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Cielesność i zaangażowanie w perspektywie 
epistemologicznej

Embodiment and Engagement in Epistemological Perspective

The author presents the connection between phenomenological and cognitive concepts of the embodiment 
and compares them to pragmatist understanding of human cognition. On the basis of different descriptions of 
human living body (Husserl, Merleau-Ponty, Sartre) the author shows a strong connection between an organism 
and its natural and social environment. Human body functions here as the root of human cognition with a special 
role of emotions, intentionality and expression. Embodied and engaged perspective shows how controversial in 
contemporary cognitive sciences is the concept of “representation” and how limited is the concept of propositional 
knowledge. It doesn’t explain our basic feeling of reality and our everyday familiarity with the world.

„[Z]obaczyć organizm w naturze, system nerwowy w organizmie, 
mózg w systemie nerwowym, korę w mózgu, to odpowiedź na prob-
lemy, które nawiedzają fi lozofi ę” [Dewey 1925, s. 198]

W niniejszym tekście zamierzamy zaprezentować fenomenologiczne koncep-
cje cielesności, ukazując jak ciało jest doznawane i jak uwikłane w świat człowie-
ka. Szczególnie mocno zostanie podkreślona więź między ciałem a otoczeniem 
oraz jego funkcja tworzenia intencji i kształtowania naszego rozumienia świata. 
Wykażemy jakie krytyczne implikacje niesie ze sobą takie pojmowanie ciała dla 
popularnego we współczesnej kognitywistyce pojęcia „reprezentacji” oraz modelu 
poznania propozycjonalnego. Na koniec postaramy się wykazać jak fenomenolo-
giczne koncepcje umysłu ucieleśnionego są zbieżne z pragmatycznymi koncepcja-
mi działania.

Zanim przejdziemy do obszerniejszych analiz ciała -- odwołamy się do pew-
nych terminologicznych rozważań na temat pojęcia zaangażowania. Pojecie zaan-
gażowania odnosi się do intencjonalności oraz aktywizmu, wiąże się z pewnym 
uwikłaniem w otoczenie. Negatywny aspekt tego określenia implikuje postawę 
zaślepienia i zamknięcia. Samo uwikłanie dotyczy warunków życiowych, wiedzy, 
horyzontów myślowych oraz reakcji emocjonalnych. Elias [2003] przeciwstawia 
pojęciu zaangażowania (involvement/Engagement) pojęcie bezstronności, neutral-
ności (detachement/Distanzierung) czy zdystansowania. Neutralność ma zapewnić 
postawę chłodnego obiektywnego obserwatora, który potrafi  abstrahować od włas-
nych interesów życiowych i poznawczych. Elias sugeruje, że terminy „zaangażo-
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wanie” i „neutralność” wydają się bardziej użyteczne niż subiektywny/obiektywny, 
które są bardziej statyczne i sugerują ostry podział na podmiot i przedmiot. Pró-
bując na przykładzie oddać specyfi kę zaangażowania, autor Zaangażowania i neu-
tralności podaje takie zdanie: „Gdy Paweł mówi o Piotrze, opowiada nam więcej 
o Pawle niż o Piotrze”. Charakterystyka opowiadającego przesłania nam obiekt 
zainteresowania. 

Elias podkreślał, że kosmolodzy oraz biolodzy zajmują wobec swojego przed-
miotu stanowisko bardziej zdystansowane, neutralne, mniej afektywne, niż czynią 
to socjolodzy i przedstawiciele nauk społecznych. Ci z kolei są bardziej zaangażo-
wani wobec obiektu własnego badania. Wytłumaczenie tego stanu wynika z pew-
nego procesu społeczno-kulturowego, albowiem

„ludzie są obecnie bardziej narażeni na niebezpieczeństwo ze strony innych ludzi [...] w znacz-
nie większym stopniu niż na niebezpieczeństwa ze strony pozaludzkiej natury” [Elias 2003, s. 23].

Według niemieckiego socjologa, relacja zaangażowanie-neutralność stanowi 
część pewnego społecznego procesu. Otaczająca nas przyroda to obszar maleją-
cych zagrożeń -- w miarę obiektywizacji jej poznania. 

Nasze analizy cielesności nie będą obejmowały szerokiego obszaru kultury 
i historii, lecz mają na celu zarysowanie pewnej fenomenologiczno-hermeneutycz-
nej perspektywy ludzkiego poznania ze szczególnym uwzględnieniem roli emocji 
oraz działania dla wytłumaczenia pojawienia się poczucia rzeczywistości i sposobu 
jego ujmowania oraz skuteczności w ludzkim działaniu. 

1. Epistemologia zaangażowana w kontekście ucieleśnienia

Ludzkie poznanie jest w istotny sposób kształtowane przez cielesne doświad-
czenie. Percepcja, pojęcia, wyobrażenia, pamięć, rozumienie, rozwój poznawczy, 
język, emocje, świadomość, mają znaczne ugruntowanie w ciele. Z kolei, epistemo-
logia zaangażowana pragnie ujawnić przedpoznawcze aspekty ludzkiego doświad-
czenia, dlatego kładzie również nacisk na elementy cielesne, aczkolwiek traktowa-
ne w sposób bardzo szeroki i uwikłane w relacje międzyludzkie, kulturę i historię. 
Fenomenologiczno-hermeneutyczne analizy ujawniają ontologiczną strukturę 
ludzkiego bytu (Dasein), która rozumienie oraz dostrojenie do świata czyni czymś 
zastanym, aczkolwiek nigdy w pełni nie eksplikowalnym na sposób poznawczy 
czy pojęciowy. Jednocześnie mowa jest o intersubiektywnym odniesieniu do świa-
ta, gdzie przemycone zostają w języku i historycznie ewoluujące sensy. Martin 
Heidegger, a później Georg Gadamer zachowują pewne cechy Diltheyowskiego 
myślenia - jak wskazanie na sensowność i czasowość ludzkich działań. Kładą oni 
jednak nacisk na ludzką skończoność i ograniczenie wglądu w warunki możliwo-
ści intencjonalnej postawy, czyniąc proces rozumienia i interpretacji zawsze nie-
pełnym i w pewnym sensie nieobiektywnym. Perspektywa umysłu ucieleśnionego 
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wiąże rozpoznanie uczynione przez fenomenologię i hermeneutykę z cielesnością, 
rodzajem zakotwiczenia w świecie i szeregiem nawyków i ukrytych schematów, 
które czynią możliwym poznanie bardziej zobiektywizowane i refl eksyjne. 

Obecność wielu biologicznych mechanizmów jest warunkiem pojawienia się 
doświadczenia. Jednocześnie trudno jest mówić o możliwościach zredukowania 
doświadczenia do bardziej podstawowego, biologicznego poziomu opisu. Jest to 
problem przekraczania przez nas dualizmów, gdyż trudno jest opisywać w jednym 
spójnym języku umysł oraz ciało. W naszych analizach staramy się wychodzić 
od ludzkich doświadczeń celowości oraz świadomości, jednocześnie wskazując 
na pewne mechanizmy, które próbuje odkrywać neurokognitywistyka. Humberto 
Maturana i Francisco Varela [ F. J. Varela, F. Thompson, E. Rosch, 1991] wpro-
wadzają ciało do nauk kognitywnych, traktują poznanie jako rodzaj ucieleśnione-
go działania. Podobnie jak wcześniej Merleau-Ponty, umiejscawiają perspektywę 
ucieleśnionego poznania pomiędzy skrajnościami. Między Scyllą realizmu, jako 
odkrywania gotowego już zewnętrznego świata oraz Charybdą idealizmu, czy-
li projekcji na zewnątrz zastanego świata wewnętrznego. Jak stwierdzają Varela 
i inni [1991]:

„wiedza zależy od bycia w świecie, które jest nieodłączne od naszych ciał, naszego 
języka i naszej społecznej historii – mówiąc krótko, od naszego ucieleśnienia” [Varela i inni 
1991, s. 149].

Podkreślają oni konieczność pogodzenia fi lozofi i kontynentalnej, a szczegól-
nie fenomenologii i hermeneutyki, z wyzwaniami jakie narzucają naszemu pozna-
niu neuronauki, lingwistyka i psychologia poznawcza. Szczególnie chodzi o pod-
ważenie głęboko zakorzenionego w tradycji naukowej poglądu o niezależności 
świata od poznającego podmiotu. Świat nie może być właściwie zrozumiany bez 
uwzględnienia wiedzy potocznej, czyli naszej cielesnej i społecznej historii. 

Gallagher [2008] twierdzi, że poznanie ucieleśnione jest częścią pojęcia po-
znania umiejscowionego (situated), gdyż nie wyobraża sobie odcieleśnionego 
umiejscowienia. Z kolei A. Clark [1997, s. 92, s. 126] podkreśla, że poznanie ucie-
leśnione kładzie większy nacisk na fi zyczne ugruntowanie poznania oraz wrodzone 
dyspozycje działającego w środowisku agenta. Epistemologia zaangażowana  skie-
rowana jest przeciwko tradycji  fi lozofi cznej  ignorującej wagę ciała i sytuacyjności 
poznania, dla której umysł jest czymś odizolowanym [zob Taylor, 1993, s. 318]. 
Zaangażowanie polega na tym, że podważony zostaje tu pewien model nowożytnej 
racjonalności, który polegał na „ontologizacji” racjonalnej procedury. Budowa-
nie obrazu świata miało być tu efektem wiarygodnej procedury, która nie mogła 
uwzględniać naszych uprzedzeń ani słabości. Zaangażowanie przeciwstawione jest 
obrazowi podmiotu jako niezaangażowanego, czyli stanowiącego wariant „widoku 
znikąd” (Nagel), gdzie chodzi o unikanie wszelkiego subiektywizmu i zaścianko-
wości oraz o ukazywanie świata takim jakim jest.
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Sartre [2007, s. 394] wiąże poznanie zaangażowane z działaniem i umiejsco-
wieniem, które przeciwstawia poznaniu czystemu. Być zaangażowanym, to mówić 
z pewnego „tu oto” punktu widzenia, punktu przypadkowego, przygodnego, albo-
wiem „nie jestem fundamentem mojego bytu”. Jak powiada Sartre: 

„istnieje jedynie punkt widzenia poznania zaangażowanego. Sprowadza się to do 
stwierdzenia, że poznanie i działanie są tylko dwoma abstrakcyjnymi stronami tej samej 
pierwotnej i konkretnej relacji. Realna przestrzeń świata jest przestrzenią, którą Lewin na-
zywa hodologiczną (hodologique). Czyste poznanie byłoby w istocie poznaniem bez punk-
tu widzenia, a więc poznaniem świata z założenia usytuowanym poza światem. Jednak 
pozbawione jest to jakiegokolwiek sensu: byt poznający byłby tylko poznawaniem (conna-
issance), ponieważ określałby się poprzez swój przedmiot i ponieważ jego przedmiot znik-
nąłby w całkowitej nierozróżnialności wzajemnych relacji. W ten sposób poznanie może 
być jedynie zaangażowanym wyłonieniem się w określonym punkcie widzenia, którym 
jesteśmy” [Sartre 2007, s. 394-395].

Zaangażowanie się mojego ciała w świat czyni je nieuchwytnym dla wiedzy 
obiektywnej. Jest ono bowiem w sytuacji bytu-dla-siebie1. 

Merleau-Ponty zaangażowanie odnosi do cielesności i środowiska oraz zwią-
zanych z nim projektami. 

„Ciało jest wehikułem bycia w świecie, a mieć ciało to dla żyjącej istoty wiązać się 
z określonym środowiskiem, utożsamiać się z pewnymi projektami i stale się w nie angażo-
wać” [Merleau-Ponty 2001, s. 100].

Moje ciało jest zawsze zaangażowane pośród rzeczy tak bardzo, że to one wy-
rażają charakter jego trwania. Ono stanowi ukryty horyzont doświadczenia zawsze 
obecny przed świadomą refl eksją. 

Dla Heideggera, Merleau-Ponty’ego oraz Dreyfusa „podmiotowość zaanga-
żowana” oznacza, że podmiot działania i jego świat są kształtowane przez pewien 
sposób życia, historię oraz cielesną egzystencję. Taylor podkreśla, że to „kształto-
wanie” nie oznacza zwykłego powiązania przyczynowego2. W przypadku relacji 
przyczynowej, kiedy stajemy tyłem do ściany, światło nie może się odbić i trafi ć 
do mojej siatkówki. Budowa oraz kształt ciała wpływa na moją percepcję i wizję 
świata. Jednakże cielesne ukształtowanie świata w ramach tradycji fenomenolo-
gicznej kładzie nacisk na fakt, że będąc istotą cielesną ---odróżniam przestrzeń 
wertykalną oraz horyzontalną, mogę z określonego miejsca dotknąć ściany lub nie, 
jest ona dla mnie wysoka lub nie, może stanowić dla mnie przeszkodę lub ochronę. 

1 „W następstwie ciało-dla-siebie – mówi Sartre- nie jest nigdy daną, którą można poznać: jest tu, wszędzie, 
jako to, co przekroczone, istnieje tylko jako coś, czemu umykam, nicościując się; jest tym, co nicościuję. Jest ono 
bytem-w-sobie przekroczonym przez byt-dla-siebie, nicościując i ujmując ponownie byt-dla-siebie w samym tym 
przekraczaniu” [Sartre 2007, s. 396]. 

2 Rowland [2006, s. 224] wykazuje sensowność mówienia o „przyczynowości rozproszonej” w ramach 
dynamicznej koncepcji interakcyjnej ciała i środowiska. 

naukozn 1 (179) 2009.indd   72naukozn 1 (179) 2009.indd   72 2009-04-08   17:59:002009-04-08   17:59:00



73CIELESNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE...

Dzięki ciału podmiot zajmuje wobec świata pewną pozycję, znajduje się w prze-
strzeni ukierunkowanej. Pierwszy przykład reakcji Taylor nazywa „przyczynowoś-
cią przypadkową”, natomiast drugi „warunkiem zrozumienia pewnych terminów”, 
i właśnie to ostatnie znaczenie ma związek z podmiotem zaangażowanym i wiąże 
się z tym, co Heidegger nazywa skończonością podmiotu poznania. Ciało, o jakim 
tutaj mowa to ciało żywe, cielesność jako warunek doświadczenia. Jak to powiada 
Merleau-Ponty w kontekście przestrzenności:

„Ostatecznie moje ciało nie tylko nie jest dla mnie fragmentem przestrzeni, ale prze-
strzeń nie istniałaby dla mnie, gdybym nie miał ciała” [Merleau-Ponty 2001, s. 121]. 

W ramach „tradycyjnego” podejścia (pokartezjańskiego) racjonalnego, przed-
miotem poszukiwań poznawczych są ukryte reprezentacje. Z perspektywy trady-
cyjnego racjonalizmu istniały oderwane od kontekstu treści-idee, które traktowano 
jako wyjściową postać informacji. Również ukryte w tle rozumienie można było 
w ramach takiego podejścia traktować jako pewną postać informacji. Jednakże, 
według Heideggera, nawet „neutralne” spojrzenie na świat wyłania się z ukryte-
go w tle sposobu bycia w świecie, w którym rzeczy ujawniają swą poręczność, 
a obiektywne „naukowe” badanie świata wymaga zmiany tej wyjściowej źródłowej 
postawy. 

Cielesność, emocje oraz brak dystansu wobec otoczenia jest również pod-
kreślany przez autorów z tradycji pragmatycznej. John Dewey [1929] krytykuje 
wąskie pojmowanie pojęcia doświadczenia jako indywidualnego, idealnego i pa-
sywnego. Ma ono bowiem charakter biologiczny, co znaczy, że organizm angażuje 
zarówno środowisko przyrodnicze, jak i społeczne. Poznanie jest skutkiem inter-
akcji organizmu ze środowiskiem. Źródłem zaś poznania jest sytuacja konfl iktu, 
zaburzenia lub niepewności, która domaga się rozwiązania. Jest więc poznanie 
praktyczną aktywnością, w ramach której następuje zmiana sytuacji w mniej za-
wiłą i bardziej klarowną. Nie jest ono więc zjawiskiem czysto mentalnym, ale an-
gażującym w interakcje między organizmem a środowiskiem, i gdzie oprócz idei 
angażowane są narzędzia fi zyczne i językowe. Umysł nie jest więc rzeczą, lecz 
zgodnie z Dewey’owską „zasadą ciągłości” kolejnym procesem czy poznaniem 
funkcjonalnej organizacji, które czynią możliwym komunikację i podzielanie z in-
nymi wspólnych znaczeń.

William James w tekście The Sentiment of Rationality (1897) podkreśla, że 
nasze myślenie, własna racjonalność, posiada pewne kryteria, oznaki, które obja-
wiają się poczuciem spokoju i odprężenia. Poczucie to James określa jako „Uczu-
cie Racjonalności”. Pojęcia znajdowane przez fi lozofów owocują przyjemnością 
związaną z odnalezieniem pewnego porządku w natłoku zdarzeń. Na charakter na-
szych przekonań wpływają więc również emocje. Szczególnie w przypadkach, kie-
dy musimy wybierać między różnymi stwierdzeniami, a jednocześnie trudno nam 
to uczynić na intelektualnym gruncie. Bez emocji nasze decyzje zostałyby spa-
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raliżowane, albowiem intelekt może w swych wyborach brać pod uwagę jedynie 
żywe opcje. Wbrew swej fi zjologicznej teorii emocji [zob. Ratcliffe 2008] James 
w ramach stanowiska bardziej fi lozofi cznego twierdzi, iż poznanie bez emocji jest 
niepełne. Jak powiada w The Varieties of Religious Experience: 

„poczucie realności może być bardziej czymś na kształt doznania (sensation), niż tak określane 
działanie intelektualne” [James 1902, s. 64].

Bez pewnej orientacji wobec świata, bez odczucia, które nas łączy z rzeczami, 
nie byłyby one dla nas istotne. Jak podkreśla Ratcliffe [2008, s. 237] u Jamesa 
emocje nie tyle pełnią rolę egzystencjalnej podstawy, co raczej wyznaczają nasz 
sposób doświadczania świata. Amerykański fi lozof nie koncentruje się więc na fak-
cie, że dzięki pewnej podstawowej formie emocjonalności doświadczamy świata 
w ogóle. 

Robert Solomon [2004] podkreśla ogromną rolę emocji i zaangażowania 
w kreowaniu naszej relacji wobec świata:

„Tworzymy w sobie silne żądania i oczekiwania, i projektujemy na <<obiekt>> (drugą 
osobę) możliwe spełnienia i frustracje tych żądań i oczekiwań. <<Ocena sytuacji>> (judge-
ment) jest mniej niż adekwatna, nie dlatego, że jest za bardzo odosobniona, albo mózgowa, 
ale dlatego, iż nie jest w stanie w pełni ujawnić zaangażowania w świat” [Solomon 2004, 
s. 83]. 

Powyżsi autorzy podkreślają to, co jest dla nas istotne w ramach procesu za-
angażowania: (1) brak ostrej granicy między podmiotem i przedmiotem, uwikłanie 
w świat mające w znacznym stopniu podstawę biologiczną. (2) Doceniają również 
perspektywę naszego sposobu doświadczania świata i aktywną rolę w jego współ-
tworzeniu. Szczególną rolę odgrywa tutaj (3) element emocjonalny (afektywny), 
który nie tylko zabarwia nasz świat i nadaje mu pewien koloryt, ale przyczynia 
się do powstania poczucia jego realności. Powyższą tematykę staramy się odnieść 
do wielu dyskusji toczących się w ramach fi lozofi i i nauk kognitywnych. Szcze-
gólny nacisk kładziemy na problematyczne ze współczesnej perspektywy założe-
nia kartezjańskie we współczesnej fi lozofi i, takie jak mechanistyczne pojmowanie 
cielesności, postawienie ostrej granicy między tym, co wewnętrzne i zewnętrzne 
oraz pojęcie reprezentacji, które chociaż używane powszechnie we współczesnych 
naukach kognitywnych -- jest wieloznaczne i stanowi obiekt szczególnego sporu. 
Staramy się naszą problematykę odnieść do rozważań na temat roli ciała w pozna-
waniu i postrzeganiu świata oraz ilustrować zagadnienia, odwołując się do sytuacji 
defektu czy patologii, gdzie szczególnie widać jak ważne dla naszego funkcjono-
wania są pewne oczywiste, często ukryte możliwości i doznania. 

Pojęcie ucieleśnienia wskazuje na wszechobecność cielesnych mechanizmów. 
Nawet względnie izolowane od środowiska poznanie jest zależne od źródeł cieles-
nych. Myślenie abstrakcyjne wykorzystuje układ zmysłowo-motoryczny, uaktyw-
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nia symulacyjne i emulacyjne procesy sensomotoryczne normalnie aktywne w cza-
sie ruchu i percepcji. W ramach tej perspektywy cielesność wiąże się z poznaniem 
i z otoczeniem.

Reprezentacje (słabe) działającego podmiotu mają swoje biologiczne podsta-
wy w mechanizmach symulacji i emulacji odpowiedzialnych za przewidywanie 
działań zanim do agenta dotrze informacja zwrotna z otoczenia (feedback). Tego 
rodzaju mechanizmy dostrzega się w mózgowych sieciach neuronalnych, gdzie 
biologiczny emulator pełni rolę podwójną:

1) Służy dostosowaniu organizmu do otoczenia i sprawnego działania w trak-
cie wzajemnej relacji ze środowiskiem

2) Wizualno-motoryczne wyobrażenia służą przebadaniu nowych możliwych 
wzorców i schematów działania w odłączeniu od bezpośredniego wpływu środo-
wiska (off-line).

Co ciekawe, te same obwody emulatora, które są wykorzystywane w rzeczy-
wistej percepcji i działaniu uczestniczą w procesach przewidywania i wyobraźni. 
Może to świadczyć o nieuniknionym ucieleśnieniu umysłu. Myślenie zawsze jest 
uwarunkowane przez struktury odpowiedzialne za motorykę i percepcję. 

W psychopatologii perspektywa ta ma na celu ujawnienie specyfi ki zaburzeń 
psychiatrycznych, jednocześnie ich nie redukując do neurologicznych czy bioewo-
lucyjnych dysfunkcji. Chodzi bowiem o opis rzeczywistego doświadczenia cie-
lesności i świata. Powstaje jednak pytanie czy ostateczną instancją poznania jest 
podmiotowe doświadczenie, czy też jest ona produktem, czy autoprezentacją zło-
żonego poznawczego, do którego mechanizmów świadomość nie ma i nie będzie 
miała dostępu? 

Nacisk na doświadczenie oraz cielesny kontekst ma na celu podkreślenie ko-
niecznej we współczesnej medycynie krytyki modelu biomedycznego i nacisk na 
bardziej humanistyczną perspektywę. Nie kwestionuje się skuteczności naukowego 
podejścia do cierpień i dolegliwości człowieka. Jednakże podkreśla się pewne jego 
ograniczenia związane z „kryzysem jakości opieki zdrowotnej” [Marcum 2008]. 

2. Ciało w fenomenologii

Pojęcie ucieleśnienia czy ucieleśnionego umysłu zwraca się przeciwko trady-
cji kartezjańskiej, która miała znaczny wpływ na współczesną psychologię, medy-
cynę i psychiatrię, szczególnie na pojmowanie takich pojęć, jak zdrowie, choroba 
czy dolegliwość. Podstawowa teza kartezjanizmu głosi, że umysł jest zasadniczo 
różny od ciała; jaźń czy dusza znajdują się wobec ciała w pewnej przypadkowej re-
lacji. Samo zaś ciało stanowi pewną mechaniczną strukturę, która nie może pełnić 
konstytutywnej roli w tworzeniu naszej tożsamości. Dualistyczna myśl Kartezjań-
ska jest we współczesnej fi lozofi i powszechnie krytykowana, jednakże wielu ba-
daczy zdaje się podzielać  pewne jego założenia co do cielesności. Na ogół uważa 
się, że ciało nie odgrywa, oprócz samego mózgu, istotnej roli w konstytuowaniu 
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jaźni. Według S. D. Edwardsa [1998, s.47], nawet wśród dwudziestowiecznych 
badaczy pojawiają się postawy kartezjańskie. Polegają one przede wszystkim na 
nieuwzględnianiu jako elementów konstytutywnych, własności przyrodniczego 
i społecznego środowiska podmiotu. Brak jest też przypisywania konstytuującej 
funkcji ciału, o ile nie jest to mózg. 

Odrzucenie cielesności jest widoczne w tradycji fi lozofi i analitycznej, szcze-
gólnie w odniesieniu do badań dotyczących tożsamości osobowej. Badacze od-
wołują się często do fi zycznej lub psychicznej ciągłości. W pierwszym przypadku 
chodzi o samą strukturę mózgu a nie o cielesność jako istotny element tożsamości. 
W przypadku ciągłości psychicznej podkreśla się wagę stanów psychicznych, któ-
re można oddzielić od cielesności. Eksperymenty myślowe zakładają techniczną 
mrzonkę transmisji pewnych stanów psychicznych (szczególnie pamięci) dzięki 
zawansowanej technologii komputerowej z jednego człowieka na drugiego, czy 
wręcz na jakiś sztuczny dla nich nośnik. W ramach tradycji fenomenologicznej 
rozpoznawano centralną rolę cielesności, co nie tyle wiązało się z czysto teore-
tyczną aktywnością, ale  miało wpływać na ukazanie ograniczeń kartezjańskiego 
podejścia do ciała, a pośrednio na jej negatywne skutki w ramach problematyki 
medycznej i psychiatrycznej. 

Ogólnie rzecz biorąc, podejście ucieleśnionego umysłu wskazuje na to, że cia-
ło nie jest obiektem ale podmiotem, natomiast rzeczywistość mentalna i psychiczna 
są wzajemnie ze sobą powiązane i tworzą pewną organiczną całość. 

2.1. Ciało według Husserla

Interesuje nas tutaj własność ciała, które Husserl określa jako „narząd spo-
strzegania doświadczającego podmiotu” [Husserl 1974, s. 204]. Jest to „narząd”, 
z którym podmiot postrzega. Rzeczy jawią nam się poprzez cielesne z nimi powią-
zanie, a nie pojęciową, habitualną i praktyczną receptywność. Husserl nie prze-
ciwstawia jednak doświadczenia cielesnego – obiektywnemu, badanemu naukowo, 
materialnemu ciału [zob. też Drwięga 2005, s, 84, zob. Husserl 1982, s. 141-144]. 
Ciało jest bowiem z jednej strony rzeczą fi zyczną (Korper) posiadającą rozciągłość 
oraz szereg innych własności fi zycznych, takich jak miękkość, gładkość, barwa, a z 
drugiej strony sam podmiot egzystuje w ciele oraz za jego pośrednictwem odczuwa 
wrażenia dotyku czy ciepła. Zarówno więc postrzega, jak i jest postrzegane, odczu-
wa jak i jest odczuwane, dotyka jak i jest dotykane. Z dotykowym postrzeżeniem, 
pisze Husserl:

„związane jest w sposób konieczny spostrzeżenie ciała z przynależącym do niego wrażeniem 
dotknięcia” [Husserl 1974, s. 207]. 

Husserl przypisuje więc ciału wrażenie (dotyku) jako własność uprzywilejo-
waną, która czyni możliwym wrażenie podwójnego kontaktu (dotykający-dotyka-
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ny). To zdaje się detronizować wagę zmysłu wzroku, który u Sartre’a może jedynie 
uprzedmiotawiać ciało, nie przypisując mu cech podmiotowych. Ciało jest więc 
żywym ciałem (Leib), które posiada pewne zlokalizowane wrażenia dotyku, cie-
pła, bólu. Dla Husserla ciało jest także „narządem woli” (Willensorgan), posiada 
władzę typu „ja mogę”, stanowi więc jedyny przedmiot, którym jesteśmy w stanie 
swobodnie poruszać i odnosić go do ja oraz wolnej woli. Niemiecki fi lozof podkre-
śla też, że ciało jest obecne przy różnych odczuciach zmysłowych, wrażeniach bólu 
czy przyjemności, a także różnego rodzaju wrażeniach związanych z napięciem 
i odprężeniem, czyli szeroko pojętą popędowością [zob. Drwięga 2005, s. 88]. Cia-
ło stanowi dla naszej orientacji, jakiś „punkt zerowy” [Husserl 1974, IF, s. 224], ja-
kieś „tu” wobec pewnego „tam”. Jak podkreśla Drwięga ciało to „miejsce stykania 
się subiektywnej i podmiotowej sfery z obszarem obiektywnym i rzeczowym. Pod 
tym względem ludzkie ciało jest miejscem uprzywilejowanym. Nigdzie, bowiem 
styk ten nie jest wyraźniej widoczny niż wtedy, gdy rozpatruje się ciało jednocześ-
nie jako przynależące do podmiotu oraz jako obiektywne” [Drwięga 2005, s. 89]. 

2.2. Cielesność według Sartre’a

Przyjrzyjmy się teraz Sartre’owskiej koncepcji cielesności, która nie wyróż-
nia jakichś konstytutywnych charakterystycznych wyłącznie dla ciała własności. 
Albowiem ciało wchodzi w dynamiczne i subtelne interakcje ze światem. Ono 
świat kształtuje i jest przez świat kształtowane. Ciało jest ze świadomością mocno 
zintegrowane i nieustannie dokonuje wykroczenia i orientowania się w kierunku 
przyszłych znaczeń oraz możliwych do zaistnienia sytuacji. Objawia się to w sa-
mych gestach i nastrojach oraz w emocjonalnym klimacie. Integracja odbywa się 
zarówno na poziomie organicznym, jak i egzystencjalnym. Przekraczanie świata 
nie ma charakteru teoretycznej, abstrakcyjnej postawy, ale wiąże się z nieustannym 
w świat zaangażowaniem. Sartre wyróżnia trzy wymiary cielesności: ciało-dla-
mnie, ciało-dla-drugiego i ciało-jako-przedmiot-dla-mnie3. 

Ciało-dla-mnie stanowi punkt odniesienia i orientacji w świecie. W odróż-
nieniu choćby od Heideggera analizy Sartre’a odnoszą się do bytu wcielonego. 
Jednocześnie pojęcie cielesności pojmowane jest tutaj bardzo szeroko, gdyż wią-
że się z pojęciem egzystencji oraz świadomości. Być człowiekiem oznacza bycie 
w świecie oraz w określonej sytuacji, czyli posiadać ciało jako centrum pewnej 
perspektywy, która jest mi dana. 

Sartre krytykuje dotychczasową psychologiczną koncepcję poznania zmysło-
wego. Miała ona polegać na tym, że zakładano tam pojęcie wrażenia, które miało 
gwarantować obiektywność procesu poznania, ale stanowiło zniekształcenie rze-
czywistego doświadczenia, było rodzajem teoretycznego konstruktu. Samopo-
znanie poznania jest niemożliwe, albowiem kieruje się na „zmysł, jako ten, który 

3 Ten trzeci, bardziej intersubiektywny wymiar cielesności nie będzie w tym miejscu przez nas omawiany.
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jest dla mnie nieuchwytny” [Sartre 2007, s. 403]. Zgodnie z zasadą, którą Sartre 
przypisuje Comte’owi: „oko nie może zobaczyć się samo”, poznanie wymyka się 
całkowitemu samopoznaniu. Jak powiada autor Mdłości: 

„Zmysły są współczesne przedmiotom” [Sartre 2007, 406],

a ma tu na myśli to, że poznanie jawi się poprzez postrzegane przedmioty, jako 
konkretny kałamarz czy fi liżanka. Choć jednocześnie ukazują się one w pewnej 
perspektywie. Można więc mówić o pewnym polu percepcyjnym, w którego cen-
trum sami jesteśmy. Dzięki naszej perspektywie świat ukazuje się jako ukierunko-
wany. Jednakże my jako podmioty jesteśmy w pewnym „nadmiarze”, to znaczy, że 
sami nie możemy być uchwyceni jako rodzaj przedmiotu. Możemy jedynie uchwy-
cić swoje ciało przez urzeczywistnienie świata: 

„w tym sensie moje ciało jest wszędzie na świecie” [Sartre 2007, s. 406],

nie da się go oddzielić od świata, jest „rozproszone całkowicie w rzeczach”, 
czy jak jeszcze powiada Sartre: 

„nie ma innego sposobu wejścia w kontakt ze światem niż bycie światem” [Sartre 2007, s. 
405]. 

Choć jednocześnie cielesność jest skupiona w jednym punkcie, gdzie wskazu-
je na otaczające go przedmioty-narzędzia. 

Przypadki zniekształcenia zmysłu wzroku mówią nam jak sztuczne jest od-
noszenie się do wrażeń wzrokowych. Można na przykład mówić o postrzeganiu 
żółtego koloru, jednak może to być wywołane przez żółtaczkę albo fakt założenia 
żółtych okularów. Wówczas również mamy do czynienia z pewną obiektywną rela-
cją między podmiotem a światem. Podobnie ślepota, daltonizm i krótkowzroczność 
są sposobami, jakimi świat może mi być pierwotnie dany. 

Dla Sartre’a ciało jest także narzędziem działania. Nie jest jednak rodzajem 
mechanicznego narzędzia, stanowi raczej instrument naszych działań. Ta instru-
mentalność ma także wymiar egzystencjalny, stanowi bowiem taką jakość, któ-
ra wyznacza swoistość bycia człowiekiem, stanowi ontologiczne źródło wolności 
i możliwości wyboru. W ludzkim działaniu wykorzystuje się oparte na przeszłych 
doświadczeniach ścieżki i nawyki, czego przykładem jest codzienny powrót do 
pracy samochodem lub gra na instrumencie muzycznym. Ciało, będąc centrum od-
niesienia kolejnych działań, samo nie może być uchwycone, jest nieustannie tym, 
co przekraczane, stanowi odniesienie i punkt wyjścia [Sartre 2007, s. 414]. Odnosi 
się bowiem do coraz nowych obiektów i wykorzystuje coraz to nowe układy narzę-
dzi. W ten sposób ciało różni się od innych narzędzi, które wzajemnie się do siebie 
odnoszą, tak jak ściana do gwoździa, gwóźdź do młotka, itp., oraz wielu możli-
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wych do wykonania działań. Świat jest więc „korelatem narzędzi” [Sartre 2007, s. 
410]. Mamy do czynienia z rodzajem zaangażowania, gdzie percepcja i działanie 
wzajemnie się do siebie odnoszą. 

„W ten sposób świat jako korelat możliwości, którymi jestem, pojawia się, począwszy od mo-
jego wyłonienia się jako ogromny szkic wszystkich moich możliwych działań” [Sartre 2007, s. 410].

W podanym przykładzie gwoździa i młotka ręka, która trzyma młotek nie 
stanowi takiego samego narzędzia jak młotek, czy długopis. Jak powiada Sartre: 
„jestem moją ręką” [Sartre 2007, s. 414]. Ona stanowi punkt początkowy i zatrzy-
manie ciągu odniesień przyrządowych, tym, co właściwie znika. Nie jest to więc 
ciało obiektywne widziane z perspektywy innego. Ręka stanowi pewne odniesienie 
dla całości odniesień narzędziowych. W ten sposób nie może być przeze mnie po-
strzegana jako jedno z wielu narzędzi:

„Ale moja ręka zniknęła, zagubiła się w złożonym systemie poręczności, aby ten system mógł 
zaistnieć” [Sartre 2007, s. 411].

Sama świadomość nie mogłaby wejść do świata [Sartre 2007, s. 412]. W ten 
sposób ciało stanowi warunek działania w świecie, w niego zaangażowanie, i jest 
obecne w każdym z możliwych działań. Nie mamy do niego bezpośrednio dostępu 
poznawczego, lecz go przeżywamy. 

Dzięki ciału ujawnia się sam opór świata, a nie wrażenie wysiłku obecne 
w kościach i mięśniach czy stawach, jak sądził Maine de Biran. Kiedy podnoszę 
do ust szklankę z wodą  odczuwam nie tyle opór stawiany własnej ręce, ile ciężar 
samej szklanki [Sartre 2007, s. 413]. Jak szeroko jest tu pojmowane ciało, jak na-
rzędzia włączane są w naszą cielesność (np. poprzez kij lub teleskop) świadczą 
sytuacje zagrożenia:

„Żyję moim ciałem w niebezpieczeństwie, na tle groźnych urządzeń jak i uległych 
przyrządów. Jest ono wszędzie: bomba, która niszczy mój dom, narusza także moje ciało, 
jako że dom był już oznaką [indication] mojego ciała” [s. 413].

Ciało jest więc żywym ciałem, doświadczeniem cielesności, warunkiem wszel-
kiego rodzaju działań w świecie: 

„jest stałą strukturą mojego bytu i stałym warunkiem możliwości mojej świadomości jako świa-
domości świata i jako projektu transcendującego w stronę mojej przyszłości” [Sartre 2007, s. 416]. 

Świadomość ciała jest specyfi czna i subtelna. Nie jest relacją przedmiotową, 
gdzie próbuje się uchwycić ciało jako obiekt poznania. Nie jest to przeżycie ze-
wnętrznego przedmiotu, zachwytu lub przyjemności. Chodzi o „pierwotną dozna-
niowość”, czyli nie-tetyczne nastawienie uczuciowe, gdzie świadomość odnosi się 
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do spontanicznego rodzaju egzystencji i stanowi milczący punkt widzenia świata. 
Chodzi o bardzo podstawowy rodzaj afektywności, który ma charakter intencjo-
nalny w postaci przeżycia gniewu lub radości nakierowanych na pewne zdarzenie 
w świecie. Przykładami takiego doznania jest szczególnie czysty ból oraz czy-
sta przyjemność, czyli to, co Sartre określa jako synestezja [le coenesthesique]. 
W przypadku bólu fi zycznego oczu, oko nie jest tutaj obiektem obserwacji: 

„Tylko ból jest dokładnie oczami, jako że świadomość <<nimi istnieje>> [Sartre 2007, 
s. 422].

Do takiego pierwotnego doświadczenia trudno jest dotrzeć, albowiem pojawia 
się ono dopiero w momencie, kiedy jest przekroczone. W przypadku świadomości 
cierpiącej mamy więc doświadczenie negacji, refl eksji nad cierpieniem. Natomiast 
tutaj chodzi o coś niewypowiedzianego, nie poddanego jeszcze refl eksji albo re-
trospekcji. Ciało, albo raczej żywe ciało jest dla Sartre’a pewną postacią świado-
mości. Relacja między świadomością i ciałem ma charakter egzystencjalny. Etap 
refl eksyjności czy introspekcji stanowi „doznaniowość ukonstytuowaną”. Ma ona 
charakter intencjonalny i kieruje się ku światu:

„Każda nienawiść jest czyjąś nienawiścią, każdy gniew jest obawą przed kimś, kto 
jest ohydny lub niesprawiedliwy, lub winny; mieć sympatię dla kogoś to <<uznać go za 
sympatycznego>> etc. W tych różnych przykładach transcendentna <<intencja>> kieruje 
się w stronę świata i chwyta go jako taki” [Sartre 2007, s. 419].

Nawet, jeśli boli mnie głowa, to mogę nakierować na ten ból swoją dozna-
niowość intencjonalną, mogę go zaakceptować albo odrzucić, potraktować jako 
coś zasłużonego lub niesprawiedliwego. Sartre wyróżnia więc doznaniowość czy 
afektywność intencjonalną wyrażającą się w gniewie lub radości oraz afektywność 
nie-intencjonalną, która najpełniej wyraża się w doświadczeniu Mdłości, rodzaju 
czystego doznania egzystencji, pewnej faktyczności, która towarzyszy wszelakim 
moim doznaniom. Dla Sartre’a to doznanie ma raczej charakter negatywny i ujaw-
nia. naszą przypadkowość.

„Świadomość nie przestaje <<mieć>> ciała. Uczuciowość koenestezyjna jest czystym, 
niepozycyjnym ujęciem świadomości bez koloru, czystym pojmowaniem siebie jak egzy-
stencji faktu. To ustawiczne ujmowanie przez mój byt-dla-siebie smaku mdławego i bez 
dystansu, który towarzyszy mi w moich wysiłkach, aby się od niego wyswobodzić, i który 
jest moim smakiem, jest tym, co inaczej opisaliśmy pod nazwą Mdłości. Dyskretne i nie-
przezwyciężalne mdłości ustawicznie odkrywają moje ciało przed moją świadomością” 
[Sartre 2007, s. 428].

Jak podkreśla Drwięga [2005, s. 125], tak pojęta afektywność zbliża się do 
Heideggerowskiego pojęcia nastrojowości (Befi ndlichkeit) i poprzedza takie inten-
cjonalne funkcje jak myślenie czy chcenie. Stanowi więc istotny wymiar zaanga-
żowania. 
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Istotnym elementem cielesności są u Sartre’a emocje, które mają swój inten-
cjonalny charakter, nakierowanie na świat. Emocje w sposób istotny odnoszą się do 
ludzkiej rzeczywistości, którą zabarwiają i nadają jej pewien sposób bycia w świe-
cie. Jest to równie uprawniony sposób ujmowania rzeczywistości jak percepcja, 
wyobrażenie i myśl. Emocja zmienia świadomość i nadaje inną jakość obejmowa-
nemu przez nią przedmiotowi. Emocjonalna intencja dąży wręcz do ukonstytuowa-
nia takiego przedmiotu, który by współgrał z perspektywą świadomości. Ta zmiana 
ma miejsce szczególnie wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie rozwiązać pewnego 
problemu, co służy wytworzeniu nowej świadomości nierefl eksyjnej i służy poja-
wieniu się nowej intencji. Sartre w Szkicu o emocjach podaje przykład „zielonych”, 
kwaśnych winogron, które chcemy zerwać, a jednocześnie nie jesteśmy w stanie 
dosięgnąć do nich dłonią. Ponieważ są poza moim zasięgiem, odgrywamy przed 
sobą „komedię”: wzruszamy ramionami i mówimy sobie „Są jeszcze zielone”. 
Wszystkie te gesty służą nadaniu pierwotnej cesze winogron określanej jako „do-
magające się zerwania”, cechy „jeszcze zielone”, a poprzez to zmianę zachowania 
na podporządkowaną negatywnej emocji związanej z nieurzeczywistnieniem pier-
wotnego pragnienia. Zachowanie emocjonalne nie jest dla Sartre’a w pełni rzeczy-
wiste, polega na magicznym nadaniu rzeczom (winogronom) pewnej jakości: 

„Stara się nadać przedmiotowi, poprzez siebie samo i bez wprowadzenia zmiany 
w strukturze rzeczywistej tego przedmiotu, jakąś inną jakość, najmniejszą egzystencję czy 
najmniejszą obecność (albo największą egzystencję, itp.) Jednym słowem, w emocji, to 
ciało kierowane przez świadomość zmienia swoje relacje do świata po to, aby świat zmienił 
swoje jakości. Jeśli emocja jest grą, to grą, w którą wierzymy” [Sartre 2006, s. 74].

Gdy Sartre pisze o emocji strachu, podając przykład wystraszonego pięściarza 
zamykającego oczy i walącego przeciwnika na oślep, twierdzi że pojawia się w tym 
momencie świadomość dążąca do zanegowania pewnego przedmiotu w zewnętrz-
nym świecie. Smutek zaś przedstawia świat zobojętnienia i posępności (le morne), 
braku oczekiwań i osłabienia prób realizacji własnych projektów. Ciało jest więc 
środkiem do „zaczarowania” świata wówczas, kiedy to świadomość nie posiada 
już innych dróg do realizacji własnych celów. Emocja tak silnie zabarwia świat, że 
trudno jest z niej nam wyjść samoczynnie, zmienić dotychczasową intencję. Ciało 
przeżywane jest samo w sobie niczym, albowiem stanowi raczej punkt widzenia 
na świat i w przypadku silnej emocji stanowi rodzaj „zaciemnienia” tego punktu 
widzenia na rzeczy i rodzaj uchwycenia przekształconego świata poprzez ciało. 
Z perspektywy naukowej objawia się to zaburzeniem któregoś z narządów, obja-
wami fi zjologicznymi. Świat naznaczony przez emocje zdaje się być nieodwracal-
ny, utrwalony. Przedmioty nabierają cech trwałych, które zostają wyolbrzymione, 
osnowa emocjonalna rzeczy rozciąga się także na przyszłość i może się okazać ro-
dzajem „objawienia sensu świata” [Sartre 2006, s. 85]. Okno, w którym ukazał nam 
się diabeł przestaje być oknem, które pozwala na przewietrzenie gabinetu, stanowi 
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tło pewnej lękowej rzeczywistości. Powstały pod wpływem emocji świat magicz-
ny przekształca świat codzienności,  racjonalnej obserwacji i analizy w świat bez 
narzędzi, którymi możemy go zmieniać i kontrolować oraz bez naszego dystansu. 
Co ciekawe, ten skok w magię jest istotnym wymiarem ludzkiej egzystencji a nie 
wyłącznie rodzajem zaburzenia organizmu albo umysłu. Stanowi on rodzaj samo-
rozumienia działającego w świecie podmiotu:

„Emocja nie jest przypadkiem, to sposób istnienia świadomości, jeden ze sposobów, 
w jaki ona rozumie (w sensie heideggerowskim Verstehen) swoje Bycie-w-świecie” [Sartre 
2006, s. 90].

Solomon [2004, s. 76] inspirując się między innymi myślą Sartre’a, podkreśla 
potrzebę podważenia ostrego podziału pomiędzy emocjami i racjonalnością oraz 
zakwestionowania założenia, iż emocje mają charakter pasywny i nie podlegają 
naszej woli. Emocje stanowią bowiem także ocenę sytuacji (judgement), chociaż 
niekoniecznie w znaczeniu nadmiernego zdystansowania się wobec niej,  a ponie-
waż dotyczą świata, to także stanowią rodzaj aktywnego w nim zaangażowania. 
Salomon stwierdza wręcz:

„emocje stanowią subiektywne zaangażowanie w świat” [Solomon 2004, s. 77].

Ocena czy osąd sytuacji (judgement) nie oznacza chłodnego aktu poznania, 
lecz stanowi rodzaj „poznawczego zmagania się ze światem” [s. 77]. U podstaw 
opinii czy osądu znajduje się szereg złożonych aspiracji, oczekiwań, ewaluacji, 
potrzeb, żądań i pragnień. Dlatego analiza emocji w ramach schematu psychologii 
potocznej (FP), gdzie centralną funkcję odgrywają przekonania i pragnienia, wyda-
je się nieco uboga. Ostatecznie więc w samym tym emocjonalnym zaangażowaniu 
w świat pojawia się ambiwalencja pomiędzy możliwościami wyboru i świadomym 
zaangażowaniem emocjonalnym oraz emocjonalnym uwikłaniem i dostrojeniem 
od nas niezależnym. 

Ciało prezentując się sobie w powyższy sposób, w swoim byciu-dla-siebie jest 
w stanie projektować własne wzorce działań i ruchu na otaczający świat. Tego ro-
dzaju obecność ciała różni się od bardziej pozycjonalnego podejścia, gdzie ciało 
staje się rodzajem obiektu, ciałem-dla-innego4. Tak postrzegane ciało jest jedną  
spośród wielu rzeczy w świecie, za wyjątkiem tego, że jest ono w stanie używać 
innych rzeczy jako narzędzi. Ciało innego pojawia się jako „transcendencja trans-
cendowana” [Sartre 2007, s. 429]. Z jednej strony ciało innego jest w stanie używać 
innych narzędzi, wykracza poza siebie porządkując świat i projektując na świat 

4 Doświadczenie siebie jako obiektu ma miejsce wtedy, kiedy na przykład lekarz osłuchuje moje serce za 
pomocą stetoskopu. Przedmiotowość ciała nie jawi się tylko w sytuacjach bycia obiektem dla innego, staje się 
ono na przykład obecne w sytuacjach zmęczenia, kiedy czujemy mocne bicie własnego serca, kiedy kopniemy się 
w kostkę lub podczas pobudzenia seksualnego. 
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własne cele. Ale z drugiej strony jest transcendencją ”transcendowaną” w znacze-
niu bycia rzeczą pośród innych rzeczy. Wobec mojego własnego działania i celów, 
jego (innego) transcendencja jest dla mnie „poza grą”. 

„W ten sposób ciało innego jest radykalnie różne od ciała-dla-mnie: jest ono narzędziem, któ-
rym nie jestem, a którego używam (lub, które stawia mi opór, co wychodzi na jedno)” [Sartre 2007, 
s. 430].

Kiedy jestem świadomy w ten sposób ciała innego, rozpoznaję, że również 
i moje ciało posiada taki sam sposób bycia. Jestem jedną z wielu istot, które posia-
dają zdolność transcendencji i mogę być przez inne osoby wykorzystywany jako 
instrument lub stawiać im opór. Mogę więc spojrzeć na moje ciało jako na instru-
ment. To ciało innego jest zawsze poznawane w kontekście, w pewnej sytuacji:

„Ciało jest całością znaczących relacji ze światem – w tym sensie określa się ono również po-
przez odniesienie do powietrza, którym oddycha, do wody, którą pije, do mięsa, które spożywa” 
[Sartre 2007, s. 435].

Ciało utrzymując szereg odniesień do innych narzędzi jest znaczące i nie moż-
na go pojąć poza sytuacją. Świadczy to najdobitniej, że nie jest jedną rzeczą po-
śród wielu. „Albowiem, aby je spostrzec, przechodzimy zawsze od tego, co jest poza nim, 
w przestrzeni i czasie, aż do niego samego; pojmujemy jego gest <<pod włos>>, przez 
pewien rodzaj inwersji czasu i przestrzeni. Postrzegać innego, to sprawić, by świat zapo-
wiedział nam czym jest inny” [Sartre 2007, s. 436]5. 

2.3. Cielesność według Merleau-Ponty’ego

Tematykę ucieleśnienia oraz poznania i zaangażowania Merleau-Ponty porusza 
zasadniczo w Fenomenologii percepcji. Jednakże już w Structure du comportement 
[Merleau-Ponty 1942] próbuje zarysować koncepcję ludzkiego doświadczenia oraz 
relację między naturą i świadomością. Analizy są tutaj przeprowadzane „od dołu”, 
od najprostszych poziomów i mechanizmów oraz w odniesieniu do ludzkiego za-
chowania. Dzięki temu możliwa staje się neutralna postawa wobec relacji między 
tym, co fi zjologiczne i mentalne. Merleau-Ponty szczególnie krytykuje podejście 
behawioralne, gdzie zachowanie jest zredukowane do sumy odruchów (czy wa-
runkowań), między którymi brak jest wewnętrznych powiązań. Jest to atomistycz-
na interpretacja odwołująca się do biologicznej aparatury. Nie można więc tutaj 
mówić o jakościowych normach, lecz jedynie o przyczynach zachowań. Nie jest 
również stosowne porównanie organizmu do centrali telefonicznej lub instrumentu 

5 Tutaj pojawia się ciekawa koncepcja charakteru, który może się jedynie pojawić w perspektywie ciała dla 
innego, albowiem sam przeżywający podmiot nie zna swego charakteru. Kiedy próbujemy przyjąć zewnętrzny 
punkt widzenia, porównujemy i wyodrębniamy pewne stałe i regularności. 
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muzycznego, gdzie bodźce niczym palce pianisty (albo impulsy płynące do cen-
trali) są w stanie, dzięki skomplikowanej aparaturze przetwarzającej, wygrywać 
najróżnorodniejsze melodie. W przypadku organizmu nie mamy bowiem do czy-
nienia jedynie z bodźcami czy przyczynami, on sam aktywnie wystawia się na 
ich wpływ. Wyjaśnianie zachowań opiera się na dynamicznej strukturze. W duchu 
psychologii gestalt Merleau-Ponty próbuje tłumaczyć zachowania organizmu jako 
posiadające pewien kształt i postać oraz ustrukturalizowane otoczenie. Organizm 
jest pewną naturalną całością, która ma określoną formę. Różne gatunki posiadają 
pewne a priori, czyli sposób opracowywania docierających do nich bodźców. Rze-
czywistość organizmu nie jest więc substancjalna, tylko strukturalna. Bodźce o tyle 
interweniują, o ile coś znaczą i są ważne dla typowej aktywności gatunkowej. Śro-
dowisko i reakcja organizmu są wewnętrznie powiązane poprzez wspólny udział 
w strukturze, przez którą wyraża się aktywność właściwa dla danego organizmu. 
Dlatego określona sytuacja i reakcja organizmu stanowią dwa momenty kołowego 
procesu [Merleau-Ponty1942, s. 136]. 

Pojęcie struktury ma --według Merleau-Ponty’ego -- integrować trzy rodzaje 
struktur i dzięki temu przekroczyć antynomie materializmu oraz mentalizmu, a tak-
że materializmu i witalizmu. Materia, życie oraz umysł partycypują w naturze form 
i reprezentują różne stopnie integracji i razem tworzą pewną harmonię.

Struktura w fi zyce. System  fi zyczny to zespół sił będących w stanie równo-
wagi albo ciągłej zmianie tak, iż żadne prawo nie jest odniesione do żadnej z części 
oddzielnie, a każdy wektor jest określony przez rozmiar i kierunek wszystkich in-
nych. Każda forma konstytuuje pole sił wyznaczanych przez prawa, które nie mogą 
funkcjonować poza konkretnym systemem dynamicznym. Nawet prawo grawitacji 
zakłada pole względnie stabilnych sił w sąsiedztwie Ziemi. Przykładami takich 
fi zycznych form są przewodnik o odpowiednim rozkładzie ładunku elektrycznego 
oraz kropla oleju umieszczona w wodzie. 

Struktura witalna. Forma nie tylko utrzymuje równowagę wobec realnych 
i aktualnych uwarunkowań, lecz również wobec uwarunkowań, które są jedynie 
wirtualne, a sam system je wprowadza w życie. Preferowane są zachowania orga-
nizmu najprostsze i najbardziej ekonomiczne z perspektywy jego biologicznych 
celów. Reakcje zależą od znaczenia bodźców dla organizmu, ale nie jako efektu sił 
dążących do najbardziej ekonomicznego wydatku, lecz jako zdolnych do pewnego 
typu gatunkowego działania. Istnieje pewna ogólna struktura zachowania, rodzaj 
normy, w odniesieniu do której funkcjonowanie organizmu jest oceniane. Relacje 
między jednostką i środowiskiem są prawdziwie dialektyczne, w wyniku czego 
powstają nowe relacje nieporównywalne do tych dotyczących sytemu fi zycznego 
i niezrozumiałe -- jeśli odniesiemy się jedynie do anatomicznego i fi zjologicznego 
opisu. Nie można mówić o aparacie, w ramach którego zachodzą pewne reakcje 
i oddziaływania, lecz o życiowych znaczeniach dla organizmu. Merleau-Ponty 
podkreśla, że nie chodzi tutaj o żadną formę witalizmu, lecz funkcjonowanie ciała 
w pewnym aktualnym oraz wirtualnym środowisku. Dzięki temu możliwe jest od-
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różnienie tego, co normalne od tego, co patologiczne. Skoncentrowanie się jedynie 
na fi zycznych oraz chemicznych procesach organizmu gubi jego istotną strukturę 
i funkcję. Procesy życiowe nie stanowią zaś sumy takich reakcji, dlatego niezbęd-
ne jest tutaj pojęcie punktu widzenia, z którego określona sekwencja zdarzeń jest 
obserwowana, jako fazy wzrostu czy rozwoju organicznego. Organizm jest więc 
rodzajem wyidealizowanej jedności [Merleau-Ponty 1942, s. 158], stabilną forma-
cją o określonej strukturze, z punktu widzenia której poszczególne fakty stają się 
zrozumiale. Pojęcie struktury nie jest po prostu ludzkim sposobem oglądu, rodza-
jem antropomorfi zacji pewnych zjawisk w przyrodzie. Nie możemy z niej zrezyg-
nować i odwoływać się do szeregu fi zycznych i biochemicznych reakcji pełniących 
swoją funkcją w pewnym stabilnym środowisku, czyli przy założeniu obecności 
innych struktur, jeśli chcemy wytłumaczyć fakt, iż sam organizm modyfi kuje włas-
ne środowisko według wewnętrznych norm własnej efektywności. Aby zachować 
specyfi kę kategorii życiowych, konieczne jest traktowanie organizmu jako całości. 
Merleau-Ponty mówi o pojęciu znaczenia, które ma zapobiec odwoływaniu się do 
obecności jakiegoś rodzaju tajemniczej siły życiowej. Organizm różni się więc od 
systemu fi zykalnego tym, że tworzy „kinetyczną melodię”, która znana jest już 
na początku działania. Jest ona stopniowo realizowana i może być analizowana 
w ramach całości organizmu. W przypadku jedności sytemu fi zycznego mamy do 
czynienia z jednością korelacji, organizm zaś stanowi jedność znaczenia. Jest to 
rodzaj koordynacji przez sens. 

Porządek ludzki. O ile system fi zyczny jest w równowadze dzięki siłom 
środowiska, a organizm zwierzęcy tworzy stabilne środowisko wewnętrzne odpo-
wiadające jego apriorycznym potrzebom oraz instynktom, ludzki świat wytwarza 
„trzecią dialektykę” [s. 162)]. Właściwym środowiskiem człowieka są bowiem za-
równo przedmioty użytku jak - ubrania, stoły i krzesła, oraz obiekty kultury takie 
jak – książki, język, narzędzia. Merleau-Ponty wyjaśnia specyfi kę tego ludzkiego 
porządku analizując relacje między ciałem a duszą. Ciało nie jest więc zamkniętym 
w sobie mechanizmem na który dusza oddziałuje z zewnątrz (s. 202). Jest raczej 
sposobem funkcjonowania, który wykazuje różne poziomy integracji. Funkcjo-
nowanie ciała jest zintegrowane z poziomem wyższym niż sam poziom witalny 
poprzez to staje się ciałem ludzkim. Człowiek jest więc utożsamiony z trzecią dia-
lektyką, a znaczy to, że systemy integracji są wzajemnie powiązane i to, co dzieje 
się z ciałem i duszą nie może być wzajemnie oddzielone. Paradoksalnie, porządek 
świadomości nie jest trzecim ogniwem nałożonym na dwa pozostałe, ale wręcz wa-
runkiem ich możliwości. Nowa dialektyka otwiera bowiem inne zespoły zjawisk. 
Nowe poziomy nie eliminują dotychczasowych, lecz je zachowują oraz integrują 
w nowy sposób6. W Fenomenologii percepcji autor nie analizuje już systemów fi -

6 W Fenomenologii percepcji autor pisze o tym w następujący sposób: „W wyniku nieodczuwalnego zwrotu 
proces organiczny staje się ludzkim zachowaniem, instynktowny akt przekształca się w uczucie albo odwrotnie: 
ludzki akt usypia i zamienia się w roztargniony odruch” [Merleau-Ponty 2001, s. 106]. 
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zycznych, lecz sam fakt rozumienia (i posiadania) przez ludzkie ciało świata. Świat 
biologiczny (witalny) to szereg gestów niezbędnych do przeżycia organizmu. To są 
stałe dyspozycje, które nie mają charakteru instynktów, lecz stanowią ogólną formę 
życia. Te pierwotne gesty w wyniku nabywania nowych nawyków, jak taniec, czy 
nauka gry na instrumencie, zyskują „nowe jądro znaczeń” [Merleau-Ponty 2001, s. 
166]. Te nowe znaczenia są często budowane za pomocą narzędzi kultury. 

Fenomenologia percepcji zasadniczo powtarza tematykę poruszaną w dziele 
wcześniejszym, jednakże posiada bardziej rozbudowaną pozytywną koncepcję cie-
lesności, działania i podmiotowości. Ciało stanowi bowiem podstawę ludzkiego do-
świadczenia i punkt odniesienia dla widzenia świata. Jest sposobem bycia w świe-
cie. W książce tej nacisk położony jest również na szczególną funkcję formy:

„Tej formy, która zarysowuje się w systemie nerwowym, tego rozwijania się struktury nie mogę 
sobie przedstawić jako serii procesów działających w trzeciej osobie, jako transmisji ruchu albo de-
terminowania jednej zmiennej przez inną. Nie mogę mieć chłodnej, oderwanej wiedzy na ten temat. 
Domyślam się, czym może być ta forma, tylko wtedy gdy porzucam ciało-przedmiot, partes extra 
partes, i powracam do ciała, którego aktualnie doświadczam, na przykład do sposobu, w jaki moja 
ręka ujmuje kontur przedmiotu, którego dotyka, uprzedzając bodźce i sama rysując już formę, którą 
będę postrzegał” [Merleau-Ponty 2001, s. 93]. 

Dla Merleau-Ponty’ego  ciało nie może być połączone jedynie przez nerwowe 
„nici” z mózgiem. Wychodząc od przypadków kończyny amputowanej oraz bó-
lów fantomowych, wskazuje na próby wyjaśnienia tego rodzaju doświadczeń przez 
„teorię centralną”, jakby dusza była bezpośrednio połączona z mózgiem. Jednakże 
ta koncepcja „śladów mózgowych” nie wyjaśnia czynników psychicznych, które 
powodują, że odczuwanie może się zmieniać, a w przypadku anozognozji dostrze-
gamy psychiczny komponent choroby związany z jej odrzuceniem lub zaakcepto-
waniem. Jednocześnie trudno tłumaczyć bóle fantomowe czy przypadki anozogno-
zji jako skutek działania psychologicznych mechanizmów samooszukiwania. Tym 
bardziej, że przecięcie nerwów wstrzymuje doznania fantomowe. Dlatego też Mer-
leau-Ponty może postawić sobie następujące zadanie:

„Powinniśmy więc zrozumieć, w jaki sposób determinanty psychiczne i warunki fi zjo-
logiczne wiążą się ze sobą. Trudno pojąć, jak doznawanie nieistniejącej kończyny, jeżeli za-
leży od warunków fi zjologicznych i z tego tytułu jest skutkiem przyczynowości działającej 
w trzeciej osobie, może skądinąd zależeć od osobistej historii chorego, od jego wspomnień, 
emocji lub woli” (s. 95).

Autor pragnie odnaleźć jakiś „wspólny obszar” dla zachodzących w prze-
strzeni faktów fi zjologicznych i pozaprzestrzennych faktów psychicznych. Chodzi 
o pogodzenie Satrowskiego bytu-w-sobie z bytem-dla -siebie. Nawiązuje do swo-
ich wcześniejszych prób przekroczenia alternatywy psychicznej i fi zjologicznej, 
działania świadomo-celowościowego z mechanistycznych ruchem. Różnice mię-
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dzy układem fi zycznym, a organizmem żywym przedstawia poprzez porównanie 
zachowania owada i kropli oliwy. 

Mucha, która traci swą kończynę, zastępuje jej działanie kończyną zdrową, 
jakby ciało posiadało pewien strumień aktywności, rodzaj gatunkowej normy, 
która przejawia się jako układ awaryjny zastępujący funkcję utraconej kończyny. 
Kiedy kończyna jest jedynie podwiązana nie zostaje w swych funkcjach zastąpio-
na, jakby wciąż się liczyła w świecie zwierzęcia. Natomiast w przypadku kropli 
oliwy-- posiada ona swoją wewnętrzną spójność, jednakże dostosowuje się jedynie 
do efektu działania sił zewnętrznych. Na poziomie witalnym odruchy nie stanowią 
ślepych procesów, lecz coś na kształt „środowiskowego zachowania”, gdzie „glo-
balna obecność sytuacji” nadaje znaczenie pojedynczym bodźcom. Merleau-Ponty 
nie mówi już o formie czy strukturze zachowania, lecz o byciu w świecie [Merleau-
Ponty 2001, s. 98]. 

„Przed wystąpieniem bodźców i treści zmysłowych trzeba uznać rodzaj wewnętrznej 
diafragmy [przysłony], która w znacznie większym stopniu niż one determinuje to, co nasze 
odruchy i postrzeżenia będą mogły ujmować w świecie, która określa sferę naszych możli-
wych operacji, zakres naszego życia [Merleau-Ponty 2001, s. 98].

Mowa tutaj o „gęstości” świata oraz „energii pulsowania egzystencji”, które 
poprzedzają obiektywny wymiar poznania. 

W przypadku chorego dotkniętego anozognozją widzimy coś pośredniego 
między obecnością a jej brakiem. Anozognozja nie jest tylko faktycznym zaprze-
czeniem utraty kończyny, albowiem pacjent zachowuje się często jakby nie chciał 
natrafi ć na sytuację, kiedy jej brak objawiałby się w sposób ewidentny. Dlatego 
można stwierdzić, że pacjent zarazem wie i nie wie, niczym interpretowany psy-
choanalitycznie pacjent nerwicowy. Wyjaśnienie jakie proponuje tutaj analiza eg-
zystencjalna polega na tym, że ciało pojmowane jest jako oś świata oraz umożliwia 
wszelaki związek ze światem. Negacja choroby umożliwia manifestacje tego świa-
ta w ten sam sposób, jak ciało pacjenta czyniło do tej pory.

„Mieć urojoną rękę to pozostawać otwartym na wszystkie działania, do których tylko ręka jest 
zdolna, to zachowywać pole praktyczne, które mieliśmy przed okaleczeniem” [Merleau-Ponty 2001, 
s.100].

Ponieważ uzmysławiamy sobie własne ciało poprzez świat, jego pozorna in-
tegracja okazuje się nietrwała. Nie może ono wykonać czynności i działań, które 
obecność kończyny gwarantowała. Momenty, w których pacjent w niejasny sposób 
wie o swojej chorobie Merleau-Ponty nazywa „rejonami ciszy”. Aby wyjaśnić tą 
dwuznaczność wiedzy, odwołuje się do obecności dwóch warstw naszego ciała: 
„warstwy ciała nawykowego” oraz „warstwy ciała aktualnego”. 

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z aspektem ciała, który ma cha-
rakter ogólny i anonimowy. Ten bezosobowy świat gestów, do którego się przy-
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zwyczaiłem, stanowi warunek bardziej osobowej oraz zintegrowanej egzystencji. 
Natomiast warstwa ciała aktualnego to coś, czym aktualnie zarządzam i manipu-
luję, dzięki czemu rzecz jest poręczna dla mnie, chodzi więc o chwilowe i szcze-
gólne doświadczenie. Ciało nawykowe, przeszłe anonimowe doświadczenie, jest 
tym, czym teraźniejszość się skrycie żywi. Kiedy Merleau-Ponty mówi o sche-
macie ciała, zakłada istnienie wiedzy nawykowej, która tkwi w rękach i nogach 
i nie daje się zmierzyć obiektywnie. Mówiąc o kończynie urojonej można zakładać, 
że doświadczenie nawykowe zostało zintegrowane z doświadczeniem aktualnym, 
noga w pewnym sensie została zachowana. Próba połączenia tego, co fi zjologiczne 
z tym, co psychiczne polega na odwołaniu się do pewnego „wahadłowego ruchu 
egzystencji” [Merleau-Ponty 2001, s. 106], gdzie na jednym biegunie mamy do 
czynienia z anonimowym ciałem, a na drugim – z szeregiem aktów osobowych: 

„Motywy psychologiczne i okazje cielesne mogą się ze sobą splatać, bo w żywym ciele nie ma 
ani jednego ruchu, który byłby absolutnie przypadkowy w stosunku do intencji psychicznych, i ani 
jednego aktu psychicznego, który nie znajdowałby przynajmniej zalążka lub ogólnego zarysu w dys-
pozycjach fi zjologicznych. Nigdy nie chodzi o niepojęte spotkanie się dwóch przyczynowości ani 
o ścieranie się porządku przyczyn z porządkiem celów” [Merleau-Ponty 2001, s. 106].

Nie widać więc sprzeczności między cielesnością a egzystencją. Merleau-Pon-
ty dostrzega nawet ciekawe konsekwencje powyższego podejścia bezpośrednio dla 
nowego pojmowania choroby psychicznej, którego zadaniem jest przekroczenie 
dualizmu psychiczne/somatyczne: 

„Między tym, co psychiczne, i tym, co fi zjologiczne, może zachodzić ciągła wymiana, 
która niemal nigdy nie pozwala zdefi niować zaburzenia umysłowego jako psychicznego 
lub jako somatycznego. Zaburzenie zwane somatycznym w osnowę wypadku organicznego 
wplata wątki psychiczne, a zaburzenie <<psychiczne>> rozwija tylko ludzkie znaczenie 
wydarzenia cielesnego” [Merleau-Ponty 2001, s. 106]. 

Podobnie jak Husserl i Sartre --Merleau-Ponty nie przedstawia ciała jako ro-
dzaju przedmiotu, lecz jako coś, dzięki czemu przedmioty mogą się ujawnić. Sta-
nowi ono bowiem tło dla ukazania się i trwałości innych obiektów. Charakteryzu-
jąc ciało, wymienia więc wiele jego własności:

1) Stanowi ono tło dla istnienia i poznawania przedmiotów;
2) Dostarcza „podwójnych doznań”, czyli naprzemiennych funkcji dotykania 

i bycia dotykanym;
3) Ciało jest przedmiotem afektywnym, nie doznaję go jako przedmiotu ze-

wnętrznego. To moja noga czuje ból, a nie informuje o bólu albo jest przyczyną 
bólu;

4) „Wrażenia kinestetyczne” polegają na wyjątkowym charakterze odczuwa-
nia ruchów własnego ciała. Ciało własne jest poruszane bezpośrednio i nie istnieje 
konieczność szukania go w przestrzeni obiektywnej.
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2.4. Ciało a świat

Dwuznaczność ciała, tego podmiotu-przedmiotu polega na trudności jego 
obiektywizacji. Badacz w odróżnieniu od fi zyka czy chemika jest tym, co sam 
bada. Świat ma sens jedynie na bazie ucieleśnienia, poszczególnych możliwości 
ludzkiego ciała. Ono zamienia otoczenie w przestrzeń wielu możliwości (affor-
dances), czynności, które ciało bądź realizuje, bądź ogranicza. Otoczenie stanowi 
zasadniczo obszar znaczeń i możliwości działania. Nie chodzi więc o to, jakie są 
konsekwencje określonej struktury ciała dla mojego doświadczenia, ale o to, jak 
doświadczenie jest kształtowane na bazie cielesności i jaki ma sens wobec fak-
tu ucieleśnienia. Ciało w ramach takiej fenomenologicznej perspektywy nie jest 
po prostu jednym z wielu obiektów, nie stanowi jednego z wielu regionów rze-
czywistości. Posiada ono także funkcję konstytutywną, albowiem jest warunkiem 
możliwości doświadczenia. Jest czymś tak podstawowym, że wykracza poza to, co 
fi zyczne i duchowe, ciało i duszę, zewnętrzne i wewnętrzne, przedmiotowe oraz 
podmiotowe. Wszystkie te podziały stanowią pochodną bardziej podstawowe-
go elementu. Ciało nie jest więc jednym z obiektów, lecz zasadą doświadczenia. 
Czymś, co pozwala nam widzieć, słyszeć, odczuwać i jednocześnie  samo siebie 
badać. Kiedy mówimy o ucieleśnieniu nie chodzi nam jedynie o to, że możemy 
mówić o doznaniu jakie ono nam daje w ramach doświadczenia oraz strukturze 
jaką jemu nadaje: 

„Ciało – piszą Gallagher i Zahavi – nie jest ekranem pomiędzy mną a światem, kształ-
tuje raczej nasz pierwotny sposób bycia w świecie. Dlatego nie możemy najpierw badać 
samego ciała a następnie badać go w relacji do świata. Przeciwnie, ciało jest już w świecie, 
a świat jest nam dany jako cieleśnie ujawniony” [Gallagher Zahavi 2008, s. 137]. 

„Kształtowanie świata” nie jest jedynie sprawą psychofi zycznych związków, 
nie opiera się także na ukrytych założeniach, logicznych relacjach między repre-
zentacjami; nie odwołujemy się ostatecznie ani do przestrzeni logicznej7, ani do 
przyczynowej. Działanie podmiotu zaangażowanego opiera się na ukrytym sensie 
rzeczywistości, która nigdy nie może być wyartykułowana, jest czymś na kształt 
„wiedzy jak”, nie stanowi obrazu rzeczywistości reprezentowanej w umyśle. Wa-
runkiem sensowności doświadczenia podmiotu jest jego umiejscowienie w pewny 
kontekście. Jak powiada Van den Berg: 

„Nigdy nie widzimy przedmiotów bez żadnego tła. (...) Widzimy rzeczy w ich kontekście 
i w powiązaniu z nami samymi; nie możemy rozbić tej całości nie niszcząc jej składowych części. Jest 
to znacząca całość. Można by powiedzieć, że widzimy znaczenie, jakie mają dla nas rzeczy. Jeśli nie 
widzimy tego znaczenia, to nic nie widzimy” [Van den Berg 1978, s. 41].

7 W ramach przestrzeni logicznej myśl jest abstrakcyjna,  odcieleśniona i niezwiązana z jakimkolwiek ogra-
niczeniami ze strony ciała, ani z układem nerwowym człowieka. 
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Ukryty stan rzeczy nie może być w pełni wyartykułowany, ponieważ jest on 
zawsze sprawą sensu wyrażonego w kontekście. Każda artykulacja wymaga tła, 
nie istnieją jakieś proste, „czyste” reprezentacje. „Pełna” artykulacja wymagałaby 
tła/kontekstu, czyli nie byłaby ostatecznie pełna. Jak powiada Charles Taylor: 

„Każda świeża artykulacja czerpie swą inteligibilność z będącego w tle sensu, od którego ode-
rwana mogłaby utracić swoje własne znaczenie. Każda nowa artykulacja pomaga nam siebie zredefi -
niować, i stąd może otworzyć nowe drogi dla potencjalnie nowej artykulacji” [Taylor 2006, s. 328].

Występuje więc coś na kształt holizmu w wersji radykalnej, gdzie każdy ele-
ment jest określony przez sens (Sinn), czyli przez umiejscowienie danego elementu 
w większej całości. Natomiast całość nie stanowi zbioru pojedynczych elemen-
tów. Z perspektywy ucieleśnienia to schemat ciała stanowi zbiór ogólnych struktur 
umożliwiających koordynację elementów ciała. Struktury te wyznaczają zachowa-
nie człowieka w określonych sytuacjach i wobec różnych przedmiotów. Schemat 
ciała jest formą warunkującą pojawienie się przedmiotu. 

Żywe ciało nie jest ani pośrednikiem percepcji doświadczanego świata, ani 
samo tej percepcji obiektem. Ono konstytuuje ten aspekt doświadczenia, który 
umożliwia oba powyższe aspekty. Fenomenalne ciało nie może jako całość stano-
wić obiektu doświadczenia i myśli. Nigdy nie jest doświadczone w całości, chociaż 
może podlegać pewnej obiektywizacji. Możemy więc mówić o żywym ciele jako 
całości oraz o zlokalizowanym doświadczeniu dotykowym, gdzie żywe ciało kon-
stytuuje poczucie znajdowania się w świecie, a doświadczenie dotyku nakierowane 
jest na już odkrywany w świecie obiekt. Odczuwanie ciała nie musi dotyczyć ciała 
jako obiektu. Dlatego odczuwanie dotyku dłonią może być pośrednikiem służącym 
odczuwaniu poza nią samych przedmiotów. Często popełnianym błędem, czego 
przykładem są analizy Damasio, jest postrzeganie cielesności jako doświadczenia 
ściśle powiązanego z nami obiektu. Czujące ciało jest opisywane jako ciało odczu-
wane. Dlatego Ratcliffe podkreśla wzajemną relację między ciałem i światem:

„Odczuwanie ciała i odczucie skierowane na obiekty w świecie stanowią dwie strony 
tego samego medalu, chociaż jedna strona albo druga będzie często stanowiła podstawę 
doświadczenia” [Ratcliffe 2008, s. 111]. 

Nawet w przypadkach zmęczenia lub choroby ciała można zmianę odczuwać 
jako pewien stan samego świata. W przypadku zmęczenia oczu pojawia się poczu-
cie ciężkości powiek albo bólu mięśni, albo też falowanie czy zamazywanie się 
czytanych liter. Jednakże te dwa bieguny doświadczenia -- cielesny i światowy sta-
nowią pewną doświadczaną całość. Samo zmęczenie może mieć formę odczucia, 
że należy przerwać pracę lub położyć się spać. Kiedy odczuwam silne pragnienie, 
szczególną uwagę w otaczającym mnie krajobrazie może zajmować widok wart-
kiego strumienia. Ciało nie tylko stanowi dla nas punkt wyjścia, pewną wyjścio-
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wą perspektywę; nie tylko nadaje poczucie tego, że siedzę lub stoję. Oprócz tego 
przedrefl eksyjnego poczucia siebie jako istoty cielesnej, ciało jest też warunkiem 
moich konkretnych odczuć i nastrojów. Nie tylko czuje, że jestem ospały albo pe-
łen emocji, głodny, szczęśliwy, wystraszony. Te aspekty cielesności same współ-
kształtują sposoby mojego postrzegania świata. Nie tylko ja jestem depresyjny, nie 
tylko dostrzegam to w moich ruchach i nastrojach, to sam świat wydaje mi się 
depresyjny; nie tylko ja jestem pełen nadziei, to świat wydaje się pełen obietnicy. 

Relacje między ciałem i światem są szczególnie bliskie. W większości sytuacji 
ciało znika z pola naszego widzenia, wycofuje się, staje się tłem dla naszej co-
dziennej aktywności. Znikanie to ma dwa wymiary. Ciało może znikać na sposób 
„zogniskowania” jako zniknięcie pewnej jego części (np. koniuszki palców przy 
pisaniu na maszynie). Szczególnie dotyczy to cielesnej aktywności, kiedy pewna 
część ciała wydaje się w niej zanurzona i nie posiada w ten sposób cech obiektu do-
świadczenia. W przypadku zaś namysłu lub zaburzeń dana cześć wyłania się i staje 
się przeszkodą w działaniu. Oprócz tego odczuwania lub znikania części ciała ist-
nieje także „znikanie” cielesnego tła jako całości. Nie chodzi tu o działające ciało, 
ale o ciało, które „konstytuuje sens przynależności” do świata [Ratcliffe 2008, s. 
112]. Ciało jako całość może się ujawniać w różnym stopniu i na różne sposoby. 
Przykładem jest Sartre’owski opis sytuacji, kiedy nagle orientujemy się, że inny 
gapi się na nas, co może wywołać uczucie wstydu i zmianę sposobu odczuwania 
własnego ciała. Przestaje ono być zanurzone w serii projektów, ale staje się czymś 
na kształt obiektu, rzeczy.

„Spojrzenie innego – pisze Sartre – dosięga mnie poprzez świat i nie jest tylko prze-
kształceniem mnie samego, ale i całkowitym przeobrażeniem świata. Jestem widziany 
w jakimś widzianym świecie” [Sartre 2007, s. 346]. 

Związek między cielesnym czuciem a doświadczeniem świata objawia się 
szczególnie w sytuacji choroby. Van den Berg twierdzi, że:

„mówić o swoim ciele to znaczy mówić o sobie samym“ [Van den Berg 1978, s. 55].

W przypadku zaś choroby następuje zmiana ciała, którym się jest, w ciało, 
które się ma. Sytuacja braku oczywistości ukazywania się ciała pojawia się poprzez 
obecność pewnej refl eksji:

„refl eksja stwarza dystans między człowiekiem a światem, dystans, którego nie uświadamiamy 
sobie w życiu codziennym, przedrefl eksyjnym. Przedrefl eksyjnie między człowiekiem a ciałem za-
chodzi bardzo ścisły związek, jeśli nawet nie identyczność, prosta zaś refl eksja rodzi przekonanie, że 
ciało należy do świata przedmiotów materialnych” [Van den Berg 1978, s. 55].

Cielesne odczucie bycia w świecie stanowi opis różnymi słowami tego samego 
zjawiska.

naukozn 1 (179) 2009.indd   91naukozn 1 (179) 2009.indd   91 2009-04-08   17:59:022009-04-08   17:59:02



92 ANDRZEJ KAPUSTA

„Pacjent mówi, że domy są stare i bardzo zniszczone, gotowe runąć na niego. Jego 
świat rozpada się. Czyż nie to samo wypowiada stwierdzając, że zawodzą go nogi i że ma 
uczucie utraty równowagi. Świat i ciało są wzajemnie związane. Toteż przyjęte odróżnienie 
świata i ciała jest zapewne zbyt sztywne” [Van den Berg 1978, s. 61]. 

W przypadku choroby sposób bycia w świecie ulega zmianie. Pacjent nie jest 
w stanie angażować się w świat w sposób nawykowy. Ból głowy uniemożliwia 
rozumienie czytanego tekstu, radowania się ze słuchanej muzyki. Również cieles-
na intencjonalność ulega zniekształceniu. Pacjent z wieńcowym niedokrwieniem 
serca prostą czynność wchodzenia na czwarte piętro postrzega jako przeszkodę, na-
wykowe działania zaczynają wymagać wysiłku. Toombs [1992, s. 63] zastanawia 
się, jak migrena może zmienić nasze relacje ze światem. W tym przypadku bodźce 
oddziałują na zmysły w nieprzyjemny sposób, powodując dyskomfort w relacji ze 
światem. Migrenowy ból głowy powoduje, że światło słoneczne -- wcześniej ciepłe 
i przyciągające -- staje się porażające i nieznośne. Wcześniej przyjemne i wywołu-
jące odczucie głodu zapachy pożywienia zaczynają wywoływać mdłości. Dźwięki 
stają się ostre i surowe, dotyk ubrań bolesny i niemiły. 

W chorobie następuje znaczna zmiana przestrzeni życiowej. Zakotwicza ona 
pacjenta w „tutaj’, jego świat kurczy się do łóżka, pokoju, mieszkania i przedmio-
tów znajdujących się pod ręką. Łazienka, która wydawała się być tak blisko, nagle 
„oddala się”. Dla osoby mającej dreszcze wypicie gorącej herbaty staje się nie lada 
wyczynem, natomiast dla kogoś z uszkodzonym słuchem rozmowa telefoniczna 
oraz komunikacja społeczna staje się prawdziwą męką. Choroba zmienia także 
doświadczenie czasowości, albowiem zmniejsza możliwości ludzkiego ciała, co 
wymaga koncentracji na aktualnych działaniach i chroni przed myśleniem o przy-
szłych chwilach. Możliwe jest także przeniesienie się z teraźniejszości w wyimagi-
nowana przyszłość. Przykładem tego może być źle rokująca diagnoza: 

„Niepewność związana z chorobami postępującymi w sposób degeneracyjny takimi 
jak multiple sclerosis, może na przykład spowodować u nowo zdiagnozowanego pacjenta 
rozpoczęcie życia jakby już był poważnie niesprawny, albo jakby niebezpieczeństwo było 
bezpośrednie” [Toombs 1992, s. 69]. 

Dialog między ciałem i światem Van den Berg ilustruje przykładem młodej 
dziewczyny, która wybiera się do miasta. Ma nadzieję spotkać tam chłopców, dlate-
go ubiera się w najlepszą sukienkę i robi sobie makijaż. Kiedy sprawdza jak wyglą-
da w lustrze, kryguje się i spaceruje po pokoju: „Jest już wtedy w mieście, w prze-
ciwnym razie nie mogłaby się tak poruszać ani tak kusząco wyglądać”. W domu, 
kiedy jest jeszcze razem z rodzicami zachowuje się jak dziecko, „tkwi w klimacie 
swojego dzieciństwa”. Kiedy wychodzi na miasto 

„dochodzą do niej inne głosy, na ulicach jaśnieją światła, jakich nie widywała będąc 
dzieckiem – stanowi to dla niej dowód dojrzałości. Sposób w jaki przechodnie patrzą na 
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nią, mówi jej, że jest ubrana jak młode, dojrzałe fi zycznie kobiety, i wtedy jej ciało znów 
reaguje, przegina się i wygląda kusząco” [ Van den Berg 1978, s. 62].

Van den Berg podkreśla, że ani ciało, ani świat nie są pierwotne wobec siebie. 
Kiedy widzimy żołnierza stojącego w postawie na baczność, odgadujemy, że jego 
świat jest jednoznaczny, nie ma tam miejsca na „może tak”, lub „może nie”. Rów-
nież osoba modląca się jest w określonej postawie i mimo, że jej świat radykalnie 
różni się od świata żołnierza, to oba te światy, podkreśla Van den Berg, mają cha-
rakter „ukierunkowany”. W modlitwie nie ma więc miejsca na wątpliwości, albo 
przynajmniej zostają one wówczas odsunięte na bok. Natomiast młody chłopak, 
przyjmując pewną postawę asymetryczną, „nieukierunkowaną”, odzwierciedla 
świat niepewności, gdzie nic jeszcze nie jest w pełni ustabilizowane. Dlatego Van 
den Berg może stwierdzić:

„Ciało kształtuje się zgodnie z wymogami świata, w którym ma spełnić pewne zada-
nie. Przyjmuje odpowiednią formę czy postać; może to być postać osoby pracującej lub 
walczącej czy też kochającej. Ale z równą słusznością można powiedzieć, że sam świat też 
się zmienia za sprawą poruszającego się w nim ciała. Przedmioty przybierają różną postać, 
będą to kształty w pracy, w walce, miłości. Czy te same przedmioty nie przedstawiają się 
inaczej wojownikowi, a inaczej osobie nastawionej pokojowo. Dla nich te przedmioty są 
różne” [Van den Berg 1978, s. 63]. 

Środowisko  jest nie tylko miejscem, na które oddziałujemy. Samo otoczenie 
mniej lub bardziej bezpośrednio reguluje procesy zachodzące w ciele. Ciało nie 
tylko jest organizmem dla naszego działania, lecz  stanowi także odbicie i ekspresję 
danego środowiska, stanowi odpowiedź na to otoczenie. Wszystkie automatyczne 
regulacje dotyczące postawy, stanów neuronalnych i fi zjologicznych są w znacz-
nym stopniu internalizacją stanów otoczenia (np. poziom CO2, hormonów, itp.) 
i znajdują odzwierciedlenie w podmiotowym doświadczeniu [zob. Gallagher i Za-
havi 2008, s. 138]. Ciało nie jest więc statyczne, zyskuje cały czas nowe umiejętno-
ści oraz zdolności. Początkowo monitoruje i koncentruje się na regułach pewnego 
typu zachowania, aby w miarę lepszego nabywania tych zdolności radzi już sobie 
bez jawnego monitoringu. Również sztuczne narzędzia, takie jak laska niewido-
mego, czy komputer mogą rozciągać swoje działanie poza granice naszej fi zycznej 
cielesności. 

3. Krytyka reprezentacjonizmu oraz propozycjonalizmu

Reprezentacje wiążą się -- według Huberta Dreyfusa [2002, s. 367] -- z dog-
matyzmem kartezjanizmu. Mają one charakter niezależny od kontekstu i przyjmują 
postać epistemicznych stanów „wiedzy, że”, rodzaju wiedzy propozycjonalnej. We-
dług zaś amerykańskiego fenomenologa -- inteligentne działanie zależy od „wie-
dzy jak”, czyli pewnego rodzaju bycia w świecie z jego określonym kontekstem, 
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bezpośrednim lub głęboko ukrytym  tłem. Problem ujęcia reprezentacjonistyczne-
go polega na tym, że dana wiedza propozycjonalna, dotycząca określonego aspektu 
świata, zakłada wiedzę propozycjonalną o innym jego aspekcie (holizm). Powstaje 
więc pytanie, w jaki sposób system (poznawczy, działający) rozpoznaje właści-
we dostosowanie się do istotnych cech zmiennego środowiska. Pojawia się prob-
lem regresu w nieskończoność, albowiem nigdy nie wiadomo, czy reprezentacje 
w sposób właściwy i adekwatny odnoszą się do aktualnego otoczenia. Zauważmy, 
że problem odpowiedniego kontekstu nie opiera się jedynie na sytuacji aktualnej 
i związanym z nią otoczeniem. Chodzi również o kontekst tła (background), gdzie 
ujawniają się zdolności czy możliwości sytemu, które w przypadku człowieka, 
mimo że skończone, są jednak dosyć rozległe. 

Krytyka reprezentacjonizmu niesie ze sobą pytanie, czy musimy całkowicie 
rezygnować z pojęcia reprezentacji. Ostatecznie, aby poruszać się w świecie musi-
my się jakoś do niego odnosić w powtarzalny i przewidywalny sposób. W innym 
przypadku bylibyśmy skazani na nieuchronnie przypadkową reaktywność wobec 
otoczenia. Same reprezentacje możemy, za Andy Clarkiem8, podzielić na „mocne” 
i „słabe”. Słabe reprezentacje systemu informacyjnego potrzebują nieustannej i w 
miarę szybkiej informacji zwrotnej (feedback) z otoczenia, aby działać efektyw-
nie. Stany wewnętrzne korelują w sposób nieprzypadkowy z pewnymi cechami 
zewnętrznego obiektu. Natomiast znikają w momencie jego braku lub znacznego 
oddalenia. Mocne interpretacje dotyczą stanów informacyjnych, które są użyteczne 
nawet wówczas, gdy obiekt jest daleko lub nieobecny. Takie reprezentacje mogą 
być zachowane dla przyszłych działań i trwać oddzielone od otoczenia jako jego 
surogat. Epistemologia zaangażowana używa co najwyżej pojęcia reprezentacji 
w słabym znaczeniu. Widać to szczególnie w podkreślaniu istnienia ścisłego związ-
ku między podmiotem i jego otoczeniem; agentem, który zawsze działa i reaguje 
w kontekście określonej sytuacji. Według Merleau-Ponty’ego, intencjonalność jest 
możliwa poprzez jej oparcie na pierwotnej i ukrytej relacji ze światem. Dlatego 
częściej jest tutaj mowa o dyspozycjach niż reprezentacjach. Ten oczywisty rodzaj 
więzi między osobą i światem widoczny jest w pojęciu „łuku intencjonalnego”, 
gdzie działanie i decyzja stanowią odpowiedź na sytuacyjny kontekst. Postawa za-
angażowania dotyczy codziennego radzenia sobie ze światem. Wśród cech tego 
nawykowego (habitualnego) działania można wymienić9:

1) Dyspozycjonalność jako tendencję do odpowiedzi w pewien sposób na 
określoną sytuację. 

2) Powolne nabywanie określonego zachowania, które kształtuje się stopnio-
wo poprzez wzmacnianie poszczególnych odpowiedzi na dany bodziec/sytuację.

8 A. C l a r k : Embodiment and the Philosophy of Mind, w: A. P e r u z z i [ed.]: Mind and Causality. Phila-
delphia 2004, John Benjamins Publishing Company,  s. 35-51. 

9 Zob. E E n n e n : Phenomenological Coping Skills and the Striatal Memory System, :„Phenomenology and 
the Cognitive Sciences” 2003, nr 2, s. 299–325.
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3) Nieuświadomione reakcje podmiotu na bodźce czy sytuacje. Ludzie czę-
sto nie wiedzą, co jest powodem ich bardziej skutecznego działania czy niepowo-
dzenia. Mogą doskonalić swoje działania bez jawnej wiedzy na temat schematu, 
jakiemu działania wydają się podporządkowane. Według Huberta Dreyfusa, przy-
pomina to grę w ciepło-zimno, czyli podążanie za pewnymi wskazówkami bez 
dokładnej wiedzy, w jakim kierunku idziemy. Chociaż zaabsorbowane działanie 
posiada pewne warunki satysfakcji, to skuteczne działanie nie wydaje się efektem 
wcześniej obecnej intencji/reprezentacji, lecz dążeniem do zmniejszenia napięcia 
układu. Model fi zjologiczny tłumaczący to zjawisko Dreyfus znajduje u Waltera 
Freemana i jego koncepcji uczenia się systemów dynamicznych. 

4) Brak elastyczności nabywanych umiejętności. Doskonalenie działania opie-
ra się na lepszym rozróżnianiu elementów sytuacji oraz na odrzuceniu jawnie wy-
rażonych reguł postępowania dla specyfi cznych sposobów radzenia sobie w danej 
sytuacji (np. nauka jazdy na rowerze).

Dreyfus dostrzega więź między organizmem i otoczeniem, ale taką, która nie 
ma charakteru reprezentacji w umyśle. Stanowi ucieleśnioną dyspozycję odpowia-
dającą na zmagania się ze światem. Z pojęciem reprezentacji wiąże się na ogół 
pewne oddzielenie od bezpośredniego otoczenia. Według Rowlandsa [2006], re-
prezentacja oraz odizolowanie istnieją na poziomie przed-intencjonalnym. Przed-
intencjonalne akty, takie jak spontaniczne poruszenia języka w czasie mówienia 
czy spożywania posiłków, ruchy sakkadowe oczu biorą udział w tworzeniu zacho-
wań intencjonalnych, lecz także zachodzą poniżej poziomu intencjonalności; przy-
czyniają się do jej powstania. Oddzielenie czy rodzaj działania offl ine polega tutaj 
na tym, że mogę je powtórzyć poza pierwotnym kontekstem; zademonstrować, jak 
łapię piłkę, czy oglądam obraz. Powstaje oczywiście pytanie, na ile działanie poza 
kontekstem jest wciąż tym samym działaniem? W tym sensie wyobrażanie sobie, 
pamiętanie, ponowne sztuczne wykonanie działania wymagają może reprezentacji, 
ale nie jest to reprezentacja w działaniu. Taka oddzielona reprezentacja nie ma bez-
pośredniego udziału w działaniu, choć może mieć udział w jego planowaniu. Clark 
i Grush [1999] utrzymują pojęcie oddzielenia na subosobowym poziomie jako 
związane bezpośrednio z działaniem. Mechanizmy emulacji antycypują działanie 
organizmu. Kontrola motoryczna jest oddzielona od otoczenia albowiem przewi-
duje (i w tym sensie reprezentuje) działanie czy zdarzenie, które się jeszcze nie wy-
darzyło. Gallagher [2008] wątpi w to, czy można oddzielić motoryczną symulację 
od szerszego kontekstu działania. Ostatecznie musi się ona odwoływać do stanu 
aktualnego, co nie przeszkadza nam w używaniu tych mechanizmów w procesach 
wyobrażania i pamięci. Z kolei Wheeler [2005]( brak w bibliografi i!!) nie rezygnu-
je z pojęcia reprezentacji chociaż pojmuje ją jako Reprezentację Zorientowaną na 
Działanie. Reprezentacja nie polega tutaj, czy raczej nie ogranicza się do istnienia 
jakiegoś neuronalnego wzorca, lecz angażuje cielesno-motoryczny system kontro-
li. Składają się na niego układ nerwowy, ciało i środowisko. Przypomina to więc 
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nieco koncepcje rozszerzonego umysłu z dynamiczną interakcją między ciałem 
a otoczeniem10. 

Istotną cechą reprezentacji była możliwość popełnienia błędu (fałszywa repre-
zentacja). W przypadku Reprezentacji Zorientowanej na Działanie czy intencjo-
nalności ciała, działania są omylne, ale nie z powodu błędnych reprezentacji, lecz 
skończoności naszej percepcji i ograniczoności działania. Z tej perspektywy sam 
świat jest niejednoznaczny i jawi się w świetle naszych możliwości i projektów. 
Gallagher podaje przykład kogoś, komu z pewnej odległości i perspektywy wydaje 
się, że pewien szczyt górski jest do zdobycia. Kiedy jednak przybliża się do góry 
i zaczyna wspinać okazuje się, że jednak jest nie do zdobycia. Z perspektywy re-
prezentacjonizmu można by stwierdzić, że pierwotnie reprezentacja była błędna. 
Perspektywa antyreprezentacjonistyczna podkreśla zaś, że zmienia się jedynie rela-
cja między środowiskiem a organizmem tak, że pierwotne czynniki umożliwiające 
(affordances) po prostu znikają11. 

Intencjonalność motoryczna czy operacyjna ukazuje brak pełnej orientacji co 
do możliwego efektu własnych działań. W odróżnieniu od intencji-w-działaniu Se-
arla, dla której można było określić warunki satysfakcji, podmiot nie do końca 
orientuje się w tym, co rzeczywiście zamierzał osiągnąć, jakie były jego rzeczy-
wiste intencje. Przykładem takiej sytuacji jest gra organisty na nieznanym i nieco 
różnym instrumencie od dotychczas używanego -- kiedy organista nie poddaje in-
strumentu analizie, nie stara się zapamiętać przyrządów rejestrowych. Konstruo-
wanie planu przed koncertem, które ma zaowocować realizacją pewnej partytury, 
polega na „urządzaniu się” w organach, na uruchamianiu poprzez elementy instru-
mentu pewnych mocy o wartości emocjonalnej i muzycznej [Merleau-Ponty 2001, 
s. 165]. Jak pisze Dreyfus: 

„Merleau-Ponty argumentuje, że to, co możemy nazwać zaabsorbowanym radzeniem 
sobie nie wymaga tego, aby ruchy agenta były podporządkowane odzwierciedlającym wa-
runki skuteczności działania intencjom-w-działaniu, np. dotyczących tego, co agent usiłuje 
osiągnąć. W zaabsorbowanym radzeniu sobie ciało agenta podąża w kierunku zreduko-
wania poczucia odejścia od satysfakcjonującego gestaltu bez jednoczesnej wiedzy agenta, 
czym ten satysfakcjonujący gestalt miałby być zanim zostanie osiągnięty.” [Dreyfus 2000, 
s. 293].

Robert Wilson [2004] ( brak w bibliografi i) również przeciwstawia się repre-
zentacjonizmowi, ale zasadniczo reprezentacjom wewnętrznym, które miałyby 
stanowić drugorzędowe (funkcjonalne) stany mózgu. Proponuje raczej pojęcie re-
prezentacji „eksploatacyjnej”. Znaczy to przede wszystkim, że reprezentacja jest 
nieodłączna od możliwego działania, że mózg stanowi część układu z ciałem i jego 

10 Oczywiście powstaje pytanie ,na ile takie pojecie reprezentacji spełnia jej kryteria uznawane przez innych 
autorów. Albowiem tak pojęta reprezentacja przypomina koncepcje rozszerzonego i umiejscowionego poznania, 
które są powiązane z postawą anty-reprezentacjonizmu. 

11 Podobne idee pojawiają się u Jamesa czy Deweya. 
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otoczeniem (także narzędziami, jakimi się posługujemy w osiąganiu naszych ce-
lów). Z kolei, Andy Clark, pomimo sympatii wobec radykalnego interakcjonizmu, 
jest zwolennikiem minimalnego kartezjanizmu, nie odrzuca możliwości istnienia 
względnie autonomicznych (mocnych) modeli świata. Jednocześnie podkreśla, że 
ich stabilność i niezależność od otoczenia może być uwarunkowana przez szersze 
elementy układu poznawczego na czele z systemem językowym. 

Działanie ma charakterystyczną dla świadomości strukturę czasową. Z jednej 
strony mamy do czynienia z przeszłymi doświadczeniami działania, które warun-
kują pewne nakierunkowanie działania i nie stanowią rodzaju przypominania sobie 
czy reprezentacji doświadczenia, które miałoby być czymś dodatkowym wobec 
doświadczenia teraźniejszego. Z kolei antycypacja przyszłego działania wskazuje 
na kierunek działania, ale nie jako reprezentacja tego, co się zdarzy, ale jako istotna 
część podążania w pewnym określonym kierunku, zmierzanie do pewnej fi naliza-
cji. Działanie ma więc dynamiczną retencjonalno-protencjonalną strukturę, która 
daje w efekcie jego czasową jedność. Zwolennicy reprezentacjonizmu twierdzą, 
że sam brak reprezentacji mentalnych, choćby w postaci reprezentacji przeszłych 
oraz przyszłych zdarzeń, nie wyklucza istnienia reprezentacji sub-osobowych, 
które znajdują się u podstaw retencjonalno-protencjonalnego doświadczenia. Neu-
ronalne reprezentacje lub schemat ciała działają poniżej poziomu doświadczenia. 
Jednakże według Gallaghera [2008], trudno jest zakwestionować fakt, iż istnieją 
procesy neuronalne uwikłane w system kontroli działania organizmu, o czym ma 
świadczyć obecność szeregu sensomotorycznych systemów antycypacji. Natomiast 
schemat ciała również ma charakter dynamiczny i włączony jest w czasową struk-
turę doświadczenia. Według Gallaghera, nie jest również tak, że mamy do czynie-
nia z bardzo złożonymi procesami, które wykraczają poza ciało i mózg i są zawsze 
dookreślane w środowiskowym kontekście, a jednocześnie funkcjonują dzięki re-
prezentacji jednej części układu poprzez drugi (np. ciało jest reprezentowane przez 
mózg). Jedyną interpretację podejmie tu zewnętrzny obserwator-naukowiec, który 
dokona abstrakcyjnych podziałów między częściami układu lub będzie głosił tezę 
odrębności układu od otoczenia. Przykładem takiej interpretacji w obrębie systemu 
jest Wheelera [2004](brak w bibliografi i) pojęcie mechanizmów homunkularnych 
związanych z hierarchicznym układem. Reprezentacja polegałaby zaś na interpre-
tacji w obrębie samego sytemu, gdzie jedna część-moduł komunikowałby pewne 
dane innemu modułowi systemu. Takim modularnym systemom przeciwstawia się 
systemy dynamiczne, samoorganizujące się, gdzie związek pomiędzy organizmem 
i otoczeniem ma charakter wysoce adaptywny i nie dający się z góry z defi niować 
(jest arbitralny). Działanie zaś ma charakter antycypacyjny i funkcjonuje jedynie 
w ramach bieżącej więzi z otoczeniem (online). 

Z perspektywy fenomenologicznej w kontekście ucieleśnienia podważone 
zostaje propozycjonalne podejście do wiedzy, polegające na przyjęciu przekonań 
i sądów (postaw przekonaniowych) za podstawowe struktury opisu samych siebie 
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i świata. Przyjmuje to na ogół postać wyrażenia typu: „x sądzi, że p” lub „x prag-
nie p”, czy stwierdzenia „Warszawa leży nad Wisłą”. Zakłada się tutaj obecność 
przekonań, które umożliwiają ocenę stanu rzeczywistości i to w postaci jawnie 
wyrażonych językowych stwierdzeń. Bycie przekonanym, że „kot siedzi na ma-
cie” oznacza wiarę w prawdziwość zdania „kot siedzi na macie”. Jak podkreśla 
Ratcliffe, zdaniowa koncepcja przekonań wydaje się jednak zbyt restrykcyjna 
i w codziennych sytuacjach, kiedy wchodzę do pokoju i widzę kota na macie, 
przyjmuję po prostu taki stan rzeczy i niekoniecznie wyrażam jawne stwierdze-
nie odnośnie takiego stanu rzeczy. W ramach tego bardziej liberalnego podejścia 
do postaw przekonaniowych realne jest to, co ma miejsce, co można opisać jako 
istniejący stan rzeczy, nierealne jest to, co nie zachodzi. Rzeczywistość byłaby 
więc sumą zachodzących stanów rzeczy. To podejście nie zakłada jakiegoś do-
datkowego sensu egzystencji czy rzeczywistości. Nie ma tu już nic więcej do 
powiedzenia. 

Ta krytyka propozycjonalizmu przypomina spór między Carnapem a Heideg-
gerem, w którym Carnap zarzuca Heideggerowi wykorzystanie określenia „ni-
cość” w innym znaczeniu niż logiczne „nie-p”, czyli jako negacji pewnego sądu 
p. Problem polega jednak na tym, że punktem wyjścia Heideggera jest coś, co 
on nazywa „problemem bycia”, a co stanowi rodzaj ukrytego sensu trudnego do 
artykulacji za pomocą stwierdzeń i przekonań -- czego nie jest w stanie uchwycić 
obiektywna nauka empiryczna. Jednakże z fenomenologicznej perspektywy, aby 
stwierdzić jakiś przypadek istnienia lub nieistnienia jakiegoś stanu rzeczy, musi-
my być już gotowi na przyjęcie takiej postawy. 

Heideggerowskie podejście wskazuje na bardzo pierwotne, trudno wyrażalne 
i pełne drobnych niuansów odniesienie do świata. Jak powiada Ratcliffe:

„uważna refl eksja fenomenologiczna ujawnia zmienne poczucie rzeczywistości, 
związane z różnorodnym odniesieniem do świata. Jest to coś możliwego do opisania i co 
ludzie usiłują komunikować. Język codzienny nie jest ograniczony w taki sam sposób jak 
język fi lozofi czny. Tak, jak ludzie rozmawiają o tym, co jest i czego nie ma, rozmawiają 
także o odmiennych sposobach odnajdowania siebie w świecie i zakłóceniach poczucia 
rzeczywistości. Przyznają, że egzystencjalne kłopoty trudno jest wyrazić i taka mowa jest 
często niejasna czy metaforyczna. Jednakże nie ma dobrych fi lozofi cznych podstaw dla 
odrzucenia tego sposobu mówienia jako bezsensownego” [Ratcliffe 2008, s. 60]. 

Jednym ze sposobów dotarcia i opisania szczególnie wyrazistego odczucia 
egzystencjalnego stanowią sytuacje zmiany tego rodzaju odczucia. Szczególne in-
tensywne zmiany mają miejsce w przypadku zaburzeń psychicznych, gdzie szcze-
gólnie mocno ujawnia się nieodłączność odczuć od poczucia przynależności do 
świata, natomiast poczucie przynależności do świata stanowi w tym samym czasie 
poczucie jego realności. Ratcliffe podkreśla realność odczucia braku, odczucia nie-
swojskości, a nie samego braku swojskości. Mówiąc o odczuciu egzystencjalnym, 
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Ratcliffe pragnie to określenie odróżnić od innych określeń takich jak: „nastrój”, 
„emocja”, „afekt” [Ratcliffe 2008, s. 56]12. W niektórych sytuacjach emocje przy-
bierają wymiar egzystencjalny, np. smutek czy żałoba mogą zabarwiać nasz cało-
ściowy sposób odnoszenia się do świata. Jednakże ostatecznie to, co określa się 
tutaj mianem odczucia (poczucia) stanowi doświadczeniową postawę przynależ-
ności do świata i poczucia rzeczywistości, która umożliwia posiadanie różnych 
nastrojów. Również pojęcie „afektu” może być użyte jako rodzaj egzystencjalnej 
orientacji w świecie. Jest ono także używane w odniesieniu do świadomości włas-
nego ciała, albo jako fi zjologiczna reakcja. Dlatego Ratcliffe proponuje, aby jasno 
odróżniać „odczucie doświadczeniowe” (experiential feeling) od fi zjologicznego 
afektu. 

Zmiany egzystencjalnej relacji wobec świata, rodzaj dziwacznego doznania, 
nie są wyłącznie związane z doświadczeniami patologicznymi. Również w na-
szym życiu codziennym sposoby przeżywania świata, odnajdywania się w nim są 
różnorodne [zob. też Maher 1999]. Jak powiada Ratcliffe:

„Ludzie czasami mówią o poczuciu bycia ożywionym, martwym, odległym, oddzielnym, wy-
rwanym z otoczenia, wyobcowanym, odizolowanym, w innym świecie, obojętnym wobec wszyst-
kiego, przytłoczonym, zduszonym, odciętym, zatraconym, odłączonym, nieuporządkowanym, nie 
będącym sobą, bez kontaktu z rzeczami, poza nimi, nie całkiem z nimi, odseparowani, w harmonii 
z rzeczami, w pokoju z rzeczami albo częścią rzeczy. Istnieją odniesienia do odczucia nierzeczywi-
stości, wzmożonej egzystencji, surrealności, swojskości, nie-swojskości, dziwności, izolacji, pustki, 
przynależności, zadomowienia w świecie, bycia w jedności z rzeczami, znaczenia, braku znaczenia, 
lista jest długa” [Ratcliffe 2008, s. 68]. 

Wśród neurobiologicznych składników odczucia egzystencjalnego można wy-
różnić: kinestezję – świadomość cielesnego ruchu, aktualne i potencjalne położenie 
ciała, jego lokalizację, świadomość postawy i orientacji, czyli propriocepcję. Waż-
ną rolę pełni także element trzewny ściśle związany z odczuciem emocjonalnym. 
Ratcliffe proponuje, żeby te trzy elementy kinestezję, propriocepcję oraz interocep-
cję określać szeroko pojętym pojęciem propriocepcji. 

„Propriocepcja, kinestezja i świadomość interocepcyjna odczuwania trzewi są fenomenolo-
gicznie nieodłącznymi aspektami odczuć egzystencjalnych, a nie odrębnymi komponentami do-
świadczenia” [Ratcliffe 2008, s. 123]. 

12 L. Sass  podkreśla, że określenie „afekt” ma znaczenie szersze niż słowa „uczucie” (feeling) lub emocja, 
jak w określeniu „afektywna reakcja” lub „afektywna odpowiedź”. Z kolei nastrój odnosi się, według Sassa, do 
czegoś bardziej wszechobecnego i mniej zogniskowanego niż emocja. Emocja dotyczy na ogół bardziej określo-
nego obiektu, osoby lub sytuacji. Odczucie (feeling) „ ma bardziej subiektywne zogniskowanie: w odróżnieniu od 
emocji nie odnosi się tak bardzo do postawy wobec świata, ale do stanu w odniesieniu albo obrębie jaźni, takiego, 
który nie wywołuje tendencji do działania, ani poczucia pilności. Sass mówi także o pasji, która ma bardziej dyna-
miczno-czasowe odniesienie”.  L. Sass: Affectivity in Schizophrenia: a Phenomenological View, s. 133, w: D. Za-
havi [ed.] :Hidden Resources: Classical Perspectives on Subjectivity. Exeter 2004, Imprint Academic, s.127-147.
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4. Behawioralno-pragmatyczna koncepcja organizmu

Podejście enaktywne, w którym poznanie jest rodzajem działania, zakłada ist-
nienie ścisłego związku między percepcją, działaniem i myśleniem. W przypadku 
koncepcji Dewey’a mamy zaś większy nacisk na społeczne usytuowanie. Nie tylko 
działanie, lecz współdziałanie. Znaczenia mogą istnieć na poziomie przedwerbal-
nym, stanowiąc pewną funkcję zachowania. Jak pisze Ernest Becker:

 „Świat, który istnieje poza organizmem i doświadczenie w samym organizmie 
stanowią komplementarne aspekty pewnego transakcyjnego procesu behawioral-
nego. Nie widzimy zwykle obiektów o ile nie jesteśmy gotowi, aby na nie odpowie-
dzieć w pewien sposób” [Becker 1964, s. 18].

Jeżeli ktoś, pisze Becker,

„odnosi się do kobiet jakby były jedynie waginą przy pomocy której można udowodnić własną 
męskość, znaczy to, że jest to jedyne przynoszące satysfakcję zachowanie, jakie ktoś ma wobec ko-
biet” (s. 19).

Z tej perspektywy odnoszenie się schizofrenika wobec innych jedynie przez 
pryzmat ich płci nie stanowi przykładu nadmiernej popędowości, lecz ubóstwa 
jego zachowań zredukowanych do tych aspektów obiektu, z jakimi są sobie w sta-
nie poradzić. 

Pytanie jakie sobie stawia Dewey dotyczy tego, w jaki sposób organizm bu-
duje wokół siebie w miarę bogatą i aktywną jednostkę (całość) działającą. Dewey 
podkreśla, że doświadczenie posiada dwie fazy, czyn – zdolność do działania, oraz 
podleganie wpływom – zdolność doświadczania13. Różne organizmy posiadają róż-
ne stopnie działania i możliwości doświadczenia świata. Znaczenia jakie organizm 
w sobie gromadzi, tutaj związane z możliwością przewidywania konsekwencji 
własnych działań wobec nowych typów obiektów, nie stanowią żadnego tajem-
niczego nienaturalnego procesu. Organizmy różnią się bogactwem doświadczenia 
i aby utrzymać swój poziom złożoności muszą być w pewnej równowadze mię-
dzy działaniem a percepcją (doznawaniem). Organizm, który nieustannie znajduje 
gratyfi kację bez żadnych zewnętrznych ograniczeń, przeszkód, frustracji lub za-
hamowań nie rejestruje w odpowiednim stopniu doświadczenia. Nie jest w stanie 
odnosić własnego doświadczenia do możliwości działania. Jak powiada Becker:

„Ego rośnie poprzez napotykanie i przeżywanie przeszkód, przez odnajdywanie rozwiązań wo-
bec bolesnych (ale nie wszechogarniających) komplikacji” [Becker, s. 23].

Jeżeli działanie jest zbyt łatwe i płynne, organizm nie jest w stanie zyskać pew-
nych istotnych atrybutów. Nie jest w stanie rejestrować doświadczenia oraz zyskać 
roztropnej samoświadomości. Natomiast poddawanie się doświadczeniu bez od-

13  Zob. [Dewey 1929, s. 22].
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powiedniej aktywności powoduje zatopienie organizmu w powodzi różnorodnych 
impulsów i doznań. Jedynym sposobem na uporządkowanie tej fali chaotycznych 
doznań jest działanie i doznawanie swych aktywnych sił. Nadmiernie pasywny or-
ganizm, który nie jest w stanie doświadczać własnych sił, traci bardzo istotną dla 
człowieka funkcję zdolności abstrahowania. Według Beckera, abstrahowanie jest 
funkcją wszystkich żywych organizmów, ale w przypadku człowieka przybiera ono 
najbardziej wyrafi nowaną postać. 

„Wybieramy pewien aspekt przedmiotu, który umożliwia nam uwzględnianie go w świetle na-
szych projektów. Nauczyliśmy się jego specjalnej jakości poprzez nasze w nim doświadczenie. Po-
mijamy szereg innych potencjalnych jakości i rozważamy możliwość działania wobec nich” [Becker 
1964, s. 24].

Rzeczy są grupowane pod kątem podobieństw, a szczególnie możliwości ich 
określonego użycia. W przypadku więc krzesła jesteśmy zainteresowani jedynie 
możliwością siedzenia na nim, zaś artyści, tacy jak Van Gogh mogą starać się uka-
zać inne wymiary tego przedmiotu. Rzeczy mają dla nas znaczenie, o ile jesteśmy 
w stanie włączyć je w nasz schemat działania. Pojęcie abstrakcji nie jest więc je-
dynie mentalnym obrazem, lecz ściśle związane z oczekiwaniami wobec obiektów 
oraz możliwością  reakcji na nie. 

To, w jaki sposób obiekt nabywa realności i znaczenia w naszym ludzkim 
świecie zostało zilustrowane przez Beckera na przykładzie pojęcia „dziewczyna” 
w oczach młodego chłopca, ucznia szkoły średniej. Napotykając w swojej klasie 
uderzającą blond piękność, chłopiec ma inne widzenie dziewczyny niż ktoś, kto 
miał wcześniejsze doświadczenia z kobietami. Jej twarz stanowi nieokreślony obraz 
piękna świetnie pasującego do jego bezkrytycznego wytworu fantazji. Ponieważ 
uczeń ten nie poznał jeszcze żadnych dziewczyn tak blisko, nie jest w stanie od-
nieść cech jej fi zjonomii do czegoś innego. Również zachowanie wobec niej może 
stanowić wielki i bolesny problem: jak trzymać ręce, jaką zajmować postawę, co 
mówić. Skrępowanie oraz brak koordynacji ruchów i zachowań będzie źródłem 
jego dodatkowej frustracji. Wobec braku wcześniejszych doświadczeń niezbędne 
okazuje się odwołanie do wiedzy nabytej pośrednio, schematycznej i stereotypo-
wej. Można więc stwierdzić, że dziewczyna będzie stanowiła dla chłopca jedynie 
częściowo ukonstytuowany obiekt. Jej konstytucja jako w pełni doświadczanego 
obiektu może być procesem długotrwałym i trudnym. Aby kontrolować zachowanie 
koleżanki, chłopiec musi wypowiadać odpowiednie społecznie adekwatne słowa 
i przyjmować odpowiednie zachowania. Dziewczyna staje się mniej przerażająca, 
o ile możliwe staje się kontrolowanie jej zachowań poprzez odpowiednie gesty. Po-
przez randki, spotkania oraz społecznie zaakceptowane etapy „chodzenia ze sobą”, 
jak trzymanie się za ręce, pocałunki i pieszczoty, jej istnienie jako dziewczyny 
staje się bardziej realne. Pojawiają się nowe jakości percepcyjne, oraz gotowość 
do określonych działań, a także znajomość wzajemnych oczekiwań. Dziewczyna 
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w trakcie szkolnego semestru stanie się dla chłopca kimś innym, również miejsce 
ich spotkań  -- szkoła i klasa-- staną się powoli innym miejscem. 

Przedmiot nie znajduje się więc w podmiocie, ani poza nim. Konstytuuje się 
w transakcji, w relacji między działającym podmiotem i obiektem14. Człowiek jako 
zwierzę żyjące w symbolicznym świecie własnych kreacji – przedmiotów i znaczeń, 
jest w stanie w doskonalszy sposób go kontrolować. Z powyższej behawioralno-
pragmatycznej perspektywy istotnym elementem tworzenia się obiektów i znaczeń 
jest czas. Doświadczenie czasowości wyznacza bowiem pewien zespół oczekiwań 
i sekwencyjny porządek. Za każdym razem, gdy chcemy uchwycić własność pew-
nego obiektu oraz przewidywać jego możliwy na nas wpływ, przyjmujemy per-
spektywę czasową. Jak powiada Becker: 

„Człowiek uważnie bada chaotyczną naturę szukając harmonii poprzez którą mógłby regulować 
własne dążenia. Gdyby czas miał płynąć bez punktów kontrolnych, efektem tego mogłoby być znie-
wolenie wobec przypadkowych zdarzeń” [Becker 1964, s. 29].

Umocowanie czasu stanowi część ludzkiego doświadczenia. Dzięki koncep-
tualnemu schematowi pojęciowemu, subiektywne doświadczenie czasu i pamięci 
nabiera zewnętrznego jarzma. Jeżeli nie nauczymy się przewidywać skutków na-
szych działań, jesteśmy skazani na łaskę teraźniejszości. Podobnie rzecz ma się 
z przestrzennością: nawykowa indywidualna przestrzeń związana z ruchem ciała 
zostaje powiązana z obiektywnie mierzalnym pojęciem przestrzeni. Jak podkreśla 
Becker, abstrakcyjna konceptualna przestrzeń należy do naszego świata poznaw-
czego. Stanowi jednak jedynie martwą mapę drogow,ą zanim sami nie udamy się 
w rzeczywistą podróż. Kreacja czasu i przestrzeni jest szczególnie ludzką cechą 
i dzięki tym własnościom świat wydaje się bardziej bezpieczny i komfortowy niż 
świat zwierzęcy. Jednakże człowiek płaci za to wszystko „ciężką cenę” [ Becker 
1964, s. 32]. 

Długotrwały rozwój dziecka związany jest z zależnością i lękiem przed utratą 
matki-obiektu. Ten lęk zostaje zaprzęgnięty w proces socjalizacji, dzięki czemu 
zapoznajemy się i przyswajamy świat symboliczny. Trening owocuje wyraźnym 
poczuciem siebie oraz świadomością właściwego bądź niewłaściwego działania. 
Jednostka, o ile działa w sposób zgodny z przyswojonymi normami, czuje się ze 
sobą dobrze, natomiast działania niewłaściwe wywołują lęk.

„Wszystko to znaczy, że dla ludzkiego zwierzęcia przewidywalność nie przynosi spokoju. Wol-
ność od tyranii teraźniejszości jest okupiona ciężką świadomością przeszłych błędów i lękiem przy-
szłych reperkusji błędów aktualnych. Jednostka traci na zawsze możliwości bezpiecznego umiejsco-
wienia w świecie, nawet jeśli wyrzeźbiła go pięknie dla naszego użytku. Świadomość miary czasu daje 
też pewną świadomość początku i końca. Świadomość nieuchronnej śmierci może podważyć czyjąś 
największą satysfakcję” [Becker 1964, s. 33]. Dlatego pojęcie homeostazy jest nieodpowiednie dla 

14 Gutowski powiada o „epistemologii sytuacji” (s. 120).(skąd ten Gutowski?) 
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opisu symbolicznego ludzkiego zachowania. Postrzeganie ludzkiego dążenia jako próby utrzymania 
równowagi cielesnej ma charakter redukcjonizmu. Człowiek jest bowiem w stanie czasami poświęcić 
własne ciało w imię pewnych symboli. Trudno jest mu osiągnąć satysfakcję tu i teraz. Wiąże się to 
między innymi z ludzką pamięcią, która może być bardzo bolesna. Becker podaje tu przykład pa-
cjenta, który zgwałcony w wieku pięciu lat, nie był w stanie osiągnąć żadnych życiowych sukcesów. 
W przypadku schizofrenii brak jest możliwości zbudowania pełnego świata doświadczenia, świata 
działania i znaczeń. Słowa nie odnoszą się bowiem dłużej do potencjalnych reakcji organizmu, ani 
do cielesnego zaangażowania i poprzez to tracą cechy pełnego języka. Język symboli przestaje brać 
udział w możliwościach działania wobec świata, tworzy coś na kształt pustych gier językowych. 

Według Beckera, człowiek działa jednocześnie w dwóch światach: świecie ze-
wnętrznych obiektów oraz wewnętrznym świecie symboli. Są one na ogół bardzo 
ściśle powiązane i wspierające nawzajem. W przypadku trudności działania w re-
alnym świecie następuje często ucieczka w świat fantazji, natomiast teraźniejsze 
problemy kierują nas w kierunku nadziei pokładanej w przyszłości lub w rekon-
strukcji wyidealizowanej przeszłości. Człowiek ma rodzaj „naturalnego defi cytu” 
[Becker 1964, s. 42]. Poprzez to, że może nazywać i manipulować rzeczami jest 
jednocześnie narażony na możliwość niepowodzenia przez niejednoznaczność 
używanych symboli, a nawet przez dźwięki i obrazy. 

Dziecko partycypując w sytuacjach społecznych, nie tylko poznaje świat i jego 
znaczenie, ale równocześnie buduje własną tożsamość. Becker pisząc o schizofre-
nii jako przykładzie defi cytu ludzkiego świata wskazuje na to jak bardzo zmienia 
się doświadczenie i relacja w psychotycznym świecie. Schizofrenia jest typowo 
ludzkim zaburzeniem, ponieważ w wyniku procesów manipulacji i niejednoznacz-
ności świata symboli następuje utrata własnej wartości oraz możliwości aktywiza-
cji własnych mocy. Wśród mechanizmów wzmacniających schizofreniczne rela-
cje wymienia się często mechanizm „podwójnego wiązania” oraz „mistyfi kacji”. 
Określenie „podwójnego wiązania” zostało opisane dokładnie przez Batesona: jest 
to sytuacja, gdy dziecko dostaje od matki informacje typu: „karzę cię, ponieważ 
ciebie kocham”. Poprzez takie sprzeczne komunikaty dziecko znajduje się w nie-
jednoznacznym i niepewnym świecie społecznym. Pojęcie „mistyfi kacji” [Laing 
1999] polega na zatarciu tego, kto jest inicjatorem pewnych działań i zachowań. 
Przykładem jest sytuacja, kiedy matka dowiadując się od syna, że się masturbował 
i twierdzi: „Mój chłopiec tego nie zrobił”. Dziecko dostaje więc informację, że nie 
zrobiło czegoś, co samo uważa, że zrobiło -- nie jest więc podmiotem własnego 
działania. Efektem funkcjonowania tych mechanizmów jest podstawowa niepew-
ność co do własnych sił,  co staje się istotnym wymiarem egzystencji. Wynikiem 
tego wszystkiego jest ogromna dychotomia między jaźnią a ciałem, co Laing na-
zywa odcieleśnieniem osoby [ Laing1999]. Osoba odcieleśniona nie czuje więc, 
że jej ciało stanowi oparcie dla działań jaźni. Traci więc pewną strukturę, na ba-
zie której mogłaby fundować własne doświadczenia i spoglądać na świat. Pojęcie 
umysłu jest ściśle związane z polem operacyjnych działań i znajomością wielu 
możliwych aktywności. Jeżeli więc u schizofrenika brak jest odniesienia do innych 
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osób czy obiektów, to mamy wówczas do czynienia z pewnym brakiem w określo-
nym obszarze umysłu. Również słowa konstytuują swe znaczenie w odniesieniu 
do cielesnego doznania, do pewnej życiowej sytuacji. Kiedy mówimy na przykład 
o przyjacielu lub wrogu -- odnosimy się do pewnej jakościowej sytuacji. Oczywi-
ście jesteśmy w stanie rozumieć znaczenie słowa bez odwołania do konkretnej sy-
tuacji lub doświadczenia. Wiemy, czym jest jednorożec nawet bez napotkania żad-
nego z nich. Jednorożec stałby się jednak czymś innym, nie tylko pewnym słowem, 
gdybyśmy któregoś dnia osobiście go napotkali. Dewey podaje przykład zdania 
„Sokrates jest śmiertelny”, co logicznie można zapisać „S jest M”. Jednak dla tych 
jego uczniów, którzy właśnie usłyszeli wyrok jego śmierci zdanie „Sokrates jest 
śmiertelny” przenika całe ich ciało. Odwołując się do wcześniejszego przykładu 
ucznia szkoły średniej, który poznaje atrakcyjną blond koleżankę, można zakładać, 
że wie on jak wyglądają kobiety, choćby z okładek „Playboya”. Jednakże na tej 
podstawie wciąż nie będzie wiedział, jakie jest właściwe znaczenie słowa „dziew-
czyna” jako w pełni ukonstytuowanego obiektu. Becker opisuje sytuację, kiedy 
słowa nie współgrają z organizmicznym znaczeniem. Powołuje się na autobiografi ę 
Antona Boisena, który opisuje własną miłość do Alicji i z opisów widać, że autor 
nie odnosi się do jakichś rzeczywistych relacji, posiadając jednocześnie pewne uto-
pijne doświadczenie „czystej miłości”. Kiedy dostaje od Alicji dosyć przykry list, 
jedną z jego reakcji jest ejakulacja.

W podejściu pragmatycznym odnajdujemy wiec pewne podobieństwa do 
tego, co nazywamy ucieleśnieniem i poznaniem zaangażowanym. Objawiało się 
to w podważeniu percepcji ludzkiego podmiotu jako wyjątkowo zaangażowanego 
w symboliczne reprezentacje umysłu lub języka świata zewnętrznego oraz ukaza-
niu poznania jako rodzaju działania, nie zaś odzwierciedlenia rzeczywistości ze-
wnętrznej. Ostatecznie poznanie wyłania się, według Dewey’a czy Jamesa, z pro-
cesów biologicznych adaptacji organizmu i lepszego wykorzystywania stabilnych 
wzorców w ramach zmiennego środowiska. 

Johnson i Roher [2006, s. 18] wykazują wiele cech wczesnego pragmatyzmu, 
które wiążą się z poznaniem ucieleśnionym: (1) Jest efektem procesów ewolucyj-
nych zmiany wariacji i selekcji; (2) Jest ono umiejscowione w ramach dynamicznej 
relacji ze środowiskiem; (3) Poznanie ucieleśnione odnosi się do potrzeb, interesów 
i wartości danego organizmu; (4) Poznanie ucieleśnione nie owocuje przypuszczal-
nie idealnym rozwiązaniem problemu, lecz działa wystarczająco dobrze w zaist-
niałej sytuacji; (5) Poznanie ucieleśnione ma charakter społeczny, co znaczy, że 
angażuje ze sobą wiele kooperujących jednostek. 

Nie ma więc ostrej granicy między postrzeganiem, odczuwaniem, czy myśle-
niem. Wyższe czynności wynikają z aktywności złożonych organizmów. Nawet 
myślenie abstrakcyjne jest zakorzenione w zdolnościach organizmu do percepcji, 
odczuwania i manipulacji obiektami. 
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5. Wnioski

 W ramach powyższej perspektywy ciało nie jest jedynie siedliskiem dla 
umysłu. Ciało i umysł stanowią różne aspekty bieżącego interakcyjnego procesu 
związanego z szeroko pojętym doświadczeniem. Powiedzieć, że ma się ciało to 
stwierdzić, że ma się organizm zdolny do złożonych interakcji i podzielania wspól-
nych znaczeń, oraz angażowania się w różne sposoby badania i rozumowania oraz 
koordynowania tych aktywności z innymi jednostkami poprzez wspólne symbole. 

Ciało jest czymś więcej niż żywą tkanką, cielesnym miąższem. Tak jak ciało 
nie może być zredukowane do mózgu, tak również nie stanowi jedynie szeregu 
materialnych kawałków skóry i kości. Można wręcz mówić o różnych aspektach 
cielesności. O ciele jako fi zjologicznym organizmie zbudowanym z tkanek, skó-
ry i kości, krwi oraz mięśni, nerwów i organów percepcji, które wspólnie tworzą 
całość: interaktywny żywy układ. Dzięki mózgowi oraz systemowi neuronalne-
mu możliwe jest pewne doświadczenie, doznawanie oraz wchodzenie w interakcje 
ze otoczeniem. Cielesność okazuje się także wykraczać poza granice naszej skóry 
i wykracza ku otoczeniu, albowiem organizm i środowisko są wzajemnie od siebie 
współzależne. Posługuje się ono szeregiem artefaktów, takich jak fi zyczne narzę-
dzia i  narzędzia kulturowe, instytucje, rytuały i wspólne praktyki. Stanowią one 
pośrednictwo dla działania ciała i określają znaczenia dla członków danej społecz-
ności. Według Gibsona [1979] (brak w bibliografi i) potencjalna aktywność wobec 
obiektu stanowi istotną część percepcji. Rzeczy mają dla nas znaczenie praktyczne, 
dlatego nie dają się oddzielić od naszych aktywności. A. Noe [2004, s. 8] zakłada, 
że percepcja wzrokowa włącza pewne  aktywności jako możliwe do uchwycenia 
w innej perspektywie. Percepcja jest więc również szeregiem dyspozycji oraz ak-
tywności, jakie można by przeprowadzić w danej sytuacji. 

Podstawowym celem ataków podejścia ucieleśnionego i zaangażowanego jest 
założenie istnienia ukrytych procesów, które tłumaczą inteligentne zachowanie. 
Staraliśmy się wykazać podobieństwo między fenomenologicznym podejściem do 
cielesności wraz z hermeneutyczną zasadą interpretacji i skończoności ludzkiego 
poznania, a podejściem pragmatyczno-behawioralnym, które wskazuje na ścisły 
dynamiczny związek między organizmem i otoczeniem. 
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