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Recenzja pracy doktorskiej mgr. Anny Karczmarczyk' pt. Doiwiadczenie ciala a
samoSwiadomo66, napisanej pod kierunkiem

Prof. dr hab. Urszuli Zegleir

Praca doldorcka mgr

Anny Karcanarczyk ma charakter teoretyczny i sklada si9 z trzech

rozdzial64 wstgpu i zakofczenia. Jej tematem jest rola ciala w fomowaniu samoswiadomoiei
rozpra*,y sugeruje szerckie ujQcie tematu' natomiast sama praca przede rvszystkim
T1'tul

kt6re nie
nakierowanajest na perspektywQ poznawczo-rozwojowq Do6wiadczenie cielesnoSci'
i enaktpvizmu
czynnika spolecznego umieszczonejest w pojgciowej ramie fenomenologii
oslabia

Zadaniem pracy jest
oraz sigga po badania z zakresu psychologii rozwojowej i mindreadingu
oraz
pol4czenie zwrotu cielesnego w filozofii i naukach o poznaniu ze zwrotem intersubigktywn)'rn
innych Autorka
wskazanie na mo2liwy pomost migdzy doswiadczeniem siebie i do6wiadczeniem
i odnosi sig do zazutu
nawiqzuje do obecnego w naukach o poznaniu ,,zwlotu ku ucielesnieniu"
poznawczych'
nadmiemego koncentowania sig i podkreslania roli ciala w procesach
cielesnej
Aby ustali6 stopief wialygodnosci zalozenia o przedrefleksyjnl'rn charalterze
form powstawania
swiadomosci Doktorantka sigga do badan dotycz4cych najwcze{niej szych

odkrywczy Warto
samoiwiadomo6ci. Ten w4lek wydaje sig w pracy najciekawszy i najbardziej
podkeslii, ze zaprezentowane badania teoletyozne prowadzone sq w kontakcie ze Srviadectwem
cielesnosci'
badaf empirycznych: eksperyment6w kognitla{istycznych, zaburzei funkcjonowania
badan laboratoryjnych funkcjonowania noworodk6w i niemowl4t'

kt6ra
Rozdzial piervszy nake(la charakter przedrefleksyjnej Swiadomo3ci cielesnej'
odwoluje siE do szeregu badan
cialtr/ucielesnieniu przypisuje funkcjg podniotowo{ci Autorka
pl.llldalaurie sihdo$skiej4,20 031 Lublin, ws! uJis um€
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dotycz4oych bezposredniego dostgpu do subiektywnych do5wiadczeri podmiotu oraz opisuj4cych
naturg doznaria cielesnego bycia sob4. Podke5la nieprzedmiotowy i nierefleksyjny kontalt z

wlasnym cialem oraz pr4pisuje mu ro19 mediatora dzigki ll6remu podmiot ma dostQp do Swiata'

Dolcorantka wykazuje sig erudycj4 i kompetencjq w dyskusji na temat samo5wiadomo3ci w ujQciu
poznawczyrn i fenomenologicznym oraz znajomo3ci4 wyjaSnieri neurokognityunych dotycz4cyah
kompleksovvego doswiadczenia ciala (integracji multimodalnej). Przeprowadzone analizy odwoluj4
sig do fundamentalnego dla badari nad samoswiadomosci4 p)'tania o naturq relacji migdzy

pierwotnosci4 przedrefleksyjnej cielesnej SwiadomoSci w sensie logiczlym (warunek mozliwosci
SwiadomoSci) a pierwotnosci4

w

sensie

rozwojowym Oddzielne opracowanie podrozdzialu

poswiQconego zaleinosci miQdzy pierwotnosci4 logiczn4 i rozwojowq (ontogenetyczn4) lepiej

pozwolilo zrozumiei zaloZenia zaproponowanego w pracy teoretycznego projektu pol4czenia

i

wzajemnego wsparcia badari teoretycznych i fenomenologicznych z badaniami

neuokogtrit]ryn),mi. Poznolilobyjadniej uzasadnid na ile badania eksperymentalne wspierai4 tezy
teoretyczE, i w jakim stopniu tezy teoretyozne daj4 sig zopelacjonalizowa6 i empirycznie
sfalsyfikowa6 Przykladowo, autorka moglaby si9 ustosunkorir'a6 do koncepcji Vareli i Gallaghera
(np' na podstawic
wzajemnego oswietlania badaf fenomenologicznych i eksperymentalnych
i dosyd slabo
obecnej wbibliografii pozycji: Komendziiski 2007). Niejest z koiei do kofcajasny
zaS
uwypuklony probtem statusu pruyk1ad6w patologii cielesnej sarnoswiadomosci, szczeg6lnie
patologicznego odcieleinienia (np, odcieleSnienie w psychopatologii) w aozumieniu mechanizm6w

tworzenia i funkcjonowania samoswiadomoSci oraz intercielesnoici'
ma na
Rozdzial drugi dotycz4cy cielesnej samo6wiadomosci w pe$pektl'wie rozwojowej

wczesnych doSwiadczei
aelu ukazanie Swiadomoici jako osi4gnigcia rozwojowego wymagaj4cego
o tyle cenne' ze
oraz interakcji spolecznych' Badania z perspektywy psychologii rozwojowej s4

pelni
przelamuj4 obraz Swiadomodci i podmiotowo6ci wzorowanej na dorosll'rn i w
pozwala dokonai
uksztaltowanl. n podmiocie. Co ciekawe, odpowiednia interpretacja tych badan
rewizji/korekty populamego w kognitywistyce sposobu pojmowania cielesnej samodwiadomosci'
organizmu noworodka
RozwaZania odwoluj4 siQ do ustalef dotyczqcych sposobu funkcjonowania
poprzez
oraz kqtyki psychoanalitycznej tradycji charakteryzowania niemowlgcia
"normalny
autyzm". Zaproponowane analizy dotyczqce obecnosci wczesnej (u noworodka) umiej9tnosci
poanalaj4 autorce
odr62niania siQ od otoczenia, percepcyjnego dialogu ze sob4, roli schematu ciala'
samo5wiadomoSd'
wskazai na odpowiednie warunki i etapy konieczne, aby pr4pisa6 niemowlgciu
psychologii poznawczej i
W rozdziale drugim napotykamy szereg odwolaf do badan z zakesu
Madi Cuno-sklodoskiei 4 20'O3i lublin, wwM$'lis|]n€ llblin
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rozwojowej. Nawiqzanie w tre6ci pracy do tak bogatej literatury pzedmiotu nie zawsze pozwala w
latwy spos6b Sledzid przebieg rozumowania Dokto€n1ki. By6 moze lepsze uporz4dkowanie
materialu pozwoliloby latwiej 61edzi6 tok prez€ntowarego wywodu. Na poczqtku i pod koniec
rozdzial6w znajduj4 sig co prawda kr6lkie podswnowania i tesciowe l4czniki, nie zawsze
tyle jasno wylozone, aby

c4'telnik

m6g1 w miarg swobodnie rozumied ro19

sQ one

na

i miejsce podawanych

przyklad6w i opisdw w calo6ci pro\tadzonych dociekaf.
Tuecr rczAzid za1t:ulowany ,,lntemubiektywne zr6dla ksztaltowania sig cielesnej
Swiadomosci" ma za zadanie wskazanie roli Srodowiska spoleczno-kultuowego, roli innych ludzi w

ksaahowaniu si9 cielesnej samoswiadomosci noworodka. Punktem odniesieniajest koncepcja
mi?dzycielesnosci Merleau-Pontyego, kt6ra pozwala odnies6 si9 do inspirowanych tw6rczosci4
francuskiego filozofa bardziej wsp6lczesnych koncepcji mindreadingu i teorii interakcji. Autorka
nawiqzuje r6wnie2 do Merleau-Pontego badaf nad dzieciristwem, kt6re prowadzil na Sorbonie

Analizy pozwalaj4

sp

ojte6 fuytyczie

zar6wno na badania samego Merleau-Pontyego, jak

i

populam4 teorig interakcji Gallaghera (,,mit danego umyslu"). Autorka uwzglgdnia rolg emocji i

dotyku

vr'

twoEeniu sig wigzi migdzy niemowlgciem i opiekunem oraz budowania doswiadczenia

q'pu,,ml'.

Prezentuje w ten spos6b Swiadomoddjako osi4gnigcie rozwojowe, kt6rc rozwija siQ

stopniowo dziQki intemkcji z opiekunami. Tutaj r6wnie2 mamy nawi4zanie do szeregu badaf

i

koncepcji. Zabraklo moze nawiqzaf do badali z zakresu neurosocjologii Wigksze uporz4dkowanie

i

poklasyfrtowanie materiatru lepiej pozwoliloby Sledzii wlnv6d autorki i pomoglo uniknSd pewnych
powt6rzeri (np. rola dotyku). Badanie neuropsychologicznych i spoleczno-kultuowych aspekt6w
jakiegoS nawiqzania
ucieleSnienia oraz intersubiektywno6ci wymagaloby

i odniesienia sig do

\
sig w
koncepcji neuron6w i systemu lustEanego' kt6ra pomimo coraz wigkszej krytyki ?isuje
pacjent6w
obszar zaproponowanych badaf. Ciekawe wydaloby sig te2 wskazanie na do6wiadczenie
z autyzmem dzieciQcymjako zr6dlo bada.n nad samoswiadomoSci4 cielesn4'

Doktorantka wykazuje siE znajomoSci4 wsp6lczesnych badari z zakresu iwiadomosci
jest dobEe skonstuowany'
ucieleinionej, mindreadingu i psychologii rozwojowej Temat badawczy
pracy jest
przeprowailzone rozumowanie i argwnentacja wydaj4 sig sp6jne i klarowne' Bibliografia
obszema,

pr4pisy i c1'towania popralane. T)'tul pracy sugeruje szerszy

obszar zagadnief od tego

omawian4
obecnego w samej pracy. Proponowalbym go uzupelni6 lub dookeslid o zeczywiscie

penpekt'ry9 psychologii rczwojowej oraz intersubiellywnosci, np : ,,DoSwiadczenie ciala a
dyskutowarych
samoSwiadomoSd w perspektywie rozwojowej". Praca nawiqzuje do wsp6lcze5nie
pl.
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i koncepcji
problem6vr w kognitltistyce dotycz4cych sitry eksplanacyjnej podejScia enaktywnego
subiektywnodci4 i
ucielesnienia, relacji migdzy poznaniem i dzialaniem, organizmem i otoczeniem'
spoleczno-kulturow)'mi Wigksze uporzqdkowanie i systematyzaaja niekt6rych
uwarukowaniami

zagadneivczyntlaby Fac? bardziej c44eln4 i pozwolilaby unikn4c powt6zef i dygresji'
jego ramy pojqciowe w
Krytyczlemu nawiqzaniu do enaktl'rvizmu i deklaracj a wyj Scia poza
podejscia'
kierunku intercielesno(ci nie towasyszy prezenlacja Iam teoretycznych i glaniczef tego
publikacj4 na
Praca po drobnych poprawkach i pracy redakcyjnej mo2e stai sig cerm4
pograniczu fi lozofi i i kognitytislyki.
poruszania
Dysertacja mgr Anny Karczmaxczyk charakteryzuje sig en-rdycj4 i umiejqtnoSci4

w obszarze tozwazaiL dotyczqcych fl,lozofrcznych, kognity*'nych i psychologicznych aspel'16w
problemu
ucielesnienia i samoswiadomo3ci oraz jest swiadectwem umiejgtnosci realizacji
siq

badawczego.

prowadzenia
Stwierdzam, ze Dol(orantka zademonstrowala umiejQtnos6 samodzielnego
badari filozoficzno-teorerycznlch oraz empirycznoanalizS

badan teoretycznlch.

4'nik6r'r

perspektywie samo3wiadomoSci oceniam
naukowych. Pr6bg zbadania natuy doswiadczenia ciala w
Karczmarczyk spelnia
poz1,t1.ri,nie. vwazarI', 2e dysedacja pEygotowana pvez mgr Anng
i wnoszq o jej dopuszczcnie
usta&o$€ i akademickie wymagarria stawiane rozprawom doktorskim
do dalszych etap6\-\ przeuodu dokorskiego'

pl.

lianiCune Skrodowskiei 4,20'031 Lublin,a{w.$'l!s umd

dziekan.l +4881 537 54 7!

rlLbxn pl

.,
'*|Ir '#

i:

NrP:712-a10-36 92

