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ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ, ПСИХОАНАЛІЗ І  

АРТ-ТЕРАПІЯ СПОРТУ ТА СПОРТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
 

Філософська антропологія – це наука про генезис та еволюцію фізично-
анатомічної конструкції людини (у нашому випадку спортивної людини), 
біологічно-расові модифікації індивіда людського роду та поширюється на такі 
розділи, як анатомічна конструкція людини, антропогенез і антропосоціогенез, 
морфологія людини, динамічна еволюція людського роду. Філософська 
антропологія виділяє як об’єкт свого дослідження сферу «власне спортивного 
буття», власної природи спортивної людини, спортивної індивідуальності. 
Через антропологічний принцип здійснюється можливість пояснити природу 
спортивної людини, спортивний світ, через який проявляється спортивне буття, 
зрозуміти спортсмена як унікальний прояв спортивного духу і творця 
спортивної культури. У глибинних сферах спортивного життя людини, у 
континуумах її духовно-моральної, фізичної, підсвідомо-раціональної, 
ірраціональної і антробіологічної суб’єктивності можна відшукати справжні 
основи спортивної особистості, надаючи їм іманентно-суб’єктивне вираження 
сутніх сил людини як творця спортивного світу і культури. З кожною новою 
епохою особистість-спортсмен ніби зникала у сучасній цивілізації, і це 
зникнення актуалізує ще більше місце і роль особистості-спортсмена в умовах 
глобалізованого світу. Сьогодні філософська антропологія, говорячи про 
спортивну філософію, займає проміжне місце між біологічними науками й 
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екзистенціальною філософією, елементи яких вона використовує для пояснення 
проблем спортивного буття та спортивної людини. Через різноманітність 
підходів філософська антропологія намагається пізнати: що таке спортивна 
людина в її повноті та цілісності; які джерела й зміст спортивного життя; які 
шляхи гармонійного розвитку людини-спортсмена. 

Онтологічна реальність спорту та спортивної особистості, згідно з 
психоаналізом, зміщується в область психіки, так як психічне у розвитку 
спортсмена має свою власну природу і підпорядковується особливим 
закономірностям. Природа людини-спортсмена – це, насамперед, несвідоме, 
адитивність психофункцій і психопроцесів, що репродукується в актах 
свідомості і підсвідомості. Неврози З.Фрейд намагався лікувати за допомогою 
самосвідомості і ця його теорія підходить для аналізу проблем спорту і 
спортивної особистості. Сама природа людини-спортсмена дає методологію і 
методику підходу до окремо взятої особистості-спортсмена у їх страхах, 
фобіях, психоаномаліях, неврозах, депресіях. З.Фрейд вважає, що розбудити 
несвідоме, у тому числі і спортсмена,  можна різними способами: гіпноз, транс, 
підсвідомість, інтуїція. Доступ до власної підсвідомості людини-спортсмена  
відкриває нові можливості і нові сили, що так необхідні спортсмену: 
пробуджується інтуїція, розвивається сенсорна система, спортсмен отримує 
здатність для себе відкрити справжні сили, підсвідомість дає спортсмену силу і 
натхнення, якщо проникнути у сутність свідомості і підсвідомості. 
Підсвідомість – це дійсний союзник спортсмена у змаганнях, коли слід 
перемагати свого суперника. Величезна заслуга З.Фрейда у тому, що він виявив 
істотну роль підсвідомого в детермінації  поведінки особистості, що підходить і 
для спортсмена,  всього його спортивного життя; показав складність 
підсвідомого як центрального особистісного цілеутворення, що необхідно було  
для пізнання буття людини у світі спорту. Основа особистості, на його думку, - 
це сукупність природних потягів, які знаходять вираження через вітальні 
(спортивні) сили людини. Е.Фромм, як один з представників неофрейдизму, 
намагався знайти спроби розв’язання проблеми дихотомії людського існування, 
ліквідації різних форм відчуження людини, визначаючи шляхи оздоровлення 
соціуму. Е.Фромм стверджував, що в ході еволюційного процесу людина 
частково втрачає «безпосередню інстинктивну основу» і набуває нових якостей, 
які є продуктом культури та соціального середовища. Людське існування у світі 
спорту – це наперед задана тотальність внутрішніх потенцій, які індивід 
повинен розвивати, що закладені у людській природі. Справжнє життя 
спортсмена – це існування людини за принципом буття, свободи, незалежності, 
критичності розуму, активності.  
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Арт-терапія як різновид форми мистецтва направлений на розробку арт-
терапевтичних технологій та наукового аналізу їх психотерапевтичного ефекту, 
який також необхідний спортсмену. Як вважає Г.Й.Витак, «арт-терапія сьогодні 
активно розвивається і за кордоном, і в нашій країні, використовується з 
терапевтичними цілями, при вирішенні діагностичних, корекційних, 
психотерапевтичних завдань, і стає все більш популярним лікувальним 
методом в професійному середовищі. Трансформація соціально-політичної, 
економічної, культурно-інформаційної сфер суспільства в цілому, стимулює 
розвиток арт-терапевтичних технологій, дослідження, присвячені розробці арт-
терапевтичних технологій та науковому аналізу їх психотерапевтичного 
ефекту. Все частіше арт-терапія використовуються не тільки в клінічних цілях, 
але як профілактичному середовищі для розвитку здорового світосприйняття і 
способу життя» [1, с. 43]. Тому ми вважаємо, що майбутнє арт-терапії не тільки 
за сферою мистецтва, культури, науки, народної творчості, новітніх технологій, 
а й в психотерапевтичних цілях у сфері спорту. В цілому слід погодитися з 
авторами С.Криловою та Н.Хамітовим, що «в сучасному світі маємо виклик 
трансгуманізму. Цей виклик пов'язаний з бажанням еволюціонувати…в психо-
тілесній площині, безкінечно продовжувати та підсилюючи буденний і 
граничний виміри людського буття» [2, с. 5]. Для подібних викликів слід давати 
буттєво-світоглядну, тобто філософську відповідь, так як всі ці підходи є 
актуальними і для такої теми, як філософська антропологія, психоаналіз і арт-
терапія спорту та спортивної особистості. 
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