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Vedecká rozprava

IV. K otázke vedomia: Poznámky k filozofickej interpretácii vedomia

J. Kafka, S. Gáliková

IV. To the questions about the consciousness: Notes to philosophic

interpretation of consciousness

Súhrn

Otázka vedomia je filozoficky otvorenou otázkou. Názory na vedomie sa aj v súčasnosti stále výrazne odlišujú
od odmietania problematiky vedomia, či podstatného preformulovania až po chápenie veľmi široké, evolučné
až vesmírne. Rozoberané náhľady podávam v dvoch okruhoch interpretácie: a) interpretácie antropologické,
vychádzajúce z bytia človeka, b) interpretácie scientistické, opierajúce sa o vedecké metódy. Pre psychiat-
riu sú to náhľady, ktoré nielenže psychiatri potrebujú poznať, ale mali by vedieť aj na základe zistených
faktov analýzou duševných porúch, priamo aj porúch vedomia, podať ich adekvátnu interpretáciu. Osobitne
významné sú závery vyplývajúce z novej filozofickej disciplíny filozofie mysle (lit. 36).

Kľúčové slová: vedomie, filozofické interpretácie, výkon pre psychiatra

Summary

The consciousness is from philosophical point of view an open question. Opinions on consciousness are even
at present very different – from refusal of consciousness problemms, or essential transformulation to very
wide conception, evolutionnary, even universal, cosmic. The opinions analysed are refered in two levels of
interpretation a) antropologic interpretations arising from human existence, b) scientific interpretations le-
aning against scientific methods. These opinions need the psychiatrists not only know, but on the basis of
found facts by mental disorders analysis, even consciousness disorders to formulate an acceptable interpre-
tation. Extraordinally important are the conclusions arising from a new philosophical discipline – the mental
philosophy (Ref. 36).

Key words: consciousness, philosophical interpretation, achievement for psychiatrist

Pojem vedomie sa začal používať a interpretovať až v 17.
storočí, čo nijako neprekvapuje, lebo sa ukázal v čase zdô-
razňovania významu nášho poznávania v čase racionalizmu
a empirizmu a jeho výkladu poznávajúceho subjektu a po-
znávaného objektu. A toto chápanie nachádzame aj v súčas-
nosti.
Problematika noetiky, ľudského poznania a jeho filozo-

fického výkladu sa začína otázkou, čo je poznanie, lebo je
sporné, či je to niečo empirické. Z dávnych čias je riešenie
idealistické a realistické, toto sa zvyčajne rozdeľuje na priro-
dzené (či naivné), na kritické, osobitnou formou je realizmus
intuitívny.

Psychiatrická klinika FNsP a LF UPJŠ, Košice; Oddelenie meto-
dológie a filozofické vedy, Filozofický ústav SAV, Bratislava
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Realistické koncepcie na rozdiel od idealistickej koncepcie
uznávajú jestvovanie vonkajšieho sveta nezávislé od pozná-
vajúceho subjektu a líšia sa iba tým, že rozlišujú, či sku-
točnosť poznáme priamo alebo iba nepriamo a nakoľko ju
poznáme, a uplatňujú na interpretáciu teóriu odrazu, či od-
tlačku.
Klasické je riešenie, ktoré uviedol Kant, lebo ten rozlíšil

poznanie založené na skúsenosti ako aposteriórne a poznanie
od skúsesnosti nezávislé, a priorné alebo transcendentálne
(za hranicou zmyslov). Formuluje teda akúsi transcenden-
tálnu diferenciu: odlíšenie empirického alebo skúsenostného
od neskúsenostného, od Ja, od subjektu, čistého poznania.
Tak možno používať termín transcendentalita na vyjadre-
nie subjektu, všetkého, čo je spojené s Ja a je neempirickou
podmienkou všetkého empirického. Na vyjadrenie toho, že
naše poznanie je obmedzené a konečné (nie absolútne), pos-
tuluje, že poznáme fenomény, predmety ako syntézu empiric-
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kého a apriorného, ale nepoznáme veci, ako sú, veci o sebe
(Ding an sich). Kant v svojej koncepcii poznania rozlišuje
transcendentálnu estetiku alebo zmyslové poznanie, empi-
rické, potom transcendentálnu logiku, v ktorej opisuje

a) transcendentálnu analytiku, ktorá sa vyjadruje rozva-
žovaním (Verstand), pojmami a zásadami

b) transcendentálnu dialektiku, sú to idey rozumu (Ver-
nunft).

Výsledkom poznania je potom skúsenostný svet človeka
tiež s apriornými ideami rozumu: svet–idea totality vonkaj-
šej skúsenosti, duša–idea totality vnútornej skúsenosti, Boh–
idea totality vôbec. Ten Kant dotvoril ešte pojmom súdnosti
(schopnosť aplikovať všeobecné na jednotlivé na základe me-
radla, ktoré je u nás, a to je podľa Kanta cit, fantázia a vy-
jadruje účel, cieľ) a praktickým rozumom, podielom aprior-
ného na mravnom konaní.
Aj v súčasnosti sa ešte hovorí o poznaní zmyslovom a ra-

cionálnom, ktoré sa v svojej komplexnosti považuje za du-
chovné, opiera sa o pojmy a celostnosť a vyjadruje sa ja-
zykom. Jazyk nemá biologický základ, ale vyjadruje reflexiu
(uvedomenie). Často sa otázky poznávania kladú ako otázky
filozofie jazyka. Anzenbacher (1990) hovorí o analytickej fi-
lozofii jazyka založenej na empirickom výklade jazykových
prejavov a na neoanalytickej filozofii jazyka, dokladá ho nad-
znakovým charakterom jazyka a trojsmernosťou jazyka: ja
(subjekt) hovorím s ty o onom (objekt).
V ďalšom rozvoji sa Fichte (1794) rozhoduje pre idealiz-

mus, za základ poznávania kladie
”
seba samého“ ako akti-

vitu, čin sebautvárania. Pre neho potom aj skúsenosť je vý-
tvorom ja, ako čohosi protikladného, ale vlastného ja. Ešte
ďalej pokročil Hegel svojou koncepciou dialektiky, dialektic-
kého poznania, na základe ktorej rozlíšil ríšu ducha oproti
prírode: subjektívny duch si uvedomuje seba samého, to je
duch osebe, objektívny duch, na rozdiel od bežného chápania
je vlastne spoločnosť, nadindividuálne zákony etiky a vy-
jadruje sa v dejinách, napokon absolútny duch ako vrchol
poznávania a tvoria ho umenie, náboženstvo a filozofia. Na
Hegela nadväzuje aj opačný prúd materializmu, ktorý sme
poznali prostredníctvom marxisticko-leninského socializmu,
a to učenie Marxa, ktorý preberá koncepciu dialektického
poznania, ale interpretuje ho inak. Podľa Marxa je dôležité
rozlišovať, čo je primárne: pre neho, je hmota primárna, duch
sekundárny. Lenin (1909) chápe materializmus dôsledne ako
Marx (ideálno nie je nič iné ako materiálno prenesené do
ľudskej hlavy a v nej pretvorené) ako učenie, podľa ktorého
je hmota primárna (charakterizuje ju ako nezávislú od nás)
a pocit, vedomie, myslenie sekundárne. Podáva monistický
(ontologický) výklad a vychádza z poznania vonkajšej sku-
točnosti tak, že táto (hmota) pôsobí na naše zmyslové or-
gány a mozog, vytvára v nich tzv. obrazy, ktoré v dôsledku
hmotnosti všetkého sú hmotné a taký je aj subjekt, jeho
vedomie. Vedomie je podľa takého náhľadu najdokonalejšia
forma hmoty.
Viedlo by nás ďaleko rozvíjať ďalšie náhľady, nebudeme

analyzovať ani súčasné koncepcie poznania, zostáva nám iba

poznamenať, že otázka nie je doriešená. Sú najmenej tri mož-
nosti interpretácie:

1. Ak prijmeme rozlišovanie subjektu a objektu, nemožno
jednoznačne dokázať, že subjekt sa dá celkom odde-
liť od objektu, že naše poznanie je nadsubjektovo-
objektívne a že nie je obmedzené našimi danosťami ako
živých tvorov.

2. Ak vyjdeme z nášho bytia v najširšom chápaní bytia
ako všetkého, čo je, potom naše poznanie, vrátane ve-
domia ontologického charakteru, patrí do oblasti by-
tia a jeho zvláštnosťou je, že vyjadruje práve poznanie
(teda neotickú problematiku). Výklad je potom zalo-
žený na jednom princípe (monizmus), alebo na dvoch
princípoch (duša a telo), dualizmus, alebo sa pripúš-
ťajú princípy tri – trializmus (napr. Freud Id, Ego, Su-
perego, Popper tri svety), napokon pluralizmus, mno-
hoprincípovosť a vtedy je aj fenomén vedomia osobit-
nou entitou, či osobitnou dynamickou štruktúrou a vy-
jadrovanie o vzťahoch k iným je otázkou riešenia takej
koncepcie.

3. Možno predpokladať, že naše poznanie je relatívne, že
nepoznáme ani nebudeme poznať (v tom sa možno roz-
chádzať), aká je pravda, a preto nám uniká aj skutočné
poznanie vedomia.

Pre hlbšie pochopenie problematiky nebude, myslím, chy-
bou, ak spomínané učenie o bytí alebo ontologické otázky
vedomia aspoň naznačíme.
Na začiatku ontologického uvažovania bol Parmenides

(okolo roku 540–480), základom jeho výkladu je samo bytie
ako nedeliteľná totalita, jednota. Jestvuje iba bytie, nejes-
tvuje nebytie, preto bytie ani nevzniká, ani nezaniká. Bytie
je jedno, obsahuje všetko, aj myslenie,

”
vedomie“. Premeny,

ktoré vidíme, sú v dôsledku nášho vnímania, a teda zda-
ním. Potom Herakleitos (okolo 540–480), ktorý sa nazdáva,
že vonkajší svet, javový je bojom protikladov a za týmto je
rozumový poriadok, ktorý symbolizuje oheň.
Platón (427–347) považoval za poznávací ústroj duše

rozum (nús) a miera poznateľnosti je totožná s mierou jes-
tvovania. Dokonale poznateľné je to, čo je dokonalé, teda
idea. Výkon rozumu, subjektívneho činiteľa poznania je teda
závislý od jasnosti pravdy a jestvovania, akou je opatrený
objektívny činiteľ.
Pre Platóna je duša oživujúcim činiteľom, je zdrojom

a počiatkom pohybu. Duša pohybuje seba samu, ale aj telo,
majú ju aj zvieratá, rastliny, dokonca aj celý kozmos je ria-
dený dušou sveta. Podľa neho je každá ľudská duša osobitné
súcno, je nesmrteľná.
Pokúšal sa rozlíšiť činnosti a stavy ľudskej duše od sta-

vov telesných, čo už v antickej dobe nebola ľahká úloha, pre
značné prevrstvenie týchto stavov. Vo všeobecnosti rozlišo-
val dve odlišné skupiny duševných javov:

a) javy poznávacie: zmyslové vnemy, myslenie, pamäť,

b) žiadostivosti, city (strasti a slasti, láska), sny.
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Aj Aristoteles (384–322) považuje dušu za oživujúci prin-
cíp tzv. entelechiu. Odlišuje ju od ducha, nesmrteľného čini-
teľa.

Aristoteles v spise O duši (414) píše:
”
Výraz

”
podstata“

má trojaký význam: označuje tvar, látku a súčasne celok
zložený z týchto dvoch. Pritom látka je možnosťou, tvar sku-
točnosťou: a spojenie oboch je oduševnená bytosť: telo nie
je skutočnosťou duše, ale duša je skutočnosťou určitého tela.
A preto majú pravdu tí, ktorí sa domnievajú, že duša síce
nie je bez tela, ale nie je ani nejakým telom.“

Aristoteles nepozná pojem vedomia, vychádza z človeka
a jeho rozumu. Chápe dušu ako formu tela (morfá), teda
ako vnútorné formujúci bytostne určujúci princíp, ktorý for-
muje látku v ľudské telo, oživuje ho. Látka je potencionálne
médium, prijíma formu, ale ju aj individualizuje, spolu vy-
tvárajú jedinečnú bytosť v čase a priestore. Vraví sa

”
anima

forma corporis“ a súčasne o človeku ako o
”
unio substan-

tialis“. To rozvíja aj Tomáš, na rozdiel od Augustína, ktorý
vychádza skôr z Platóna a oddeľuje dušu a telo, čo potom
vyhrotí Descartes.

Na základe Aristotela vybudoval sofistikovanú neotiku
Tomáš Akvinský (1225–1274) uplatňujúc jeho rozlišovanie
možnosti a skutočnosti na základe dvoch diferencií: Prvou
je pôsobenie veci, materiálneho predmetu na zmysly, ale sú-
časne aj intencionálne zameranie, alebo zmyslové species (čo
je už duchovnou aktivitou), a tak sa uskutočňuje jednota
možnosti a skutočnosti a poukazuje na vzťah medzi roz-
umom a zmyslovosťou. Druhou diferenciou je odlišný vzťah
medzi činným a trpným intelektom. Prvý (intellectus agens)
realizuje poznávanie, je skutočnosťou, druhý (intellectus po-
ssibilis) určuje k poznávaniu. Samotný rozum (intellectus)
predpokladá teda zmyslovosť, ale sám je nehmotný, nie je or-
gánom, lebo orgán je zdrojom zmyslovosti. Na základe toho
sa uskutočňuje poznanie ako zložitý akt a ten je základom
duševnej činnosti.

Vo vzťahu k teológii, ako osobitného výkladu ontológie,
Tomáš rozlišuje náboženstvo a filozofiu. Nazdáva sa, že Zja-
venie nie je v rozpore s ľudským rozumom a že človek si
právom kladie otázky svojho bytia a rieši ich filozofickou
cestou poznávania.

Zdá sa, že k vedomiu sa dostávame bližšie, a možno aj nie
celkom šťastne na začiatku tzv. novoveku u R. Descartesa
(1596–1650). Ten prichádza s koncepciou dualizmu: rozlišuje
dve substancie, prvou je duch alebo myslenie, druhou je svet
telies, svet rozľahlosti v priestore.

Descartes v diele Princípy filozofie píše:

7.
”
Ak teda vyhlásime za klamné, o čom môžeme nejako

pochybovať, potom nemôžeme predpokladať, že my, ktorí
myslíme, neexistujeme: je totiž protirečením myslieť si, že
to, čo myslí, neexistuje v tom istom čase, v ktorom myslí.
Preto tvrdenie:

”
Myslím, teda som“ (ego cogito, ergo sum)

je prvé a najistejšie zo všetkých poznaní . . . “

Z toho sa poznáva aj rozdiel medzi mysľou a telom. Ďalej
píše:

9.
”
Myslením rozumiem všetko, čo sa v nás deje tak, že

sme si toho vedomí bezprostredne z nás samých.“

Ďalej 54.
”
Keď teda presne rozlišujeme všetky atribúty

myslenia od atribútov rozpriestranenosti, ľahko môžeme zís-
kať dva jasné pojmy alebo idey: jednu o stvorenej mysliacej
substancii, druhú o telesnej substancii.“
189 (s. 315):

”
Treba vedieť, že ľudská duša (anima) hoci

vyplňuje celé telo, predsa má svoje osobitné sídlo v mozgu,
v ktorom nielen poznáva a obrazne si predstavuje, ale aj
pociťuje, a to pomocou nervov“.
V našej literatúre vydal monografiu o vedomí a podve-

domí Felber (1948) a podáva v nej výklad fenoménu najmä
z hľadiska nevedomia a podvedomia.
Nevedomie je iba hromadné pomenovanie určitého druhu

procesov pre naše poznávanie. Z takého subjektívne pozná-
vajúceho hľadiska môžeme rozlíšiť:

a) procesy, ktoré nemajú vplyv na naše mentálne pochody,
sú teda nevedomé,

b) procesy vyvolávajúce určitý proces, ktorý však neprek-
ročí prah vedomia, autor ich označuje ako podvedomé,

c) procesy vyvolávajúce uvedomenie, spadajú do vedomia.
Tieto majú nasledujúce znaky:

• mentálne procesy, navodené popudmi vnútornými
alebo vonkajšími, vstupujú do vedomia skokom
a globálne,

• jediné kritérium uvedomenia je introspekcia,
vlastná alebo iných,

• nad uvedomením nie je už nijaký ďalší, vyšší pro-
ces.

Podvedomie. Existencia sa ukazuje v troch prípadoch:

a) procesy navodené, ale nevstupujúce do vedomia,

b) procesy navodené, ale predbežne neuvedomené,

c) procesy, ktoré boli vo vedomí, ale už nie sú.

Kritériá: introspekcia, omyly a prerieknutie, sen, automa-
tické prejavy, hypnóza.
O pôvodný výklad vedomia sa pokúsil aj Zeman (1947)

a na základe rozlíšenia na intuitívne (perceptívne) vedomie
a reflexívne vedomie určuje kategoriálny trojuholník: intu-
itívne vedomie–čas–priestor, reflexívne vedomie, obe formy
vedomia tvoria súčasť reality. Myslí, že intuitívne vedomie
má opačný zmysel, je protikladné kategóriám času a pries-
toru, a najmä je inverzné proti času. Je zdrojom identity
uvedomovaného a poznaného. Vedomie ako syntetický pro-
ces popri

”
mám niečo vedomého“ utvára aj

”
ja“, ktoré si

uvedomuje seba. Podľa neho pre plné presadenie vedomia je
potrebné neprihliadať na priestor, potom aj čas: ale ani čisté
vedomie, ani čistý intelekt nejestvujú, lebo sú to abstraktné
vyjadrenia. Snaží sa ukázať, že naše poznanie a vedomie nie
je ani úzko intuitívne (perceptívne), ani intelektuálne (aper-
ceptívne), ale je zjednotené. Primárne vedomie (intuitívne)
vyjadruje totožnosť, priestor totožnosť, ale aj spor, čas vy-
jadruje zmenu, spor, a to zodpovedá základom logiky zásade
totožnosti a sporu. Pokúša sa o určité definovanie vedomia,
jeho štruktúrovanie a kladie otázku dvoch vrstiev vedomia
a ich interpretáciu.
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Dovoľujem si uviesť niekoľko dôležitých náhľadov podáva-
ných v predchádzajúcom storočí, ktoré netradične rozdelíme
do troch okruhov náhľadov:

1. Náhľady, ktoré sa dajú interpretovať ako antropolo-
gické, lebo zdôrazňujú význam človeka a jeho bytia.

2. Náhľady pozitivistické, scientistické, za základ pova-
žujú vedecké, racionálne poznávanie, v súvislosti so štú-
diom vedomia sa opisujú ako filozofia mysle.

3. Náhľady doxické, založené na viere alebo dohadoch,
prijatých svetonázoroch, príkladom je filozofia neoto-
mizmu, filozofia marxizmu-leninizmu, rôzne idealis-
tické, či materialistické koncepcie eklektického charak-
teru.

V ďalšom texte sa budeme zaoberať prvými dvoma sku-
pinami.

1. Výklad začneme fenomenologickou filozofiou, osobitne
náhľadmi E. Husserla, ktorý kladie otázku fenoménu, a to
čo sa nám ukazuje, že je dvojvrstvové:

a) je to vrstva empiricko-reálneho, to je základná vrstva,
zachytená našimi zmyslami,

b) je to vrstva esencií alebo esenciálnych faktov alebo ide-
álnych predmetov, má nezmyslový charakter a pozná-
vame ju bezprostredne esenciou.

Poznanie je potom eidetické (eidos=idea) a popri tejto fe-
nomenológii esencií to platí aj pre filozofiu hodnôt budovanú
na tých istých základoch.
Najširším prúdom bol existencializmus, ktorému sa ja

stalo centrálnou problematikou. Otázka od začiatku sa
kládla z pohľadu človeka, jeho ja, vedomia a z neho sa ref-
lektuje, môžeme hovoriť o subjektívnej reflexii. V tejto mu
ide, ako každému, o vlastné Ja, ktoré sa nazýva existenciou.
Človek sám sa chápe ako možnosť a projikuje sa v exis-
tencii. Človek je sám pred sebou, má skutočne existovať,
byť slobodným a odkrývať problematiku zmyslu svojho ľud-
ského bytia. Podľa Kierkegaarda sa človek zvyčajne nachá-
dza v stave zúfalstva, a to podľa stupňa uvedomenia si seba
až privádza svoju existenciu do krízy. Rozlišuje tri stupne
takého vedomia:

a) nevlastné zúfalstvo, je neuvedomenie vlastnej osob-
nosti, je základom životného štýlu bezduchej spokoj-
nosti,

b) vlastné zúfalstvo vyplýva z neochoty byť sám sebou
a vyjadruje sa v troch postojoch: menenie kabátov,
chytráčenie, uzavretosť,

c) tretím stupňom je vzdor namiesto prijatia seba, vy-
tvára sa existencia stoická alebo existencia démonická,
chorobného sebavedomia.

Do krajnej polohy sa dostáva Sartre, ktorý dokazuje, že
bytie – vedomie je také bytie, ktorému ide v jeho bytí o seba
samé. Byť tu (Da sein) je byť vedomý (Bewust-sein), ale
nevyjadruje plne totožnosť. Preto je vždy poznamenané ne-
koicidenciou, teda Ničím. Vedomie je jestvujúce v spôsobe
prítomnosti v sebe (présence á soi).

”
Čo oddeľuje existujúci

subjekt od seba ?“, pýta sa Sartre. A odpovedá:
”
Nič (ce

n’est rien) existujúce.“ Nachádzame ho iba vtedy, keď zis-
ťujeme bytie–vedomie (Bewustsein), lebo toto nič o seba je
súčasťou bytia sebe. Z toho vyplýva záver, že bytie človeka
je absurdné, nie je zachytené v ničom.
Zvláštny prístup k otázke zaujíma psychiater Jaspers,

ktorý zdôraňuje hranice orientácie v svete. Dokladá, že ani
bytie ako objektové bytie (Objektsein), ani bytie Ja (Ich-
sein) nie sú absolútne. Bytie je otvorené a napriek svojim
hraniciam môže človek smerovať od empirickej individuality
k autentickému seba samému (Selbst). Pokúša sa ukázať,
že môj pobyt v svete nie je existenciou, iba človek v po-
byte je možnou existenciou. A pri tom bytie existencie nie
je objektívnou kategóriou, ale práve preto treba o existenciu
usilovať. Pre neho prežívať hraničné situácie a existovať je
totožné. Pre predmetné vedomie sú situácie, ako smrť, utr-
penie, vina, náhoda, boj ako nejaký múr. Najzávažnejšou je
smrť toho, koho najviac milujeme.

”
Umierajúceho nemožno

osloviť: každý umiera sám: samota tvárou v tvár smrti sa
zdá dokonalá pre umierajúceho, ako aj pre pozostalého.“
Ešte neprehľadnejšia je vlastná smrť, tu iba to obstojí, čo
je vecou existencie. Preto cieľom filozofovania, poznania je
prechod od existencie k transcendencii. To súčasne znamená
podľa Jaspersa, že nejestvuje záväzná ontológia, že sa nedá
analyzovať tu-pobyt (da sein) človeka z hľadiska bytia. Nedá
sa ontologicky fixovať, čo je človek. Človek má iba jednu
možnosť obrátiť sa, či nechať napospas bytiu, či dokonca sa
o to vôľou usilovať.
Z výkladu vyplýva, akú dôležitosť prikladá Jaspers ve-

domiu človeka a súčasne aj nemožnosť nielen opísania, ale
ani pochopenia fenoménu. Vedomie, sebaaktualizácia je pre
neho základnou úlohou každého bytia, ak sa chce za bytie
považovať.
Heidegger, ktorý patrí medzi najvýznamnejších, či na-

spornejších predstaviteľov fiolozofie 20. storočia, zdôrazňuje,
že pokiaľ človek existuje, je tu istým, spôsobom aj filozofo-
vanie. Súčasne opätovne kladie otázku:

”
Kto som ?“ A od-

povedá:
”
Ja som.“ Vymedzuje toto bytie na začiatku svo-

jej tvorby ako autentické k sebe samému ako pobyt v svete
v predbehu k smrti, neskôr hovorí o sebavymedzovaní (Ere-
igne) bytia a času pobytu. Analyzuje bytnosť existenie vy-
trvalosťou, čo značí:

a) Existencia je zotrvávanie (Innestehen) vo vnútri otvore-
nosti bytia. Toto zotrvanie v pravde nedokáže vytvoriť
plnú otvorenosť.

b) Existencia je znášaním a opatrovaním pravdy, staros-
ťou byť sám sebou, byť otvoreným.

c) Napokon je vydržaním bytia k smrti, ktoré sa chápe ako
tajomná podoba Ničoho a bytia, hoci tu sa ľudia naj-
radšej utiekajú do neosobného Ono (das Man). K tomu
patrí aj svet ako celok (universum, totum), ale toto
všetko/čokoľvek (das All) možno postihnúť iba existen-
ciálne.

V súvislosti s existenciálnym prežívaním seba v svete, ho-
vorí o obrate bytia, a to v troch opatreniach:
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a) premeny v dejinách bytia nie na základe rozvoja tech-
niky, ale náhlym osvetlením človeka, Patočkovo dejinné
pôsobenie,

b) úzkostlivé rozvrhovanie, bytie sa otvára a očakáva, je
úzkostné a nesebecké, neplánuje ani neprojektuje,

c) je to reč, ktorá razí cestu k bytiu, predovšetkým bás-
nická reč. Teda bytie človeka sa vyjadruje existenciálmi,
ktoré nie sú prístupné vedeckému poznaniu, sú preží-
vané, ale dajú sa opísať.

Od Heideggera sa dostávame k hermeneutike, ktorú mož-
no v ponímaní existenciálov vysvetliť ako určitú formu po-
rozumenia na základe jazyka, spolubytia a dejinnosti. Zá-
kladom je výklad, interpretácia textov, udalosti, faktov, ale
aj vied. Platí, že pri výklade sa nedá odstrániť prínos in-
terpreta, ak sa nemá zrušiť pojem porozumenia. Každé po-
rozumenie má dejinný charakter a je podmienené určitým
predporozumením spoločenského charakteru, ako aj indivi-
duálnym prínosom. Rozhodujúcu úlohu má jazyk a plati to
najmä o interpretácii duchovných vied, iste aj psychiatrie.
Aj filozofia dialógu (Buber, 1969) patrí do okruhu uvedených
výkladov. Buber píše:

”
Svet je pre človeka dvojaký, také je

aj ľudské ja, je dvojaké. Pretože ja základného slova Ja–Ty
je iné ako základného slova Ja–Ono. Je to vzťah, tajomstvo,
neodlučiteľná dvojakosť.“
K týmto náhľadom prikladáme aj psychoanalytickú kon-

cepciu Freuda, hoci nie je iba filozofická. V súčasnosti na zá-
klade podrobného štúdia diela sa zistilo, že Freud prijal via-
ceré myšlienky Schopenauera, a preto je zadelenie na tomto
mieste ešte viac odôvodnené.
A hoci Freud v súvislosti s vytváraním psychického sys-

tému a jeho tripartitným modelom sa o vedomí vyjadruje
na mnohých miestach, nepodal nikde definíciu vedomia sui
generis, naznačuje iba, že je to deskriptívny termín.
V úvode do psychoanalýzy (1917) v súvislosti s vytesne-

ním (pochod, pomocou ktorého sa vytvára odpor, ak chceme
previesť nevedomé na vedomé) vraví, že jednotlivý pochod
patrí najskôr k psychickému systému nevedomia a (Nv) za
určitých podmienok môže prejsť do systému vedomia (225).
Najjednoduchšie si túto skutočnosť možno predstaviť pries-
torovo: nevedomie ako veľká predsieň, s ktorou susedí užšia
miestnosť, akýsi salón, v ktorom sa zdržuje i vedomie. Ale
na prahu tejto miestnosti je akýsi strážca, ktorý jednotlivé
hnutie cenzuruje a ak vzbudzujú neľúbosť, neprepustí ich
do salónu, vytesňuje ich. Je to cenzúra, systém predvedomia
(Pv).
Pri štúdiu neuróz sa ukázalo, že Ja neurotika nie je ne-

strannou inštanciou a najmä nie pri tých neurózach, ktoré sa
označujú ako narcistické, nápadné pri traumatickej neuróze,
lebo podľa Freuda sa Ja zasadzuje za udržanie chorobného
prežívania namiesto toho, aby došlo k riešeniu vnútorného
konfliktu. Nazdáva sa, že je to preto, lebo dochádza k po-
ruche vzťahu medzi Ja a libidom. Túto otázku rozpracuje
neskôr Kohut svojou koncepciou Self. Ukázala sa aj mož-
nosť pripustiť, že namiesto libida sa môže presadiť vlastné
Ja a že za normálnych pomerov sa libido ja premieňa na
libido objektov a naopak. To podľa Freuda prispelo k hlb-

šej analýze štruktúry vedomia, a preto pripúšťa, že jestvuje
aj určitá inštancia, ktoré všetky súčasné Ja a všetky jeho
skutky porovnáva, s akým ideálnym Ja, ktoré poznáme ako
svedomie.
Pri formulovaní svojej metapsychologickej koncepcie pri-

chádza Freud k určitej dualite na jednej strane vedomie,
uvedomovanie ako stav (Bewusstheit), na strane druhej ako
bytie (Bewusst-sein). Potom vo formulácii tripartitnej štruk-
túry je už vedomie zastúpené vzťahom: Id, Ego, Superego,
a jeho podstata okrem vzťahov, najmä vzťahu k realite zo-
stáva otvorená.

2. Skúmanie problematiky vedomia v rámci angloameric-
kej filozofie mysle (Gáliková, 2001) charakterizujú v priebehu
20. storočia dva zásadné obraty:

”
obrat k jazyku“ a

”
obrat

k vede“.
”
Obrat k jazyku“ vzišiel z úvahy, podľa ktorej špeci-

fickým zdrojom nedorozumení pri skúmaní vedomia a mysle
je fakt, že sme neustále akoby

”
počarení“ jazykom, ktorým

o nich hovoríme. Túto črtu postrehol L.Wittgenstein, ktorý
sa zásadne staval proti pripodobňovaniu mentalistického ja-
zyka (o vierach, želaniach, pocitoch) fyzikalistickému ja-
zyku (o stoloch, čajníkoch). Analógia mentálne – fyzikálne je
podľa neho zavádzajúca, pretože naše,

”
vnútorné pochody“

nie sú objektmi, ktoré možno opisovať a vysvetľovať tak ako
ostatné objekty empirickej vedy.

”
Obrat k vede“ zapríčinil boom experimentálneho skú-

mania stavov vedomia predovšetkým v biologických, kog-
nitívnych vedách. Pre filozofické skúmanie vedomia mal
významnú úlohu výskum klinických syndrómov (Marcel-
Bisiach, 1988), napríklad

”
kôrová slepota“ (Blindsight),

”
rozštiepený mozog“ (Split-brain),

”
vizuálne maskovanie“

(visual masking),
”
popieranie slepoty“ (blindness denial),

”
nerozpoznávanie tvárí“ (prosopagnózia). Výsledky jednotli-
vých experimentov rozvírili diskusiu okolo vzťahu vedomých,
nevedomých a podvedomých stavov mysle. Spochybnil sa
status ostrej hranice medzi vedomím a nevedomím, čo ná-
sledne viedlo k formulácii celého radu teórií a hypotéz o fun-
govaní ľudského mozgu. V 70. rokoch navyše pribudli k his-
tologickým, fyziologickým, autorádiografickým, diagnostic-
kým technikám počítačová axiálna tomografia (PAT), po-
zitrónová emisná tomografia (PET), nukleárna magnetická
rezonancia (NMR) atď. Uvedené

”
obraty“ sa premietli v na-

sledovnom vymedzení pojmu vedomia, resp. v identifikácii
vedomia s rozličnými javmi ako napríklad: so sebavedomím,
s uvedomovaním, so schopnosťou spracúvať informácie, s ja-
zykom, s fenomenálnym vedomím, s ničím.

1. Vedomie ako sebavedomie (self-consciousness)

Chápanie vedomia ako
”
nespochybniteľného“ sebauvedomo-

vania sa pripisuje Descartovej koncepcii Cogita ako istoty
seba samého. Descartovská istota sa v prevažnej miere in-
terpretuje ako istota

”
solipsistického ja“ a podľa mnohých

vedie k skepticizmu vo vzťahu k existencii iných myslí (other
minds). Sebavedomie sa vo všeobecnosti pokladá za najšpe-
cifickejšiu kvalitu, ktorá odlišuje vedomie ľudí od vedomia
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iných živočíchov, pretože sa spája so schopnosťou používať
artikulovanú reč.

2. Vedomie ako uvedomenie (awareness)

Vedomie sa v rámci tohto prístupu
”
vkladá“ do psycholo-

gických prejavov: vnímania, pociťovania, pamäte, poznania,
pozornosti atď. Spájanie týchto schopností alebo stavov vý-
lučne s tým, že si ich nositeľ uvedomuje, naráža na problém.
Vnímanie, pociťovanie a ostatné stavy prebiehajú totiž na
viacerých úrovniach alebo štádiách (napríklad fázy spánku,
snenie počas dňa, rozmanité alternatívne stavy). A preto
konštatovanie striktnej dichotómie medzi bdelými a neve-
domými alebo podvedomými stavmi na úkor tých druhých
vedie k nedorozumeniam. Experimentálny výkon, ktorý do-
kladá prevahu a funkčnosť nevedomých, neuvedomovaných
a podvedomých stavov pri spracúvaní informácií organiz-
mom, potom slúži ako argument proti zmysluplnosti a te-
oretickej

”
užitočnosti“ pojmu vedomia.

3. Vedomie ako schopnosť spracúvať informácie

Vo všeobecnosti ide o rôzne varianty kognitívneho alebo fun-
kcionálneho pojmu vedomia (Rybár a spol., 2002). Tie skú-
majú stavy vedomia pri vnímaní, pamäti, učení na pozadí
schémy vstup – spracovanie informácie – výstup. Metafora
vedomia ako softwaru umožňuje modelovať schopnosť repre-
zentovať a poznávať svet. Kognitívne a komputačné mapy
zachytávajú spôsoby, ako

”
emergujú“ stavy vedomia z akti-

vít mozgu, ako medzi sebou interagujú a k akým výstupom
vedú.

4. Vedomie ako jazyk

Identifikácia vedomia s jazykom, v ktorom sa o ňom vypo-
vedá, sa prejavila v sémanticky orientovaných smeroch, ktoré
sa opierajú o lingvistické kritériá mentálnosti. Vedomie, in-
tencionalita sa v týchto prístupoch najčastejšie odvodzuje
z analýzy viet o vierach, želaniach, predstavách. Východis-
kom sa stáva užšie vymedzenie vzťahu vedomia a jazyka,
podľa ktorého cesta k odhaleniu povahy vedomia vedie pri-
márne cez analýzu mentalistického jazyka.

5. Vedomie ako
”
fenomenálne vedomie“

Vedomie sa tu stáva tým, aké je to pre organizmus pociťo-
vať, vnímať a prežívať. Tento názor predstavuje užší variant
postoja 2, pretože sa týka primárne zmyslového vnímania
a pociťovania. Pod vedomým organizmom sa v prvom rade
chápe organizmus, ktorý vníma, pozoruje, pociťuje. Navyše
by malo ísť o organizmus, ktorý vie, aké je to byť tým-ktorým
organizmom – aké je to počuť šum, pocítiť radosť alebo bo-
lesť. Skaly, rastliny, viaceré živočíchy a počítače, ale podľa
niektorých aj deti sa tak dostávajú mimo rámca

”
entít“,

ktorým možno pripísať vedomie alebo vedomú skúsenosť.

6. Vedomie ako nič

Vo vzťahu k pochopeniu vedomia možno rozlíšiť prinajmen-
šom tri významy

”
nič“: a) v zmysle nonentity – substan-

ciálne a heuristicky neužitočného pojmu a javu. K tomuto
názoru sa prikláňajú zástancovia eliminativizmu (Church-
landová, 1989), podľa ktorého je potrebné také pojmy a ná-
sledné javy ako vedomie, myseľ, mentálne stavy elimino-
vať. To, čo v bežnej skúsenosti pomenúvame ako naše myš-
lienky, predstavy, túžby, nie je z ontologického hľadiska ni-
čím, ide o falošné pozity zlej teórie, t.j. teórie ľudovej psy-
chológie (folk psychology). Zavádzajúcí jazyk (teóriu) kaž-
dodennej skúsenosti je potrebné nahradiť novou (neurobi-
ologickou) teóriou, ktorá sa bude vyznačovať tým, čo sta-
rej teórii chýbalo – explanačnou a predikačnou silou pri vy-
svetľovaní správania organizmu: b) nič v zmysle substan-
ciálneho dualizmu, dializmu vlastností, paralelizmu, epife-
nomenalizmu, ktoré trvajú na svojbytnej existencii vedo-
mia v podobe neredukovateľnej vlastnosti, procesu alebo
média. Zároveň však na rozdiel od eliminatívneho postoja
predstavitelia tejto línie nepopierajú heuristický význam
pojmu vedomia v bežnej skúsenosti v zmysle užitočnej me-
tafory: c) nič v zmysle

”
čohosi“, o čom nemožno vypovedať.

Na problém nevysloviteľnosti vedomej skúsenosti narazil vo
svojich prácach L. Wittgenstein. Často citovaný paragraf
o
”
chrobákovi v škatuľke“ z Filozofických skúmaní slúžil ako

argument proti možnosti teoretického (filozofického) ucho-
penia fenomenálneho vedomia. Subjektívnosť vedomej skú-
sesnosti je vo Wittgensteinovom chápaní natoľko osobným
a
”
neposedným“ fenoménom, že akékoľvek úsilie o jej zovre-

tie do
”
nehybnej“ teórie je vopred odsúdené na neúspech.

Skúmaniu podstaty, povahy vedomia bráni predovšetkým to,
že otázku:

”
Čo je vedomie ?“ nemožno vôbec položiť. A bez

otázky neexistuje ani odpoveď.

7. Vedomie ako vlastnosť vesmíru

Podľa tohto názoru možno každému objektu nášho sveta
pripísať vedomé stavy – odlišnosť živého od neživého ne-
spočíva v kvalitatívnom pripisovaní alebo upieraní vedomia,
ale skôr v pripisovaní rozmanitej zložitosti jednej spoloč-
nej mohutnosti. Zdrojom oživovania panpsychizmu, ktorý
nachádzame už v starovekej filozofii, sa stávajú produalis-
ticky orientované koncepcie vedomia (Chalmers, 1996; Na-
gel, 1974), ako aj teórie inšpirujúce sa kvantovou mechani-
kou (Penrose, 1994).
Uvedené charakteristiky sa stali zdrojom klasifikácie

pojmu vedomia na:

1. psychologický a sociálny,

2. kauzálny a fenomenálny.

Sociálny pojem vedomia sa spájal s
”
triedou“ alebo so

”
spoločným poznaním“ a často niesol so sebou etické a po-
litické konotácie. V rámci psychologicky vymedzených poj-
mov vedomia možno hovoriť o:

a) vedomí organizmu (creature consciousness),

b) vedomí stavu (state consciousness).
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V prvom prípade je vedomie predikátom na označenie
kvality systémov, bytostí. Organizmus alebo systém môže
nadobudnúť alebo stratiť vedomie a je schopný si uvedomo-
vať, že veci sú také a také a prečo.

Druhý typ vedomia sa týka vnútorných stavov organiz-
mov. Vedomé môžu byť mentálne stavy, procesy, udalosti
a postoje. Samy osebe však tieto stavy nie sú

”
o niečom“,

i keď ich prítomnosť môže spôsobiť, že takým je vedomie
organizmu. Podobne sa kauzálny a fenomenálny pojem pri-
pisuje buď organizmu, vtedy hovoríme o kauzálnom alebo
fenomenálnom vedomí organizmu, alebo stavu, vtedy hovo-
ríme o kauzálnom alebo fenomenálnom vedomí stavu.

Častým zdrojom nedorozumení sa stáva synonymické po-
užívanie pojmov mysle a vedomia. Vo všeobecnosti sa pojem
mysle používa na označenie rozmanitých mentálnych stavov,
či vedomých, podvedomých alebo neuvedomovaných. Pojem
vedomia sa väčšinou používa užšie – na označenie tých men-
tálnych stavov alebo stavov mysle, ktorým pripisujeme prí-
vlastok vedomé, uvedomované, bdelé. Napätie spôsobuje jed-
nak opodstatnenosť dichotómie vedomé–nevedomé, ako aj
následná prepojenosť vedomých, podvedomých, nevedomých
stavov na

”
čosi“ mentálne. V súvislosti s tým sa vynárajú

otázky: Možno hovoriť v prípade snov o skúsenosti ? Exis-
tujú podvedomé, nevedomé pocity ? Aké sú špecifické črty
vedomých stavov ? Kadiaľ vedie

”
deliaca čiara“ medzi vedo-

mím a nevedomím?

Nejasnosti spojené s pojmom vedomia sa prenášajú aj
do formulácie problému vedomia v otázkach, ako napríklad:
ako je možné, že fyzikálne telá zahŕňajú v sebe fenomén
vedomia ? Majú iné živočíchy vedomie ? Existujú nevedomé
myšlienky, bolesti alebo pocity ? Je možné, aby mal počítač
vedomie ? Prežije vedomie zánik fyzikálneho tela ? Alebo sa
navždy rozplynie tak ako ostatné funkcie mozgu ? Odkiaľ
sa myseľ a vedomie berú ? Odpovede na tieto otázky majú
v ceste veľa prekážok. K najfrekventovanejším sa zaraďujú
konceptuálne problémy späté s ujasnením si kritérií mentál-
nosti, resp. toho, čo (a či vôbec niečo) majú jednotlivé stavy
vedomia spoločné. Nemálo problémov spôsobuje aj otázka
štruktúrovanosti stavov vedomia. Niektorí autori sa pri cha-
rakterizácii vedomia odvolávajú na nevyhnutnosť existencie
tzv. nižších schopností, kvalít: pocitov, zmyslových vnemov,
iní na existenciu tzv. vyšších kognitívnych schopností: mys-
lenie, abstraktného uvažovania, pojmového myslenia, uve-
domovania si atď. (Block, 2002).

Pripisovanie vedomia živým alebo neživým systémom,
možnosť objektívnej teórie vedomia je problematizovaná ta-
kisto heterogénnosťou stavov vedomia. K vedomým stavom
vedomia sa zaraďujú stavy na bdelej úrovni, ako napríklad:
myšlienky, predstavy, pozornosť, pamäť, pocity, nálady. Ak
by sme pod pojem vedomie zahrnuli aj alternatívne stavy,
pribudla by celá paleta podvedomých, neuvedomovaných
alebo nevedomých stavov od tzv. snenia počas dňa alebo

”
okien“ až po sny, hypnotické stavy, stavy počas meditácie,
narkózy, kómy atď. Vzhľadom na nesmiernu pestrosť a odliš-
nosť stavov vedomia pristúpili filozofi k ich klasifikácii. Ned
Block sa prikláňa k členeniu vedomia na:

1. prístupové) (access) vedomie a

2. fenomenálne (phenomenal) vedomie.

Prístupové vedomie zastrešuje propozičné postoje – vy-
sloviteľnosť obsahu myšlienok v jazyku. Najčastejšie sa uvá-
dzajú propozičné postoje spojené spojkou

”
že“ napríklad

”
Mária verí, že zajtra vyjde slnko“ alebo

”
Viem, že prí-

den neskoro“. V rámci nich možno rozlíšiť medzi vyskytu-
júcimi sa postojmi (occurent), napríklad myšlienkami, ktoré
nám

”
preblesknú hlavou“ alebo spomienkami, ktoré sa nám

”
vybavia“, a dispozičnými postojmi, napríklad viery, žela-
nia, intencie spiaceho. Pod fenomenálne vedomie sa zaraďujú
väčšinou zmyslové vnemy (sensations) – zrakové, chuťové,
sluchové, čuchové, hmatové, pocity bolesti, chladu, tepla, ki-
nestézia.
Napriek tomu, že problém vedomia sa predkladá len ako

jeden z množstva problémov, ktorými sa súčasná filozofia
(mysle) zaoberá, zdá sa, že ide o fundamentálny problém, ob-
jasnenie ktorého by v nemalej miere osvetlilo ostatné prob-
lémy: problém povahy mysle, vzťahu myseľ–telo (mozog),
iných myslí (other minds problem), identity osoby (personal
identity), reprezentácií, vrodenosti (innatenes) atď. Skúma-
nie problému (ov) vedomia v jednotlivých koncepciách filo-
zofov mysle je svedectvom toho, že ide o teoreticky veľmi
ťažko pochopiteľný fenomén. Táto skutočnosť sa premieta
aj do otázky o možnosti zosúladenia dvoch zdanlivo ne-
kompatibilných metód: metódy z prvej osoby (introspekcia)
a metódy tretej osoby (experimentálne metódy). Otázna je
najmä povaha tohto vzťahu, to, či ide o ontickú alebo epis-
temickú asymetriu. Prvé chápanie (Dennett, 1991; Flana-
gan, 1995) umožňuje nazerať na stavy vedomia ako na pri-
rodzené javy otvorené empirickému výskumu a metódami,
kým druhé (Searle, 1992; Chalmers, 1996) poňatie prokla-
muje nereduktívnu povahu vedomej skúsenosti a jej objek-
tívnu neuchopiteľnosť.
Rozhodujúcou sa preto stáva otázka, či sme pripravení na

stavy ľudského vedomia aplikovať dichotómiu javenie/realita
(appearance/reality) tak, ako ju aplikujeme na ostatné pri-
rodzené javy a objekty nášho sveta.
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