ir sielos dermės teoriją, straipsnyje plėtojama holistinė kūno 
fenomenologija. Kritikuojamas požiūris, kad kūnas ugdytinas atsietai nuo žmogaus dvasinių reikmių. 
Nagrinėjamas mokslo ir technikos poveikis požiūriui į kūną. Straipsnyje siekiama reabilituoti kūną kaip 
dvasinės kultūros veiksnį.
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Įvadas

Žmogaus požiūris į kūną ir jo lavinimą – kul-
tūros dalis, šis požiūris formuojasi tam tikroje 
kultūros terpėje. Kita vertus, dėmesys kūnui, 
kuris tam tikru būdu „kuriamas“, ugdo pačią 
kultūrą. Kokia kūno reikšmė kultūrai pa-
sikeitusiomis socialinėmis, ekonominėmis 
sąlygomis? Mūsų prielaida: žmogus ir kūno 
kultūra iškyla kaip neatskiriami kultūros 
veiksniai. Kūno kultūra siekiama sudaryti 
optimalias žmogaus psichofizinės brandos 
sąlygas, realizuoti savo galias. Žmogus kūno 
kultūrą turi ugdyti ir puoselėti.

Kūno kultūra yra sukaupusi daugybę teori-
jos, metodikos, gamtos mokslų žinių. Tos verty-
bės turi būti kūrybiškai perimamos, plėtojamos, 
vartojamos, kuriamos. Šis vertybių puoselėjimas 
ir sudaro kultūros esmę. Taigi kūno kaip ver-
tybės puoselėjimas ir parodo mūsų kultūros 
lygį, leidžia jį kelti (ar smukdyti). Kūno kultūra 
sudaro asmenybės ir visuomenės tobulėjimo 

terpę, kuri neatsiejama nuo bendros kultūros 
aplinkos. Todėl kūno kultūros negalima atsieti 
nuo kitų kultūros sandų. Kūną ir kūno kultūrą 
traktuojant skyrium nuo kultūros tikslų, ne tik 
nepasitarnaujama kūno supratimui ir kūno 
kultūros plėtrai, bet tai veda į kūno kultą ir 
tampa kliuvinys harmonizuojant asmenybės 
ugdymą. Kūno kultūra kaip savitikslis dalykas 
skatina egoistinius tikslus, deformuoja asmeny-
bės poreikių struktūrą1. Vadinasi, nagrinėjant 
kūno fenomeną kultūroje, mums iškyla kelios 
teorinės gairės. Pirma, vadovausimės Husserlio 
fenomenologinėmis nuostatomis (fenome-
nologinė redukcija, suskliautimas ir epochē), 
kurias siesime su kultūros, kaip judrios gy-

1 Šiandien susiduriama su nerimą keliančiais reiški-
niais, kai sportininkai persikvalifikuoja į reketininkus
arba susiburia į kitas nusikalstamas grupuotes. Jie 
įgytas fizines potencijas realizuoja asocialioje veikloje.
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venamojo pasaulio dalių ir visumos sąveikos, 
samprata (Husserl 1976). Antra, kultūros ir jos 
dalies – kūno kultūros – neįmanoma traktuoti 
be hermeneutikos paramos. Gadameris parodė, 
kad bet koks supratimas neatsiejamas nuo tam 
tikroje epochoje vyraujančių tikslų ir poreikių 
ir kad prietarų atsisakymas – didžiausias prie-
taras (Gadamer 1975). Čia svarbu tai, kad kūno 
supratimas įmanomas tik kaip mūsų kultūros 
tikslų, siekių ir vertinimų perspektyva. Maža to, 
kūno supratimas padeda plėtoti mūsų kultūrą 
apskritai. Trečia, nagrinėdami kūno fenomeną 
kultūroje, negalėsime apeiti istorinių žmogaus 
minties aspektų. Dėmesys kūno ir dvasios sąvei-
kai mus verčia prisiminti Platono siekį drauge 
ugdyti kūną ir sielą (Platonas 1981). Reikia 
pripažinti, kad ši retrospekcija bus fenomeno-
loginė, nes mūsų išeities taškas – kūno feno-
menas kultūroje. Taigi straipsnyje bandysime 
susieti kūno fenomenologiją, kūno supratimą 
ir kūno filosofijos interpretaciją. Tikėtina, kad
tai naujais aspektais papildys besiformuojančią 
fenomenologinę mintį kūno klausimu.

Pastarųjų metų autorių darbai byloja apie 
didėjančią dvasinių ir dorovinių vertybių sporte 
devalvavimą (Бальсевич 1981; Пономарев 
1987; Столяров 1988, 1997). Vis daugiau 
sportininkų dalyvauja varžybose, siekia aukštų 
rezultatų materialinių ir garbės paskatų vedami. 
Jie siekia pergalės bet kokia kaina, netgi rizikuo-
dami savo sveikata, pamiršta dorovines normas 
ir principus. Taip pažeidžiamas P. Coubertino 
olimpinis devizas „Atletiškame kūne pakylėta 
dvasia“ (Coubertin 1908), kuris pritaria antiki-
nei graikų minčiai „Sveikame kūne sveika siela“. 
Akivaizdu, kad šie faktai sietini su kultūros 
srityje vykstančiais prieštaravimais. Kiekviena 
veikla, nesilaikant dorovinių, etinių, estetinių 
vertybių principo, praranda ryšį su kultūra. Tai 
nesuderinama su Husserlio gyvenamojo pa-
saulio (Lebenswelt) fenomenologija. Su juo su-
sijęs darnus kultūros pasaulis. Jame neatsietini 
etiniai ir estetiniai žmogaus kūrybos aspektai. 
Mūsų supratimu, kūno kultūra – žmogaus 
kūryba, nukreipta tiek į pasaulį (visuomeninių 
vertybių puoselėjimas), tiek į save (asmenybės 

ugdymas). Tai atitinka Husserlio noemos ir 
noezės sintezę, kurios padarinys – intencionali 
sąmonė kaip svarbiausias žmogaus kūrybos 
(kultūros) veiksnys.

Platono paradigma ir pirmykštės 
būsenos fenomenologija

Pradėkime nuo Platono sielos ir kūno dermės 
paradigmos dialoge Valstybė. Pasak Platono, tiek 
dailieji menai, tiek gimnastika yra auklėjimo 
priemonės. Kitaip sakant, jie nėra savitiksliai, o 
siekia lavinti darnią asmenybę. Darnumas čia 
siejamas su teisingumu – pagrindiniu idealios 
valstybės principu. Teisingumas neatsiejamas 
nuo išminties, narsos ir nuosaikumo. Taigi 
Platonui rūpi darni asmenybė kaip teisingos 
valstybės dalis, formuojanti visumą. Teisingoje 
valstybėje bręsta narsūs, išmintingi ir nuosaikūs 
piliečiai,  kurie puoselėja idealią valstybę. Nors 
Platono utopija nebuvo įgyvendinta,  jis at-
kreipia dėmesį į individo ir visuomenės sąveiką 
ir mūsų siekių (nors ir nerealių) svarbą šioje 
sąveikoje, kur skleidžiasi mūsų – zoon politi-
kon2 – gyvenamasis pasaulis. Šiame kontekste 
reikėtų interpretuoti ir Platono svarstymus apie 
gimnastikos svarbą. Pirmiausia Platonas teigia, 
kad dailieji menai skirti sielai, gimnastika – kū-
nui (1981: 86), vėliau pripažįsta, kad gimnasti-
ka – ne tik ligų profilaktika, bet ir sielos lavi-
nimo priemonė (1981: 125). Taigi gimnastika 
svarbi ne tik ir ne tiek tuo, kad lavina kūną, bet 
tuo, kad ugdo tokias sielos savybes kaip narsu-
mą, valingumą. Tai leidžia tvirtinti, kad dailieji 
menai ir gimnastika – giminingi (1981: 118), 
nes abu skirti darniai sielai ugdyti (1981: 125). 
Be dailiųjų menų, gimnastika lavina žiaurumą ir 
šiurkštumą, dailieji menai be gimnastikos ir jos 
lavinamo narsumo bei valingumo negeba ap-
valyti pojūčių, šviesti, protinti, teikti dermės ir 
grožio supratimą (1981: 125). Vadinasi, darnios 

2 „Žmogus – visuomeninis gyvulys“ – Aristotelio ištara 
(Aristotelis 1997).
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asmenybės ugdymas reikalauja abipusės dailių-
jų menų ir gimnastikos paramos. Šis darnaus 
mikrokosmo – asmenybės – siekis atitinka dar-
naus mikrokosmo – valstybės – siekį. Šių lygių 
sąlytis, kurią suponuoja mūsų idėjos3 ir tikslai 
(sukurti darnią asmenybę ir idealią valstybę), ir 
sudaro visuomeninės veiklos terpę.

Čia galime pritarti Platonui: reikia puo-
selėti humanistinius asmenybės švietimo, 
auklėjimo, kultūros pradus, ugdyti darnią 
asmenybę. Kita vertus, būtina tikslinti, per-
imti, plėtoti sampratą apie biologinių ir mora-
linių, fizinių ir dvasinių kūno kultūros pradų 
dermę, jų sąveikos sistemą. Integruojant šias 
žinias, galima sudaryti išsamesnį vaizdą apie 
asmenybės kūno kultūrą. Fenomenologinės 
prieigos leidžia žmogaus kūniškumo proble-
mas traktuoti kaip bendrąją kultūrą. Iki šiol 
daugiausia į kūną buvo žiūrima kaip biologinį 
reiškinį, o humanitarinis jo aspektas nebuvo 
nagrinėjamas. Tačiau kūnas yra žmogaus 
kuriamo pasaulio veiksnys. Ypač svarbu į jį 
pažvelgti vertybiniu sociokultūrinės prasmės 
požiūriu. Tai leistų papildyti kūno kultūros 
turinį naujais fenomenologiniais aspektais ir 
prisidėtų prie kūno kultūros raidos. Ypač tai 
svarbu pedagogams, formuojantiems požiūrį 
į kūno kultūrą. Žmogus turi gebėti nustatyti 
kūno reikšmę asmenybės struktūrai, jo ryšį 
su dvasine kultūra. Kūno kultūra niekada 
negalės integruotis į individo gyvenseną tol, 
kol ji nebus pripažinta jo paties lygiu ir vi-
suomenės lygiu kaip vertybė.

Todėl kūną, analizuojamą sociokultūri-
niu požiūriu, reikia suvokti kaip specifinę 
praktinės veiklos charakteristiką, kuri nu-
kreipta tiek į išorinį, tiek į vidinį pasaulį. 
Tai fenomenologinė nuostata, suponuojanti 
sąmonės atvirumą vientisame pasaulyje. 
Kūnas – sąmonės veiksnys dvejopa prasme. 

Viena vertus, jis leidžia išplėsti mūsų gyve-
namąjį pasaulį. Kita vertus, jis – jau mūsų 
pasaulio dalis, kurios atžvilgiu sąmonė nėra 
nei vidinė, nei išorinė. Maža to, kūnas – mūsų 
visuomeninės sąveikos sąlyga. Šį reiškinį ga-
lima apibūdinti kaip objektyviai subjektyvų, 
nes žmogus, keisdamas išorinį pasaulį, gali 
pertvarkyti, keisti ir savo kūną.

Atsižvelgiant į tai, kad materialinė ga-
myba ir žmogaus gyvybinių jėgų ugdymas 
turi konkretų išorinį pobūdį, akivaizdu, 
kad žmogaus biologinio prado perspektyva 
tampa aktuali problema. Daiktinės žmogaus 
kūno charakteristikos, kurios yra medicinos 
ir biologijos disciplinų tyrinėjimo objektas, 
dar neatskleidžia žmogaus pilnatvės, jo sa-
vitumo. Čia galima būtų pateikti K. Jasperso 
apibūdinimą, kad, „žmogus kaip jutiminė 
būtybė yra aukščiausias iš gyvulių, o kaip 
dvasinė – žemiausias tarp angelų, bet jis yra 
ne gyvulys ir ne angelas, nors jis savo esybe 
yra giminingas abiem; prieš abu jis turi prana-
šumą, kadangi jis turi tai, ko neturi kiti du“ 
(Ясперс 1994: 362–443). Jaspersas mums 
svarbus ir tuo, kad jo egzistencinio mąstymo 
šaltiniai iš dalies sutampa su Husserlio teigi-
niais. Mūsų egzistencija reikalauja kūno kaip 
žmogiškosios visumos kūrimo veiksnio su-
pratimo. Biologiniai ir socialiniai kūnišku-
mo aspektai neturėtų užgožti egzistencinių. 
Pastaruosius traktuojame kaip visuminius, 
persmelkiančius biologinę ir socialinę būse-
ną ir leidžiančius traktuoti kūną kaip svarbų 
kultūros – žmogaus kūrybos – veiksnį.

Sprendžiant šią problemą, svarbu išsiaiškinti 
du klausimus: pirma – žmogaus biologinių ir 
socialinių prieštaravimų kilmę ir padarinius, 
antra – jų prieštaravimų įveikimo būdus pa-
sitelkiant egzistencinę nuostatą. Viena vertus, 
žmogus yra aukščiausios biologinės evoliucijos 
produktas. Žmogaus biologiškumą suprantame 
kaip organizmą, fizinę kūno sandarą, tempera-
mentą, psichinių procesų kaitą, gebėjimą veikti 
ir pan. Kita, jis yra aktyvus socialinio gyveni-
mo, materialinių ir dvasinių vertybių kūrėjas. 
Šiuolaikinio visuomeninio gyvenimo praktika 

3 Platonui idėja – dieviškos išminties kanalas. Mes ten-
kinamės fenomenologine interpretacija: idėja – tai, 
kas kreipia žmogų ir kuria jo gyvenamąjį pasaulį. 
Lygiai taip Dievo idėja – veiksnys, „išplečiantis mūsų 
egzistencinio supratimo horizontą“ (Kačerauskas 
2006: 54).
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ir individuali žmogaus egzistencija atskleidžia 
vis didėjančius jo biologinius ir socialinius 
prieštaravimus. Šis prieštaravimas visuomenės 
sąmonėje iškilo gana vėlai.

Pirmykščiam žmogui jis neegzistavo, nes 
jam pasireikšti nebuvo sąlygų. Kovodamas 
dėl savo būvio ir tvarkydamas gyvenimą, pri-
mityvus žmogus daugiau rėmėsi savo fizine 
jėga, kūno atsparumu, vikrumu, savo klausos 
ir regėjimo aštrumu negu tomis gana menko-
mis techninėmis priemonėmis. Svarbiausia ir 
beveik vienintelė iš visų techninių galimybių 
(t. y. galimybė veikti ir valdyti aplinkinį pa-
saulį) buvo jo kūnas, ir todėl kūnas sudarė 
išorinį bendruomenės kultūros pamatą. Ta-
čiau kūnas nestovi prieš žmogų taip, kaip ir 
visas kitas išorinis pasaulis, kurio priešstatą 
sąmonei fenomenologija taip pat atmeta. 
Priklausydamas kartu išoriniam pasauliui ir 
pačiam subjektui kaip neatskiriama jo dalis, 
jis atlieka tarpininko vaidmenį tarp žmogaus 
ir jo aplinkos. Šia prasme kūnas padeda iš-
likti sąmonei nukreiptai į vidų ir į išorę. Kol 
materialinė kultūra sutelkta žmogaus kūne 
įgimtų ir įgytų sugebėjimų, įgūdžių pavidalo, 
tol ji dar neatitrūksta nuo subjekto, kaip visi 
jo pagaminti daiktai. Šitaip išlaikomas tiesio-
ginis ryšys su subjektu ir dvasine kultūra. Ji 
perduodama iš kartos į kartą per papročius, 
padavimus, kulto apeigas. Žodžiu, visa 
tai, kas individo perimama, tampa jo vidine 
vertybe. Taigi pirmykštėje bendruomenėje be-
veik visa materialinė kultūra buvo ribojama 
galimybių, glūdinčių žmogaus psichofizinėje 
prigimtyje. Šiuo atžvilgiu jam užteko savęs 
savo sumanymams įgyvendinti, nepažeidžiant 
fizinės ir dvasinės pusiausvyros. Žmogus, 
darbu realizuodamas savo fizines galimybes,
sudarė palankias išorines sąlygas organizmo 
homeostazei palaikyti. Paradoksaliai galima 
teigti, kad labai materialus pasaulis, koks jis 
iškilo tik fizinį darbą dirbusiam žmogui, buvo
ir labai dvasiškas, nes tarp pasaulio ir žmogaus 
nebuvo kultūros kliuvinio. Gamta ir buvo ta 
aplinka, kurioje žmogus kūrė save. Neatsi-
tiktinai gamta buvo sudvasinta, tai – dieviškų 

gaivalų talpykla. Šio požiūrio liekanas išlaikė 
graikų gamtos filosofų mąstymas. Tiek Talio
vanduo, tiek Anaksimeno oras – dieviški pra-
dai, palaikantys mūsų gyvybę.

Tolesnėje kultūros raidoje žmogaus kūnas, 
kaip psichofizinis organizmas, pamažu nustoja
viešpatavęs materialinėje kultūroje. Tiesa, jo 
svarba visai nebuvo sumenkinta, bet tiesioginė 
jo veikimo sritis daugiau siaurinama. Kūno 
funkcijas pamažu perima sukurta technika. 
Šiurkšti fizinė žmogaus jėga, kai kurie organai
palieka gamybos procesą ir užleidžia vietą 
mašinoms, įrankiams. Prie kūno svarbos su-
mažėjimo materialinėje kultūroje prisidėjo dar 
ir tokia aplinkybė kaip darbo diferenciacija ir 
specializacija. Ypač tai išryškėjo spartaus ūkio 
augimo sąlygomis, kuris nenutrūkstamai tęsiasi 
iki šių dienų. V. Bergo apskaičiavimu, dar prieš 
šimtą metų žmogaus fizinė jėga sudarė apie
96 % visos gamyboje reikalingos energijos. Taigi 
materialinės kultūros centras perkeliamas į ne-
priklausomą subjekto daiktų pasaulį, kuriame 
kūnui atitenka pagalbinis vaidmuo. Jis nelemia 
gamybos proceso esmės ir sandaros. Tai matyti 
iš pakitusio kūno ir kultūrą kuriančio proto 
santykio, kurio persvara tapo akivaizdi. Jis įgijo 
lemiamą reikšmę materialinei kultūrai. Žmogui 
fiziologiniu požiūriu susidarė nepalanki padėtis.
Kai kurios organizmo sistemos arba organai 
(nervų sistema, jutimo organai) yra perkrau-
nami, o kitos (širdies kraujagyslių sistema, 
kvėpavimo sistema) yra nepakankamai fiziškai
aktyvios (hipodinamija). Todėl atsiranda indi-
vido psichinio ir fizinio prado prieštaravimų,
pažeidžiama vidinės gamtos pusiausvyra. Todėl 
neatsitiktinai širdies kraujagyslių sistemos, ner-
vų sistemos ligomis sergama dažniausiai.

Kūnas ir mokslo techninė pažanga

Mokslinės-techninės pažangos tempai gerokai 
lenkia žmogaus organizmo evoliucijos tempus, 
jo adaptacijos galimybes. Taigi žmogaus inte-
lektu pagrįsta mokslinė-techninė pažanga tarsi 
atskyrė jį nuo žmogaus kūno. Kūnas kaip kul-
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tūros jėga visuomenės sąmonėje prarado savo 
aktualumą, buvo atskirtas nuo individo proto. 
Susidarė psichofizinio paralelizmo situacija,
kurioje mažai dėmesio kreipiama kūno ir sielos 
tarpusavio sąveikos problemai. Tai skatina mus 
atsigręžti tiek į Platono kūno ir sielos vienovės 
idėją, tiek į fenomenologinę kūno kultūrą. 
Kultūros fenomenologija suponuoja mintį, ar-
timą Platono dermės teorijai: kūnas – svarbus 
žmogaus kūrybos veiksnys, lemiantis kultūros 
gyvastingumą ir judrumą.

Grįžkime prie technikos plėtros padiktuotos 
iliuzijos, kad kultūra išvaduoja nuo kūno. Iš 
pirmo žvilgsnio kūno reikšmės sumažėjimas ir 
nuvertėjimas atrodytų lyg ir teigiamas reiškinys. 
Be didelių kūno pastangų pamažu išsilaisvin-
dami iš varžančių jėgų, naudodami savo porei-
kiams galias, techniką, galime toliau viešpatauti 
išorinėje gamtoje, materialiame pasaulyje. Bet 
nereikia pamiršti, kad „laimėjimus“ išorinėje 
gamtoje lydi „pralaimėjimai“ vidinėje gamtinėje 
žmogaus dalyje, t. y. jo kūne. Taip atsitinka to-
dėl, kad žmogus, tarnaudamas materialiai kul-
tūrai, dažniausiai pamiršta rūpintis tuo, kas jam 
artima ir svarbu – valdyti savo kūną, pagrindinį 
savo aktyvios veiklos šaltinį.

Taigi dėl mokslinės-techninės pažangos atsi-
rado didesnių socialinio ir biologinio gyvenimo 
prieštaravimų. Jie pirmiausia pasireiškė tuo, 
kad akivaizdžiai mažėjo pagrindinis organizmo 
homeostazės reguliatorius – fizinis aktyvumas ir
nepaliaujamai didėjo psichinis-emocinis veiklos 
krūvis, didėjo bendras gyvenimo ritmo inten-
syvumas, iš esmės pasikeitė ekologinė padėtis: 
klimatas, maisto produktų cheminė sudėtis, 
vandens užterštumas ir kt.

Kalbant apie civilizacijos reikšmę žmogui, 
jo gerovei, daugiausia akcentuojamas išorinių 
sąlygų gerinimas, jų pritaikymas patogesniam 
žmonių gyvenimui. Siūlymų, rekomendacijų, 
kaip išsaugoti vidinės homeostazės galimybes, 
nukenksminti žmogaus kūniškumą veikian-
čius neigiamus aplinkos veiksnius, yra gerokai 
mažiau. Žmonių kvietimas didesniam fiziniam
aktyvumui, kai nenurodomi konkretūs jo 
realizavimo būdai, kai neatskleidžiama gana 

sudėtinga ir prieštaringa šio fenomeno esmė, 
dažnai yra tuščia deklaracija.

Socialinė ir biologinė sąveika 
ir fizinis ugdymas

Reikia pripažinti, kad socialinės ir biologi-
nės kūno kultūros problemos ištirtos nepa-
kankamai, ir šis klausimas interpretuojamas 
nevienareikšmiškai (Бальсевич 1981; Маслов 
1993).

Norint nustatyti socialinę ir biologinę są-
veiką, turi būti pasirinktas teisingas metodas. 
V. Balsevičius siūlo šio klausimo sprendimo 
būdą. Jis mano, kad žmogaus fizinių galių,
organizmo rezervinių galimybių tyrimas būtų 
efektyvesnis, jei atsižvelgtume į organizmo so-
cialinius, biologinius raidos dėsningumus. Taip 
gautos žinios padėtų parengti tolesnę socialinio 
skatinimo strategiją, kuri sudarytų sąlygas 
veiksmingiau koreguoti ir valdyti individo kūno 
kultūros raidą (Бальсевич 1981).

Kiti autoriai žmogaus raidos socialinių, bio-
loginių santykių problemą bandė spręsti rem-
damiesi istorizmo principu. Tačiau šis būdas 
sudėtingas. Kadangi yra daug žmogaus raidos 
etapų ir jie pakankamai ilgi, susidarė labai daug 
skirtingų šios problemos vertinimų. Remda-
miesi H. G. Gadameriu galime argumentuoti, 
kad bet kokios istorinės epochos supratimas 
neatsiejamas nuo mūsų dabartinių poreikių. 
Šiai minčiai neprieštarauja nuomonė, kad ant-
ropogenezė yra determinuojama sociogenezės 
(Лубышева 1996). Kitaip sakant, socialiniai 
veiksniai lemia žmogaus raidą, o evoliucionuo-
jančio žmogaus universalumo požymių atsirado 
dėl socialinio darbo, bendravimo. Tačiau šie 
klausimai dar laukia mokslininkų dėmesio.

Nagrinėdami kūno funkcionavimą socia-
liniu aspektu, turime išskirti du momentus: 
pirma, tai socialinės aplinkos įtaka žmogaus 
organizmui ir, antra, kryptingas poveikis  
kūnui per socialinius institutus. Pirmuoju at-
veju žmogaus organizmą veikia šeima, kurioje 
sudaromos sąlygos elementariam vaiko moto-
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rikos plėtojimuisi. Toliau įtaką vaiko organiz-
mui daro bendravimas su savo bendraamžiais, 
kolektyviniai žaidimai ir pan. Tam tikrą poveikį 
šiuo požiūriu turi ir vaiko darbinė veikla. Tai 
spontaniškas vaiko fizinis tobulinimas. Ant-
ruoju atveju kūnas socialinėje sistemoje yra 
tobulinamas kryptingai. Čia kūno kultūra su-
prantama kaip tikslinga socialinė veikla, kurios 
paskirtis – veikti žmogaus fizinį tobulinimą,
jo fizinių galių ugdymą. Viena iš tokių mūsų
visuomenėje įsitvirtinusių formų, sudarančių 
galimybes perimti ir puoselėti kūno kultūros 
vertybes, yra organizuotas fizinis ugdymas.
Kaip rodo praktika ir daugelio autorių nuo-
monė, kūno kultūra iš esmės orientuota tik į 
judamąją veiklą, į fizinių galių ugdymą ir moto-
rinių įgūdžių formavimą (Быховская 1993, 
1997; Зволинская, Маслов 1994; Лубышева 
1996). Šiuo atveju fizinis ugdymas kaip socialinė
forma daro poveikį žmogaus kūno sąrangai, jos 
fizinėms ypatybėms ir judamiesiems įgūdžiams.
Tokie fizinio ugdymo tikslai nėra teisingi. Jei jų
fizinio ugdymo metu žmogaus kūną sąmoningai
adaptuosime prie besikeičiančios aplinkos, o 
socialinę aplinką pritaikysime prie žmogaus 
organizmo reikalavimų, tai kūnas taps tam tikru 
instrumentu socialiniams užsakymams atlikti. 
Kūnas, jo galios šiuo atveju traktuojamos kaip 
būtinas funkcinis tam tikros veiklos atributas 
ir jis nėra pasirenkamas paties žmogaus kaip 
veiklos objektas, o yra primetamas iš išorės. 
Kūno galių parengimas konkrečiai veiklai atlikti 
laikomas pagrindiniu požiūrio į kūną kriteriju-
mi. Institucijos, sprendžiančios šias problemas, 
savo pagrindiniu tikslu laiko žmogaus fizinių
galių adaptaciją prie besikeičiančios socialinės 
aplinkos, nepakenkiant jo sveikatai. Jos stengiasi 
fiziškai parengti žmones įvairioms priedermėms
atlikti: produktyviam darbui, karinei tarnybai, 
mokymuisi ir pan.

Šiuo lygiu fizinis ugdymas dažniausiai
tapatinamas su kūno kultūra. Kaip pabrėžia 
I. Bychovskaja (Быховская 1993), toks kūno 
kultūros sampratos traktavimas yra neteisingas. 
Specialiai organizuota veikla, kurios paskir-
tis – neigiamų socialinių gyvenimo padarinių 

likvidavimas, iš pirmo žvilgsnio, atrodytų, ati-
tinka kultūros kriterijus. Tačiau kūno kultūros 
tapsmas yra platesnio turinio reiškinys, negalin-
tis tenkintis vien socialinių funkcijų atlikimu. 
Šioje padėtyje žmogaus fizinė prigimtis tampa
socialinių institucijų manipuliavimo objektu, 
jam priskiriama grynai pragmatinė, taikomoji 
paskirtis. Kūnas kaip instrumentas reikalingas 
tik socialinėms reikmėms tenkinti. Kaip parodė 
netolima praeitis, toks požiūris į kūną, jo lavini-
mo turinį deformavo žmogaus biogenetinės ir 
sociokultūrinės vienovės principą, kai jis buvo 
laikomas ne tikslu, o priemone tam tikriems 
uždaviniams atlikti. Dėl šios priežasties ir buvo 
ugdomos tam tikros fizinės galios, atitinkančios
konkrečios veiklos reikalavimus. Tad fizinis
lavinimas vykdė utilitarinės paskirties užduotis 
ir nebuvo asmenybės įtvirtinamas kaip vertybė. 
Žmogaus kūno naudojimas tik socialinėms 
reikmėms atlikti, jo galių naudojimas konkre-
čios veiklos struktūroje dar nesudaro vertybinio 
asmenybės pripažinto turinio. Pridursime, kad 
tokiais tikslais pagrįstas fizinis lavinimas ne-
gali būti priskirtas kultūros fenomenologijos 
sričiai, nes tai prieštarauja fenomenologinėms 
nuostatoms.

Nagrinėjant fizinį lavinimą kultūros feno-
menologijos požiūriu, reikėtų atskirti du daly-
kus: pragmatinį, instrumentinį ir asmenybės, 
vertybinį, egzistencinį žmogaus kūniškumo 
vertinimo lygius. Jeigu socialinių užduočių at-
likimas daro tam tikrą žalą žmogaus sveikatai, 
silpnina jo fizines galias, tai iš esmės parodo so-
cialinę, bet ne kultūrinę pusę (Быховская, 1993; 
Зволинская, Маслов, 1994). Veikla, susieta 
su kūno lavinimu, įgyja kultūros bruožų tada, 
kai ji įkomponuojama į kultūrinių vertybių, 
normų, tikslų sistemą. Jeigu jos priemonėmis 
pasiekiamas kūno brandos ar galių lygis, ati-
tinkantis asmenybės raidos nuostatas, dvasinius 
poreikius, kultūrines normas, padeda harmoni-
zuoti biogenetinę ir socialinę asmenybės būtį, 
toks fizinis lavinimas įgyja kultūros bruožų,
atitinka jos kriterijus ir prisideda prie kultūros 
raidos. Kultūrą čia suprantame kaip žmogaus 
kūrybą, nukreiptą tiek į vidų, tiek į išorę: kūnas 



122 Povilas Tamošauskas  Kūno fenomenas ir fizinis ugdymas

čia vaidina svarbų vaidmenį įveikiant žmogaus 
ir jo pasaulio perskyrą. Žmogus pats turi būti 
įsipareigojęs ugdyti savo fizines galias ir gebėti
panaudoti jį savo sociokultūrinėms reikmėms, 
dvasiniams poreikiams. Kūno kultūra, kaip 
teigia J. Bychovskaja, yra ne tiek „darbo su 
žmogaus kūnu“, kiek „darbo su žmogaus dvasia“ 
(Быховская 1993) sritis.

Išvados

Fenomenologinės prieigos mums leidžia 
į kūną pažvelgti kaip į žmogaus kūrybos 
sandą, kuris puoselėjamas drauge su visa 
kultūra. Kūno ugdymas neatsiejamas 
nuo gyvenimo, viso pasaulio, apimančio 
žmogaus etinius bei estetinius siekius ir 
vertybes. Kūno fenomenologija gali padėti 
vientisam žmogaus pasauliui, prieinamam 
atvirai ir nukreiptai sąmonei, atkurti ir 
žmogaus kaip socialinės būtybės ryšiams 
plėtoti. Taip suprantamas kūnas – svarbus 
žmogaus kūrybos veiksnys, lemiantis tiek 
darnią asmenybę, tiek harmoningą jo pa-
saulį. Perfrazuodami Platoną, galime teigti, 
kad kūnas auga drauge su siela.
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THE PHENOMENON OF BODY IN THE CULTURE
Povilas Tamošauskas

The article deals with the question what place takes the body in the culture. The author maintains that the
phenomenon of body is the part of the cultural whole. The education of body culture is inseparable from the
creation of our spiritual environment. According to the author, training of body is inseparable from ethical 
and aesthetical human aspirations. The author’s thesis is next: the body is a medium between consciousness
and human world. He fellows phenomenological attitude‘s that is developed with help of this thesis. The
author develops holistic phenomenology of body with help of Plato‘s theory of harmony between body and 
spirit. There is criticized attitude that body is educated as separated from human spiritual aspirations. The
author investigates the influence of science and techniques to the body. The body is rehabilitated as a factor
of spiritual culture in the article.

Keywords: body, culture, values, education.
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