
Badania oraz studia teoretyczne nad istotà i strukturà motorycznoÊci cz∏owieka wy-
wo∏ujà wcià˝ du˝e zainteresowanie. WieloÊç koncepcji odzwierciedla zró˝nicowane
orientacje teoretyczne lub paradygmaty i wynikajàce z nich odmienne podejÊcia
metodologiczne w naukowej analizie i interpretacji tej problematyki. Wiele wspó∏-
czesnych koncepcji ma nadal hipotetyczny charakter i wymaga dalszych pog∏´bio-
nych analiz i studiów, jak te˝ empirycznej weryfikacji. Konieczne sà tak˝e bli˝sze
ustalenia interpretacji podstawowych poj´ç i terminów.

2.1. Podstawowe poj´cia i zakres 
ich interpretacji

W opisach i wyjaÊnieniach omawianej problematyki pojawia si´ wiele poj´ç. Dwa
z nich – ruch i motorycznoÊç – g∏ównie okreÊlajà przedmiot poznania. Co rozumie-
my przez terminy ruch i motorycznoÊç, co okreÊla ich istot´? W miar´ wyczerpujà-
cà odpowiedê na te pytania mo˝na uzyskaç, Êledzàc wywody prezentowane w kolej-
nych rozdzia∏ach ksià˝ki. Jednak ju˝ na poczàtku rozwa˝aƒ zasadne wydaje si´
zdefiniowanie tych poj´ç oraz dokonanie ich zwi´z∏ej charakterystyki.

Ruch ju˝ w staro˝ytnoÊci pojmowany by∏ jako forma istnienia materii. W bardzo
ogólnym uj´ciu, w ramach zwiàzków kosmologicznych i filozoficznych, oznacza∏
przemiany: od najprostszej formy zmiany miejsca przez ró˝ne cia∏a, przez rozwój
istot ˝ywych ∏àcznie z rozwojem cz∏owieka, a˝ po ludzkie myÊlenie oraz procesy
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spo∏eczne. „Zmiana miejsca” (motus localis) stanowi tu jedynie subkategori´.
Z perspektywy mechaniki – od czasów Newtona – ruch sprowadzono wy∏àcznie do
zmiany miejsca przez obiekty (mas´). Ten sposób rozumienia ruchu utrzymuje si´
w istocie do dnia dzisiejszego. Wspó∏czeÊnie definiujemy go w sposób nast´pujàcy:

Ruch – to zewn´trznie dostrzegalna, obiektywna sk∏adowa ludzkiego dzia∏ania,
przejawiajàca si´ w zmianach pozycji ca∏ego cia∏a lub jego cz´Êci w czasie i przestrzeni.
Polega na celowo zorganizowanej i skoordynowanej zmianie miejsca cia∏a lub jego cz´-
Êci, b´dàcej nast´pstwem regulowanej czynnoÊci mi´Êniowej. W takim uj´ciu traktuje-
my ruch jako kategori´ podmiotowà, zjawisko, którego przyczynà jest cz∏owiek. Ruch
jest wi´c rezultatem wielu wewn´trznych, organizmalnych i psychicznych procesów.
Drugie, g∏ówne poj´cie naszych rozwa˝aƒ – motorycznoÊç – interpretowane jest z regu-
∏y w dwóch uj´ciach. W pierwszym sprowadza si´ poj´cie motorycznoÊci do: „ogó∏u sys-
temów i procesów organizmu, które inicjujà i kontrolujà ruchy cz∏owieka” (Bös, Mech-
ling 1987; Pöhlmann 1994; Roth, Willimczik 1999; Olivier, Rockmann 2003).

MotorycznoÊç w najszerszym zakresie tego poj´cia to ca∏okszta∏t przejawów
i uwarunkowaƒ oraz zachowaƒ i potrzeb ruchowych cz∏owieka. Inaczej mówiàc,
motorycznoÊç okreÊla: „ca∏oÊç struktur, procesów, stanów organizmu i psychiki
oraz realnych efektów zwiàzanych z aktywnoÊcià ruchowà cz∏owieka”. Definicje te
podkreÊlajà rol´ psychicznego ogniwa ∏àczàcego to, co „biologiczne”, z tym, co
„spo∏eczne”. Uwzgl´dniajà zatem aktualnà dzisiaj koncepcj´ ujmowania motorycz-
noÊci w jej biopsychospo∏ecznej jednoÊci. Ten sposób pojmowania motorycznoÊci
akceptuje wielu autorów (âelikovsky 1985; Fetz 1972; Kasa 1990; Mekota 1989;
Mleczko 1996; Osiƒski 2003; Raczek 1987; Schnabel, Thies 1993; Wa˝ny 1994).

Odmienne za∏o˝enia interpretacyjne doprowadzi∏y do zró˝nicowanych opinii doty-
czàcych zale˝noÊci mi´dzy poj´ciami ruchu i motorycznoÊci (ryc. 2). Najcz´Êciej wska-
zuje si´ na nast´pujàce formy tych zale˝noÊci (Bös, Mechling 1987; Pöhlmann 1994):

➙ zakresy przedmiotu ruchu i motorycznoÊci sà identyczne (to˝same) (a),
➙ zakres przedmiotu ruchu jest ekwiwalentnà (równowa˝nà) cz´Êcià zakresu

przedmiotu motorycznoÊci (b),
➙ zakres przedmiotu ruchu jest hierarchicznie subordynowanà (podporzàdko-

wanà) cz´Êcià przedmiotu motorycznoÊci (c),
➙ zakresy przedmiotu ruchu i motorycznoÊci majà wspólnà sfer´ (d),
➙ zakresy przedmiotu ruchu i motorycznoÊci sà dysjunktywne, rozdzielne (e),
➙ zakresy przedmiotu ruchu i motorycznoÊci sà epidysjunktywne, tj. akcento-

wane sà ró˝nice w ramach wspólnej ca∏oÊci. Im przyporzàdkowane sà wtórnie
odpowiednie ruchy jako epifenomeny (f).

Tak zró˝nicowane pojmowanie tych poj´ç mo˝e w∏aÊciwie tylko irytowaç. Pro-
blematyczna jest bowiem zasadnoÊç Êcis∏ego i jednoznacznego rozdzielenia zakresu
tych terminów i ich interpretacji. Mo˝na wprawdzie wyodr´bniç poj´cia „ruch”
i „motorycznoÊç”, jednak zawsze trzeba uwzgl´dniç nierozerwalnoÊç ich powiàzaƒ.
Zwiàzek ten istnieje obiektywnie; terminy ruch i motorycznoÊç dotyczà bowiem
dwóch aspektów jednego i tego samego stanu rzeczy w ramach ludzkiej aktywnoÊci
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motorycznej – jej zewn´trznej oraz wewn´trznej strony. Przedstawiajà „dwie ró˝ne
strony tego samego medalu”. B∏´dne jest zatem rozpatrywanie ruchu i motoryczno-
Êci jako niezale˝nych zjawisk (patrz te˝ pkt 2.2).

Wymienione aspekty, aczkolwiek wykazujà swà specyfik´, sà w wysokim stopniu
kompatybilne oraz wzajemnie zale˝ne i powiàzane. W tym kontekÊcie zrównanie
tego, co „zewn´trzne”, wy∏àcznie z „ruchem” oraz tego, co „wewn´trzne”, z „moto-
rycznoÊcià” jest zasadne i sensowne tylko w ograniczonym stopniu. Ruch (aspekt
zewn´trzny) nale˝y do motorycznego aktu jako obserwowalna reprezentacja. Ruch

11Podstawowe poj´cia i zakres ich interpretacji

Rycina 2. Zró˝nicowane uj´cia zale˝noÊci mi´dzy poj´ciami – ruch i motorycznoÊç (modyf. wg
Pöhlmann 1994); objaÊnienia w tekÊcie (a–f).
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bez motorycznych procesów i funkcji (aspekt wewn´trzny) w ogóle nie mo˝e zaist-
nieç. Innymi s∏owy: ruchy sà zawsze i wy∏àcznie zewn´trznym wyrazem motorycz-
noÊci, rezultatem funkcji na ró˝nych poziomach. Sà zatem efektem, produktem
wielowymiarowych zdarzeƒ, które obok czasowo-przestrzennych zmian obejmujà
tak˝e czynniki biopsychospo∏eczne. Przedstawiona interpretacja wydaje si´ celowa;
porzàdkuje nie tylko podstawowe poj´cia i okreÊla ich teoretyczno-empiryczne
podstawy, ale ujmuje je równoczeÊnie w kategoriach spójnej ca∏oÊci funkcjonalnej.
Takie podejÊcie pozwala uniknàç nieporozumieƒ w definiowaniu i interpretowaniu
podstawowych komponentów aktywnoÊci motorycznej cz∏owieka.

2.2. Strukturalny model motorycznoÊci 
cz∏owieka

Problem motorycznoÊci ludzkiej jest niezwykle z∏o˝ony, poniewa˝ odnosi si´ do ˝y-
wego, aktywnego cz∏owieka, dzia∏ajàcego w ró˝nych warunkach i sytuacjach Êrodo-
wiska. Na motorycznoÊç nale˝y zatem spojrzeç w sposób uwzgl´dniajàcy wieloÊç
i odmiennoÊç aspektów. Niezb´dne jest tak˝e przyj´cie okreÊlonych za∏o˝eƒ.
W dalszych rozwa˝aniach nawiàzano w znacznym stopniu do wczeÊniejszych prac
w∏asnych (Raczek 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1993).

U podstaw ni˝ej prezentowanej koncepcji strukturyzacji motorycznoÊci cz∏owieka
sà nast´pujàce za∏o˝enia:

● MotorycznoÊç nale˝y pojmowaç jako ca∏oÊciowy, spójny obszar uwarunkowaƒ
i przejawów oraz zachowaƒ i potrzeb ruchowych cz∏owieka. Tworzy ona zatem funda-
mentalnà p∏aszczyzn´ aktywnoÊci cz∏owieka w obiektywnej rzeczywistoÊci ˝yciowej.
● Obiektywne poznanie i zrozumienie motorycznoÊci wymaga uwzgl´dnienia,
obok biologicznych, tak˝e nieprzyrodniczych elementów i procesów, jej podstawy
sà bowiem zawsze natury biopsychospo∏ecznej. Tworzà one jednoÊç, wynikajàcà
z wewn´trznej logiki istniejàcego w rzeczywistoÊci systemu. MotorycznoÊç kszta∏tu-
je si´ zgodnie z biologicznymi fazami filogenezy i ontogenezy, jak równie˝ w myÊl
praw rozwoju spo∏ecznego. Dlatego nale˝y jà ujàç jako rezultat biologicznych funk-
cji ruchowych i zdeterminowanych spo∏ecznie czynnoÊci cz∏owieka.
● Przedmiotem badaƒ i studiów nad motorycznoÊcià jest czynnoÊç ruchowa cz∏o-
wieka jako obiektywna rzeczywistoÊç i forma ˝ycia. W czynnoÊciach ruchowych uze-
wn´trzniajà si´ nie tylko biologiczne w∏aÊciwoÊci organizmu cz∏owieka, ale ca∏a ró˝-
norodnoÊç jego osobowoÊci. Ruch jest tak˝e g∏ównym czynnikiem rozwoju
i doskonalenia cz∏owieka, podstawowym Êrodkiem kszta∏cenia i wychowania, zaÊ
mo˝liwoÊci ruchowe sà znaczàcym uwarunkowaniem tego procesu.

Przyj´te za∏o˝enia stanowià g∏ównà wytycznà wyznaczajàcà kierunek poznania
oraz zakres aspektów i zjawisk motorycznoÊci ludzkiej, jak te˝ podstaw´ okreÊlenia
ich teoretycznej wyk∏adni. Wskazujà one na koniecznoÊç badania i wyjaÊnienia mo-
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torycznoÊci w jej zewn´trznie dostrzegalnych przejawach, jak te˝ le˝àcych u ich
podstaw mechanizmów i procesów wewnàtrz organizmu, warunkujàcych efekt
czynnoÊci ruchowych.

W rozpatrywaniu ludzkiej motorycznoÊci oddzielamy wi´c aspekt okreÊlajàcy
stosunki czasowo-przestrzenne przemieszczanego cia∏a lub jego cz´Êci (aspekt ze-
wn´trzny) od ca∏okszta∏tu wewn´trznych funkcji ruchowych organizmu oraz regu-
lacji psychicznych cz∏owieka (aspekt wewn´trzny). Rozró˝niamy w ten sposób me-
chanizmy sterowania i regulacji oraz ogó∏ procesów funkcjonalnych od ich
wielorako uformowanego produktu – dzia∏ania ruchowego. Na model strukturalny
motorycznoÊci cz∏owieka sk∏adajà si´ dwa aspekty (ryc. 3):

➙ potencjalny, czyli wewn´trzne uwarunkowania, utajone mo˝liwoÊci ruchowe,
➙ efektywny, czyli zewn´trzne przejawy, realne w∏aÊciwoÊci czynnoÊci ruchowej.

Wewn´trzne uwarunkowania czynnoÊci ruchowych okreÊlajà struktury oraz pro-
cesualne w∏aÊciwoÊci zwiàzane z mechanizmami kontroli (generowania, sterowania
i regulacji), charakterem czynnoÊci fizjologicznych poszczególnych uk∏adów organi-
zmu cz∏owieka, jak te˝ jego funkcji psychicznych. Te podstawowe struktury i funk-
cje wyznaczajà zasi´g zachowaƒ ruchowych oraz poziom osiàgni´ç motorycznych.
Indywidualne ró˝nice sprawnoÊci w tym zakresie okreÊla si´ i wyjaÊnia za pomocà
odpowiednich konstruktów – znamion motorycznych. Najpowszechniej wyodr´b-
nia si´ tu znamiona o charakterze ogólnym, tj. zdolnoÊci motoryczne, oraz znamio-
na bardzo specyficzne, czyli umiej´tnoÊci motoryczne. Stanowià one o potencjal-
nych, utajonych mo˝liwoÊciach motorycznego zachowania si´ cz∏owieka
(âelikovsky i in. 1990; Mekota, Novosad 2005; Meinel, Schnabel 1998; Raczek
1993; Raczek i in. 2003; Roth, Willimczik 1999).

W ostatnich latach pojawi∏y si´ tak˝e inne koncepcje, rozszerzajàce sposób uj-
mowania motorycznych uwarunkowaƒ, wspierajàce si´ na odmiennych za∏o˝e-
niach. Dotyczy to zw∏aszcza koncepcji „modu∏ów motorycznych” czy „kompetencji
motorycznych” (bli˝ej na ten temat – pkt 3.6).

Zewn´trzne przejawy czynnoÊci ruchowych charakteryzujà manifestacyjne w∏a-
ÊciwoÊci, wià˝àce si´ z przebiegiem tych czynnoÊci oraz ich efektem. Wyró˝niamy tu
zatem w∏aÊciwoÊci strukturalne, tj. obraz i przebieg czynnoÊci w czasie i przestrzeni
(cechy ruchu), oraz w∏aÊciwoÊci finalne, czyli ostateczny wynik czynnoÊci ruchowej
(âelikovsky i in. 1990; Kasa 1990; Meinel, Schnabel 1998; Mekota 1989; Król, My-
narski 2005; Raczek 1986, 1990, 1993; Raczek i in. 1994).

MotorycznoÊç w tym uj´ciu okreÊla zatem z jednej strony „zespó∏ objawów
ruchowych danego systemu (cz∏owieka) i stanowi synonim terminu „ruchowoÊç”
(motus – ruch), z drugiej zaÊ – w∏aÊciwoÊci nap´dowe systemu (êród∏a zasilania),
„wyprowadzalne z charakterystyki silnika”, czyli motoru (stàd motorycznoÊç) (Bog-
daƒski 1972). W tym uj´ciu brakuje zasadniczego elementu – sterujàco-regulacyj-
nego. Nale˝y jednak ponownie podkreÊliç nierozdzielnoÊç tych dwóch aspektów
i koniecznoÊç rozpatrywania ich jako dwu wzajemnie powiàzanych stron tego same-
go zjawiska, tj. motorycznego dzia∏ania.
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Opisany model prezentuje koncepcj´ podstawowych aspektów motorycznoÊci
cz∏owieka, która nie tylko porzàdkuje podstawowe poj´cia i okreÊla jej teoretyczno-
-empiryczne podstawy, ale traktuje motorycznoÊç jako naturalny system. Pozwala
to postrzegaç jà w kategoriach zwiàzków i integracji, czyli spójnej ca∏oÊci zewn´trz-
nych form aktywnoÊci ruchowej z mechanizmami kontroli, fizjologicznymi funkcja-
mi i procesami psychicznymi pozostajàcymi we wzajemnym wspó∏dzia∏aniu i wspó∏-
oddzia∏ywaniu.

Z systemowego punktu widzenia motorycznoÊç ma charakter i wymiar dyna-
miczny. Nie nale˝y zatem zamykaç jej w sztywnych strukturach, zdeterminowanych
w g∏ównej mierze genetycznie, lecz ujmowaç w znaczeniu fenotypowym, co zak∏ada
swoistà dynamik´ zmian w zakresie mo˝liwoÊci realizacji czynnoÊci ruchowych.
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