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ТЯЛО 

Векове наред учените и философите са проучвали връзката между тялото и 
ума и са си поставили безкрайни въпроси. Френският философ Рене Декарт 
вярвал, че мозъкът, като върховна власт, контролира тялото. Той приемал 
теорията за тялото и душата като отделни единици, така че мисленето е 
възможно дори и без тяло. 

Френският философ Мишел Фуко разглежда тялото като определено от 
структурите на социалната власт. „Човешкото тяло е част от една силова 
структура, която прониква в него, разчленява го и отново го сглобява. […]По 
този начин дисциплината произвежда подчинени и обучени органи, покорни и 
послушни тела.“ За Фуко, тялото е на повърхността, върху която се разписва 
властта. 

Според философа Джудит Бътлър, физическата реалност се оформя и от това, 
как говорим за нещо, така че тялото и умът са предмет на културни норми. 
Бътлър, самата тя феминистка, отхвърля дуализма на Декарт, между 
предполагаемата непроменлива природа (секс) и култура (пол) - в крайна 
сметка между тялото и ума. Това запазва разделението на "мъж" и "жена" и 
свързаните с него отношения на власт. Така тялото никога не е способно да 
действа автономно, а винаги зависи от дискурса и неговите норми. Който 
излиза от нормите и не се вписва в матрицата, не може да бъде (интелигентен) 
субект. Затова въпросът е да преосмислим телата си.  

Въпросът за телесността днес се поставя по съвсем нов начин, тъй като чрез 
хирургически или други технологии става възможно да се променят телата по 
начин, който е бил невъобразим преди. Как възприемам тялото си? Може ли 
човек да се научи да възприема и осъзнава тялото си, така че да изгради 
безопасна и позитивна връзка със собственото си тяло и да се чувства добре в 
него? Новите медии повдигат и въпроса за ролята, която тялото играе в 
Интернет.  
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План на дискусията: Тяло 

• Тялото и "аз"-ът едно и също ли са?  

• Може ли чрез проучвания на нашето тяло да се постигнат познания за 
съзнанието и ума?  

• Могат ли мислите да повлияят на нашето тяло?  

• Как се справяме с нашето тяло? 

• Колко е важно за нас тялото ни?  

План на дискусията: Тяло и интернет 

• Каква роля играе тялото в интернет? 

• Мнозинството потребители прави ли разлика между реални и виртуални 
тела? 

• Дали субектът няма тяло в интернет? 

• Възможно ли е да се визуализира тялото чрез езиково конкретизиране и 
емоции в интернет?  

• В интернет преобладават ли предимно реални изображения на тялото? 

• Тялото функционира ли като средство за самоизразяване в 
киберпространството? 

• Виртуалното битие ли се предпочита пред истинското съществуване? 

• След като хората се представят с виртуални аватари, дистанцират ли се 
те от биологичната си физика? 

• Може ли човек да се пресъздаде в паралелни светове? 

• В интернет може ли да се стигне до отделяне на сексуалността от 
реалното тяло? 

• Какво значение има личната идентичност във виртуалното пространство?  

• Какво от тялото остава в мрежата? 
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Дейност: Намери нов физически облик за себе си 

Човек може да направи изявления чрез физическия си външен вид. 
Характеристиките са не само дрехи, стил, цветове, бижута или 
татуировки, те могат да служат като носител на сигнали, това се отнася и 
за пола. Можеш ли в интернет да се отделиш от биологичната си 
физика? Дали полът на тялото също определя как човек изглежда и се 
възприема в обществото? В онлайн световете, като Second Life, 
възможностите за реални експресивни изражения се увеличават 
многократно - откриват се пространства, форми и възможности, чрез 
които човек може да се отдели от своето биологично тяло и да се 
пресъздаде във виртуален паралелен свят. 

Тук не само външните промени на тялото играят роля, но и 
нововъведенията в социален контекст. 

Упражнение: Преоткрий се 

Виртуалните светове са възможност за откриване на самоличността на 
потребителя. Това може да включва промяна на пола, за да се избегнат 
стереотипите.  

Измисли отново себе си, нарисувай аватар - ти като фантастична фигура 
в Интернет. 

Литература  

Preiss, Susanne: Was macht das Internet aus unserem Körper? Zur Bedeutung personaler 
Identität im Virtuellen Raum. Oder: Was vom Körper im Netz übrig bleibt. Ungedruckte 
Masterarbeit (Какво прави интернет от тялото ни? За важността на личната идентичност 
във виртуалното пространство. Или: какво от тялото остава в мрежата. Непечатна 
магистърска теза), Karl-Franzens Universität Graz. Graz 2011. 
http://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/download/pdf/216256?originalFilename=true 
Потърсено на 24.05.2018. 

Работни материали 

Sedlak, Renate: Mein Körper und Ich. Internetseite zum eigenen Körperverständnis. (Тялото 
ми и аз. Сайт за разбирането на собственото ти тяло) 
http://www.unserkoerper.de/koerperreise.html 
Потърсено на 21.05.2018. 
 
Литература	на	български	език:	



	

	 20	

https://psiholog.co/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-
%D1%83%D0%BC-%D0%B8-
%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D1%82%D1%8F%D0%BB%D0%BE/			Здравият	ум	и	здравото	тяло.	
Потърсено	на	31.08.2018	
	
https://www.facebook.com/sdvr.stolichnapolicia/videos/1493599947375437/	
https://loveguide.bg/entsiklopediya/zhenskoto-tyalo/	Женското	тяло	
https://loveguide.bg/entsiklopediya/majkoto-tyalo/	Мъжкото	тяло	
Потърсено	на	25.06.2018	
https://loveguide.bg/glossary/	
	
	
	

Любов: 

Любовта се разглежда не само в литературата, изкуството, философията, 
социологията и психологията, но и в много други научни дисциплини. Любовта е 
изключително сложна тема и всеки от нас свързва пряко с нея и собствения си 
опит. Тя обхваща теми като: сексуалност, приятелство, еротика, семейство, 
взаимоотношения, връзки и много други. Но какво е любовта? 

В търсене на голямата любов, все повече и повече хора се насочват към 
интернет. Междувременно много хора се опознават в чат стаи, общности или 
форуми. Някои се влюбват в интернет. Но интернет крие и опасности. Никога не 
можеш да бъдеш сигурен, че човекът, с когото си в контакт, наистина е този, за 
когото се представя. Някои хора си споделят с непознати партньори в чата 
различни неща по сексуални въпроси.  

План на дискусията: Любов в интернет 

• За какво трябва да внимаваш в интернет?  

• Какво мислите за онлайн запознанствата? 

• Защо трябва да бъдеш критичен?  

• Колко голяма е вероятността да откриеш голямата любов в интернет?  

• Запознанства, секс и връзка в мрежата – какво мислиш за това? 

• Интернет променя ли любовта? 


