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PLAN WYSTĄPIENIA

•Uwagi wprowadzające,

•Ogólne ramy dla ucieleśnienia,

•Hipoteza o przestrzenności (i jej przeformułowanie przez 
de Vignemont),

•Krótkie uwagi o ucieleśnieniu,

•Reprezentacje przestrzeni ciała,

•Patologie przestrzeni ciała,

•Eksperymenty z przestrzenią ciała,

•Neuronalna przestrzeń ciała,

•Uwagi dodatkowe.



Uwagi wprowadzające 1:
Inspiracje: Merleau-Ponty

• “Kontur mojego ciała wyznacza granicę, której nie przekraczają zwykłe 
relacje przestrzenne.” (Merleau-Ponty, FP, 117),

• Pojęcie schematu ciała wprowadzono, by “wyrażać przestrzenną i czasową 
jedność ciała, jego jedność międzyzmysłową lub sensomotoryczną.” (jak 
wyżej, 118)

• “[…] schemat cielesny jest dynamiczny. […] to znaczy, że moje ciało jawi mi 
się jako postawa funkcjonalnie odniesiona do pewnego aktualnego lub 
możliwego zadania. Albowiem jego przestrzenność […] przestrzennością 
sytuacji.” (jak wyżej, 119),

• “Przestrzeń cielesna […] jest czymś w rodzaju ciemnej sali, która jest 
niezbędna, by dobrze widzieć przedstawienie, jest drzemiącym podłożem 
lub mrocznym zasobem mocy, na tle których rysuje się gest i cel, jest sferą 
niebytu, przed którą mogą pojawić się określone byty, postacie i 
punkty.” (jak wyżej, 119-120)

• “Tym, co ma znaczenie dla kierunkowej orientacji spektaklu, nie jest moje 
ciało jako takie, jakim jest faktycznie jako rzecz w obiektywnej przestrzeni, 
lecz moje ciało jako system możliwych działań, ciało wirtualne, którego 
fenomenalne miejsce zostaje określone przez jego zadania i sytuację. Moje 
ciało jest tam, gdzie ma coś do zrobienia.” (jak wyżej, 272)



Uwagi wprowadzające 2: 
Intuicje 1

• Trzy intuicje: 

• (1) Husserlowska - ciało jako zerowy punkt zorientowania,

• (2) Merleu-Ponty’iańska - przestrzenność ciała własnego,

• (a) ujęcie transcendentalne,

• (b) ujęcie kognitywistyczne,

• (3)Bermudeza/Gallaghera - o odmienności przestrzeni ciała od przestrzeni 
okołocielesnej;

• przestrzenność sytuacji (Gallagher 2007), 

• brak stron i odległości w przestrzeni intercielesnej (Bermudez 2006). 



Uwagi wprowadzające 3:
Intuicje 2a

• Ciało: 

• (1) ciało jako przedmiot fizyczny, jako fizyczna bryła o określonych własnościach metrycznych i 
morfologicznych,

• (2) ciało takie, jakim je poznajemy, związane z doświadczenie ciała i naszą wiedza na jego temat. W 
tej kategorii wyróżnić można co najmniej dwa elementy:

• (a) nieświadome (subpersonalne) przetwarzanie informacji na temat własnego ciała, 

• (b) świadome (personalne) doświadczenie ciała, zajmowane względem niego postawy afektywne, 
przekonania na temat własnego ciała i semantyka terminów związanych z ciałem (np. nazwy 
części ciała). 

• Dodatkowo wyróżnić należy:

• (i) naukowa wiedzę o ciele (biologiczną, antropologiczną itp.),

• (ii) potoczną wiedza na temat ciała, odpowiednik psychologii potocznej - potoczna anatomia 
(czy teoria ciała),

• (iii) wiedza podmiotu na temat jego własnego ciała. 



Uwagi wprowadzające 3: 
Intuicje 2b

• Przestrzeń:

• (1) przestrzeń fizyczną

• (2) własności przestrzenne przedmiotów fizycznych, 

• (a) własności przestrzenne per se, 

• (b) informację (która sama nie jest przestrzenna) na temat własności przestrzennych 
przedmiotów fizycznych.

• Ucieleśnienie 

• (1) (a) to co ucieleśnione, (b) to co ucieleśniające, (c) samą relację ucieleśnienia a „w” b (patrz: 
Allwod, 2008),

• (2) W szerokim sensie: ucieleśnienie to realizacja abstrakcyjnej idei w jednostkowym zdarzeniu, 
procesie czy osobie, 

• (3) Węższym sensie: ucieleśnienie to „pewien” związek tego, co ucieleśnianie z ciałem. To, co w 
tym wypadku wymaga wyjaśnienia, to charakter relacji ucieleśniania. To powiązanie z ciałem, 
podzielić można na kategorie (np. patrz; Clark 2008): (a) słabe, (b) umiarkowane i (c) mocne. 



Ogólne o ucieleśnieniu poznania

• Ucieleśnienie procesu poznawczego P to określenie P jako explicandum (lub w 
mocniejszej wersji explanadum) a procesu cielesnego* C jako istotnej części 
explicansu (lub w mocniejszej wersji jako explanansu).

• Proces cielesny jest prima facie procesem niepoznawczym (a na pewno 
niepoznawczym sensu stricto), realizowanym przez ciało jako całość lub przez jego 
podsystemy (anatomiczne, funkcjonalne itd.), procesem uczestniczącym w 
kontrolowaniu cielesnego działania w otoczeniu (naturalnym i społecznym).             
(*) Proces cielesny nie może być wyłącznie procesem mózgowym. 

• Niezbędna jest bardziej wyrafinowana konceptualizacja procesu C.

• Próba konceptualizacji C-procesu stanowi cel tego wystąpienia. Natomiast 
przestrzeń ciała jest proponowaną w rozprawie interpretacją C-procesu. 



Przestrzenność ciała



Body as template (Martin 1992)

• W tekście Sight and Touch Martin rozważa różnice pomiędzy (1) widzeniem, a (2) 
dotykaniem. Twierdzi, że dla percepcji dotykowej kluczowe jest po pierwsze (1) 
ciało jako przestrzenne, (2) doświadczenie przestrzeni poza ciałem i (3) 
umieszczanie wrażeń dotykowych w ciele - wzorniku.

• Pisze: 

• A bodily space would be a region, within which bodily awareness is possible. The 
candidate would then be the apparent body itself, since the apparent, limits of the body are 
the apparent limits of possible sensations. […] in the bodily case one might suppose one 
came to be aware of the spatial properties of something as it occupies bodily space. 
(201-202)

• The spatial character of bodily awareness will force on us an alternative conception of 
spatial experience. Central to it will be this contrast between the sense of that which 
falls within the limits of experience and things feeling to be within a space which 
extends beyonds those limits.                                                                                                                       
This feature of bodily awarness, the contrast between inner and outer provides what we 
need for sense of touch. The model of touch here is that of the body as template. (202)

• Uwagi: (1) przestrzeń ciała jest identyczna z przestrzenią pozacielesną, (2) ujęcie 
unimodalne, 



Spatial hypothesis (de Vignemont, 2007)

• Odwołuje się do Ayera, sugerującego, że każde doznanie dokłada coś do 
mojego doświadczenia ciała i w ten sposób tworzy jego (ciała) granice:

• (...) bycie ośrodkiem doznań organicznych jest własnością definiującą „moje” ciało. Nie 
znaczy to, że doznania te nie mogłyby znajdować się poza moim ciałem, lecz tylko, że 
jakiekolwiek ciało, w którym by się one znajdowały, byłoby z konieczności moim ciałem. 
(Ayer, 1963, s. 55),

• Odwołuje się do tez Martina interpretuje granice ciała - wzornika jako granice 
pole somatosensorycznego,

• Stawia hipotezę:

• Przestrzenna hipoteza poczucia własności/posiadania może być wyartykułowana 
następująco: 

• poczucie własności/posiadania jest osadzone w przestrzennej treści wrażeń cielesnych,

• cielesne własności, które są odczuwane, są lokalizowane wewnątrz schematu ciała,

• poczucie nieposiadania/braku własności może być opisane przez zaburzenie schematu ciała,

• Poczucie własności jest zakorzenione w schemacie ciała.

• Schemat ciała jest tu układem: subpersonalnym, funkcjonalnym, sensomotorycznym, 
multi-modalnym.



Structural affordances (A.J.T.Smith 2009)

• Poszukiwanie “przestrzennej treści cielesnego doświadczenia”

• Odróżnienie personalnego/subpesonalnego wymiaru 
przestrzeni ciała,

• Subpersonalne afordancje strukturalne: przestrzenne własności 
ciała jako całości determinujące wybór wzorca działania,

• Przestrzeń ciała to funkcjonujące lokalnie przestrzenie 
specyfikowane przez działania i koordynowanymi w ramach 
ciała fizycznego.



“Ucieleśnianie” poznania



3-poziomy ucieleśnienia
(T. Metzinger, 2006)

• (1) materialne i morfologiczne własności ciała, 

• (2) wewnętrzne modele ciała (w kontroli 
motorycznej), 

• (3) świadomy model ciała,

• Ad.(2) Ciało jako funkcjonalna struktura, która (I) 
usprawnia kontrolowanie działań, (II) umożliwia 
predykcje konsekwencji działania. Jest to 
bezpośrednio związane z tzw. modelami 
wewnętrznymi: (a) uprzedzającymi, (b) 
odwracającymi (Wolpert, Ghahramani, Jordan 
1995)



R. Grush (w przygotowaniu):
amodalny emulator jako przestrzeń ciała 



Symulacja czy emulacja

• Symulacja jest obecna w wielu obszarach badawczych: motoryka, interakcje 
społeczne, poznawanie stanów mentalnych innych itd. 

• Emulacja to termin niemal wyłącznie stosowany przez Ricka Grusha (i osoby 
przywołujące jego badania)

• Główna różnica pomiędzy symulacją i emulacją (wg. Grusha)

• Symulacja: Symulacja procesu P, czyli P’ jest nieefektywną realizacją tego 
procesu P. Proces P’ jest procesem symulującym proces P (w określonych 
warunkach), jeżeli jest procesem posiadającym ISTOTNE WŁASNOŚCI 
procesu P, ważne dla wykonania określonego zadania (w określonych 
warunkach) i P’ jest procesem off-line (gdzie off-line wymaga 
dodatkowego wyjaśnienia)



Emulacja czy Symulacja cd.

• Emulacja: Emulacja procesu P, czyli P’ zachodzi, gdy spełnione są warunki 
dla symulacji procesu P, a ponadto funkcjonuje system E określany 
emulatorem.

• Wyróżnia się dwa rodzaje emulatorów: 

• Emulator ciała: jest to sensomotoryczny i multimodalny system, 
funkcjonujący jako filtr, zawierający krótkotrwały jak i długotrwały 
przestrzenno-motoryczny model ciała agenta, (proponowane 
mechanizmy: filtr Kalmana, estymator Smitha),

• Emulator otoczenia: jest to sensomotoryczny i multimodalny system, 
funkcjonujący jako filtr, zawierający krótkotrwały jak i długotrwały model 
otoczenia agenta (kontrowersyjny).

• Nie jest jasne, czy wymienione emulatory stanowią dwa niezależne system 
czy jeden system.



Ujęcie pro-emulacyjne

• Emulacyjne ujęcie ucieleśnienia pozwala na włączenie ciała bez konieczność 
włączanie świadomego doświadczenia ciała, co pozwala na rozwijanie 
ucieleśnienia akceptującego fenomenalną transparentność, czy też 
fenomenalną nieobecność ciała,

• Emulator, jeżeli byłby modelem ciała i wykonywał swoje zadanie importu 
informacji przestrzennej do procesów poznawczych, gwarantowałby 
zależność od ciała bez konieczności redukowania ucieleśnianych procesów 
do procesów cielesnych,

• Brakiem ujęcia emulacyjnego jest niewystarczające konceptualizowanie 
samego ciała, brak modelu ciała, który gdyby nawet nie wyjaśniał zaburzeń 
ciała własnego, to pozostawiał otwartą drogę do stworzenia koncepcji 
poznania własnego ciała jak i jego doświadczeniowych anomalii (np. 
somatoparafrenii)



Rodzaje przestrzeni ciała: przykłady 



Wielość reprezentacji przestrzennych ciała

Przestrzeń ciała

personalna subpersonalna

fizyczna
funkcjonalna

zależna od
 działania

niezależna od 
działania

metrycznamorfometryczna
neuronalna

obwodowa
centralna

gęstość
rozmieszczenia 

receptorów
 w skórze

intensywność

lokalizacyjno 
własnościowa

rozmieszczenie 
receptorów

 w mięśniach...

somatosensoryczna

motoryczna
kategorialna koordynacyjna

ukierunkowana

grawitacyjna

obraz ciała

semantyka ciała

części 
ciała

schemat
ciała

motoryczna
mereologia

somatosensoryczna
mereologia

kierunkowa



Schemat i Obraz Ciała 
(de Vignemont 2007)



Somatosensoryczna i motoryczna mereologia ciała
(de Vignemont, Tsakiris, Haggard 2006)



Kategorialne i koordynacyjne reprezentacje ciała
(Kosslyn i inni 1989, de Vignemont 2009)

• Reprezentacje przestrzenne (Kosslyn):

• Koordynacyjne - metryczna informacji o lokalizacji,

• Kategorialne - abstrakcyjne przestrzenne relacje pomiędzy przedmiotami 
lub częściami przedmiotów, które są prawdopodobnie niemetryczne, 
propozycjonalne i organizują nasze otoczenie. 

• Reprezentacje przestrzeni ciała (de Vignemont):

• Koordynacyjne reprezentacje przestrzeni ciała -  wykorzystuje punkty 
odniesienia, przemieszczenia własności metrycznych i umożliwia dokłane 
(drobnoziarniste) lokalizowanie wrażeń,

• Kategorialne reprezentacje przestrzeni ciała - oparte są na abstrakcyjnych 
relacjach takich jak prawo, lewo i podmiotowo i wyróżniają takie ‘całości’ 
jak ręka, noga itd. 



Semantyka ciała i strukturalny opis ciała [SOC]

• Semantyka części ciała

• SOC: przestrzenno-
wzrokowa topologia ciała

• Jeżeli na poziomie 
personalnym lokalizacja X 
w ramach SOC jest czymś 
związanym z wyrażeniami 
wskazującymi (de 
Vignemont, 2009), to 
możliwe jest postulowanie 
cielesnej przestrzeni 
analogicznej do 
przestrzeni behawioralnej 
u Evansa. 



Patologie przestrzeni ciała

• Większość ich jest związana z relacją między przestrzenią sub-personalną, a 
przestrzenią personalną:

• somatoparafrenia/asomatognozja,

• allochiria,

• deaferentacja/tępe czucie

• dysmorfofobia (model-ciała, patrz: De Preester, Tsakiris 2009)

• OBE 

• pomijanie osobiste 

• autotopagnozja (???)

• niektóre są związane tyko z personalną, lub tylko z sub-personalną 
przestrzenią ciała:

• porażenia,

• anoreksja,



Przykład: Autotopagnozja
(Sirigu i inni, 1991)

• Zaburzone lokalizowanie części ciała na polecenie,

• Zachowana semantyka części ciała, 

• Zaburzone rozumienie funkcjonalnych relacji/
podobieństw pomiędzy częściami ciała,

• Zachowane pragmatyczne odniesienie do własnego 
ciała,

• Zaburzenie specyficzne dla ludzkiego (własnego i 
innych) ciała, nie zaburzone postrzeganie relacji 
pomiędzy częściami zwierząt i przedmiotów.



Kompensacyjne kodowanie w autotopagnozji
Schwoebel i inni 2001



Asomatognozja i Somatoparafrenia

• Asomatognozja: doświadczanie części własnego ciała jako 
obcego, zbieżne z syndromem obcej ręki, doświadczanie wrażeń 
dotykowych jako obcych, czyiś. Czasami także wiązana ze 
wzrokową halucunacją “znikania ciała”

• Somatoparafrenia: asomatognozja połączona z doświadczeniem 
własnych wrażeń dotykowych w innych ciałach lub traktowanie 
kończyn innych osób jako własnych,

• W literaturze często utożsamia się te zaburzenia i określa jako: 
urojenie związane z utratą własności lewostronnych części ciała, 
może ono przebiegać bez współwystępowania anosognozji i 
pomijania osobistego (Vallar & Ronchi 2009)

Between the end of May and 
the beginning of June 1669, 
“generosus dominus” 
Johannes Jakobus Schenck 
de Stauffenberg, who was 
going to leave for the fortress 
of Horn, suddenly fell down, 
hit by left hemiplegia and 
aphonia. Once revived, he 
spoke again, and his only 
complaint was that he 
referred that he had lost his 
left arm, and, when a servant 
came close to him, he 
grabbed firmly his (i.e., the 
servant’s) arm, and stated 
that it was his own arm, and, 
in order to prevent that it 
were taken away from him, 
he held it tight. (Case 169 
Hemiplegia; Wepfer 1727) 



Przykład drugi: Przestrzenna samoświadomość



Eksperymentowanie z przestrzenią ciała



Przykład pierwszy: pole dotykowe

• Serino A., Giovagnoli G., de Vignemont F. & Haggard P. (2008). Spatial organisation in passive 
tactile perception: is there a tactile field? Acta Psychologica (128), 355-360,

• Badanie pola dokowego, które można by też nazwać schematem powierzchniowym ciała (za 
Headem i Holmsem), związanego  z pasywnym dotykiem,

• Wykazano: zależność pomiędzy przestrzenny wzorem rozmieszczenia pobudzeń a ich 
postrzeganą intensywnością.



Przestrzenne ograniczenia iluzji gumowej ręki

• Przestrzenne ułożenie dłoni, 
przestrzenny wzorzec stymulacji 
(Costantini, Haggard 2007)

• Rozmiary dłoni (Pavani, Zampini, 
2007)



Iluzje przestrzenne a postrzeganie przedmiotów (1)
(Lackner 1988)



Iluzje przestrzenne a postrzeganie przedmiotów (2)
(de Vignemont, Ehrsson, Haggard 2005)



Przestrzenne własności ciała a widzenie ciała
wzmacnianie wzrokowe

• Wzrokowe wzmacnianie [WW] 
jako mechanizm odgórnego 
wpływu informacji wzrokowej na 
reprezentacje ciała w 
pierwszorzędowej korze 
somatosensorycznej [SI],

• Wpływ SI modulowanej przez 
mechanizm zbliżony do WW, na 
kinematykę ruchu: maksymalny 
kąt rozwarcia był modulowany 
przez modulowanie 
postrzeganego rozmiaru własnej 
ręki.



Neuronalna przestrzeń ciała
 (Centralna i Obwodowa)



Niektóre “neuro-wyniki”
Tsakiris i inni 2008

• kluczowa rola rTPJ w 
neuronalnej reprezentacji 
Modelu Ciała (w “znacznej 
części” przestrzennego), 

• Tsakiris: badanie efektu TMS 
(stymulacji przezczaszkowej) 
na występowanie IGR,

• Ochłodzenie zaniedbywanej 
części ciała (Moseley i inni, 
2008).



Badania nad obszarem 5 (Brodmann)

• Lacquanti i inni (1995), Representing Spatial Information for Limb Movement: 
Role of Area 5 in the Monkey, Cerebral Cortex; 5: 391-409.

• Trzy główne wnioski: (1) neurony z obszaru 5 są czułe na postawę ciała 
zarówno w trakcie ruchu jak i wtedy, gdy ciało jest nieruchomeoz, ostając 
nieczułe na kierunek wykonywanego ruchu, (2)  kodowanie pozycji ciała jest 
odniesione od takich samych ram odniesienia dla różnych działań - ram 
skoncentrowanych na ciele, (3) każda przestrzenna współrzędna ciała jest 
prawdopodobnie kodowana przez odrębną populację neuronów,

• Ważny punkt (2), gdzie dodatkowo te współrzędne zgodne są z geometrią 
aparatu sensorycznego i motorycznego oraz integracją informacji 
wielozmysłowej, stanowią hybrydowy układ zewnętrznych i wewnętrznych 
względem kończyn współrzędnych somatosensorycznych.



Trzy aspekty przestrzeni ciała

• Sub-personalna przestrzeń ciała - przestrzeń ciała, jako własności 
przestrzenne ciała lub też jako informacja na temat własności przestrzennych 
ciała,

• Personalna przestrzeń ciała - (1) przestrzenne własności ciała, stanowiące 
treść doświadczenia ciała oraz (2) treść doświadczenia ciała determinowana 
przez sub-personalną przestrzeń ciała,

• Ciało w procesach poznawczych - rola przestrzeni sub-personalnej i 
personalnej w procesach poznawczych,



Gradacja Przestrzeni Ciała

• Na poziome sub-personalnym przestrzeń ciała jest “jawna”,

• Na poziomie personalnym przestrzeń, jest:
• projekcyjna (poza ciało),

• fenomenologicznie uboga,

• związana z intensywnością bodźców,

• związana z lokalizowaniem bodźców,

• nieprecyzyjna/gruboziarnista,

• afektywna,

• dynamiczna, skorelowana z procesami uwagowymi.

• Na poziomie poznawczym możne być zupełnie nieuchwytna, ale do wyprowadzenia 
np. na poziomie modeli mentalnych i ich funkcjonalnych zależności z przestrzenią 
ciała.



Przestrzeń ciała:
globalizm a lokalizm (subpersonalny)

• Pierwszym rozwiązaniem jest teza, że dysponujemy jedną, spójną przestrzenią 
całego ciała. 

• Drugim jest teza, że dysponujemy wieloma reprezentacjami przestrzeni ciała, które  
współpracując jako niezależne jednostki funkcjonalnie, konstytuują jedną spójną 
przestrzeń ciała. 

• Trzecim stanowiskiem jest teza, że dysponujemy wieloma przestrzeniami ciała, 
które są niezależne, nie konstytuują jednej przestrzeni ciała, jednak tworzą bardziej 
złożone funkcjonalne całości, które są specyficzne dla określonych działań. 

• Czwartym interesującym uzupełnieniem jest teza Adriana J.T. Smitha, że nie ma 
jednej przestrzeni ciała jako całości, natomiast jest wiele funkcjonalnie 
określonych przestrzeni, które nie konstytuują innej jedności a raczej są 
koordynowane w ramach fizycznego ciała. Dokładniej, ciało jako (żywa), 
fizyczna bryła o określonych własnościach morfometrycznych stanowi ramę, 
wzorzec, dla funkcjonujących lokalnie przestrzeni ciała. 



Przestrzeń ciała: unisensoryczna czy multisensoryczna? 
(de Vignemont 2008, Serino i Haggard w druku, Gallace i Spence 2007)

• Badania nad wykluczaniem/
wygaszaniem w percepcji  
multisensorycznej,

• Badania nad zależnościami 
międzymiędzy modalnościami w 
percepcji unimodalnej



Dziękuję za uwagę!!!
Informacje bibliograficzne, proszę o mail: prrono@wp.pl
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