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Prehľadová práca

K otázke vedomia: V. Čo je vedomie ?

J. Kafka

On the issue of consciousness: What consciousness is ?

Súhrn

Autor predkladá záverečné úvahy o problematike vedomia a uzatvára, že vedomie je zložitá najmenej dvoj-
vrstvová dynamická štruktúra človeka charakterizovaná vlastnosťou uvedomenia, čo je schopnosť uvedomenia
seba, druhých a uvedomenia si, že jestvujeme v svete, že jestvuje svet, vesmír.
V predchádzajúcich štúdiách podrobnejšie analyzoval bazálnu vrstvu vedomia, rozvinutú vrstvu vedomia,
opísal najzákladnejšie poruchy vedomia a podal súčasný pohľad na problematiku vedomia z filozofického
hľadiska (obr. 1, lit. 19).

Kľúčové slová: vedomie, bazálna vrstva vedomia, rozvinutá vrstva vedomia, uvedomovanie si

Summary

I propose the final statement to the series of four mutually related studies on consciousness (On the issue
of consciousness: basal layer of consciousness, developed layer of consciousness, disorders of consciousnes,
consciousness as a philosophical issue). In spite of great effort of other authors, as well as our, we must state
that it is stilt unclear what consciousness is (Fig. 1, Ref. 19).

Key words: consciousness, basal layer of consciousness, developed layer of consciousness, disorders of con-
sciousnes, consciousness as a philosophical issue

Nazdávam sa, že je užitočné na záver uvedených štúdií
zhrnúť to najdôležitejšie pre čitateľa, ktorý nesleduje výklad
podrobne, ale aj pre rekapituláciu toho, čo bolo povedané.
Nemusím ani pripomenúť, že problematika vedomia je veľmi
náročná otázka, ktorá sa kladie už niekoľko storočí a bude
sa klásť ešte dlhé roky a ani predkladaná štúdia sa nemôže
chápať inak ako pokus o určitú syntézu. Myslím, že ak aj
nebudeme termín používať alebo akokoľvek inak interpreto-
vať, zostáva skutočnosťou, že máme individuálne uvedome-
nie a že sa nachádzame v nejakom časopriestore, v prostredí.
A nepochybne sa s vedomím (či inak označenou skutočnos-
ťou) stretávame po každom kontakte s druhým človekom, aj
s našimi chorými.

Psychiatrická klinika LF UPJŠ, Košice
Adresa: Prof. MUDr. J. Kafka, DrSc., Psychiatrická klinika LF
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Dovolím si preto najskôr operatívnu definíciu, k čomu sme
sa dopracovali:
VEDOMIE je zložitá najmenej dvojvrstvová dynamická
štruktúra človeka (prejavujúca sa odlišne v rytmickom cykle
bdenia a spánku) charakterizovaná vlastnosťou uvedomenia,
čo je schopnosť uvedomenia si seba (že som, mám telo a psy-
chiku), uvedomenia si druhých a uvedomenia si, že jestvu-
jeme v svete, že jestvuje svet, vesmír.
Ešte aj v prítomnosti sú možné trojaké stratégie štúdia

vedomia:

1. Náhľady doxické (doxis gr. = domienka) založené na
osobných domienkach alebo na viere.

Príkladom je presvedčenie ľudí o tom, že majú dušu, ktorá
je nesmrteľná a je vedomá.
V kresťanskom náboženstve platí, že

”
Boh je ten, ktorý

je“, je plnosťou bytia a každej dokonalosti, bez začiatku
a bez konca. Augustín ešte dokladá:

”
Hoci sa Boh zjavuje,
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ostáva nevýslovným tajomstvom: Keby si (ho) pochopil, ne-
bol by Bohom.“

”
Boh nie je“ na obraz človeka. Boh je čistý

duch. Platí však opak:
”
Boh stvoril človeka na svoj obraz, na

Boží obraz, je jediný, schopný poznať a milovať svojho stvo-
riteľa“. Ľudská osoba je bytosť záraveň telesná i duchovná.
V kresťanskom sv. písme výraz duša často označuje ľudskú
osobu, duchovný princíp v človeku. Podľa Katechizmu ka-
tolíckej cirkvi človek je

”
jeden z tela a z duše – corpore at

anima unus“. Učenie viery tvrdí, že duchovná a nesmrteľná
duša je stvorená bezprostredne Bohom (101). Z hinduizmu,
ako sa tradične označuje indické náboženstvo, pripomínam
spoločenský život, ktorý je založený na karme, učenie zalo-
žené na rozsiahlej posvätnej literatúre a zvyčajne sa rozlišuje
višnuizmus, šivaizmus a šaktizmus. V Amerike a v Európe sa
rozširuje najmä učenie šríla Prahnupáda Hari Krišna, uplat-
ňujúce najmä text Bhagavadgíty. Je to učenie vyžadujúce
vedomie Boha, Kršnu. Tvrdí, že Boh nemá žiadne určité
meno, môže mať mnoho mien. Toto najvyššie bytie má šesť
vlastností: plnú silu, slávu, bohatstvo, poznanie, krásu a od-
riekanie. Úlohou človeka je poznať Boha, akési Nadvedomie,
lebo ten existuje, a treba ho uctievať. To je proces vedomia
Kršnu, naše pôvodné vedomie, ktoré drieme v srdci každého
človeka, treba ho iba prebudiť.
Do doxických náhľadov patria aj predstavy ľudí o posmrt-

nom živote. Náhľady sa rôznia, jedni tvrdia, že posmrtný
život je ilúzia, iní sa nazdávajú, že jestvuje, ďalší nevedia
povedať, či jestvuje alebo nejestvuje. D. Darling v závere
svojej knihy Hľadanie duše píše:

”
Zostáva veľa otáznikov.

Ale je jasné (pravda pre autora knihy). Smrť nie je koniec.
Po smrti budeme konečne všetci spolu – ibaže v inom zmysle
to nebudeme „my”. To, čím sme boli, zasa vplynie do súvis-
lého oceánu vedomia. Vrátime sa, odkiaľ sme prišli. Budeme
zasa doma a slobodní“.

2. Náhľady filozofické

Rozobrali sme ich v štvrtej štúdii a poukázali sme, že sú
nejednotné, od náhľadov plne akceptujúcich vedomie s ten-
denciou hlbšieho pochopenia, po náhľady odmietajúce feno-
mén vedomia. Vo viacerých, najmä posledných prácach (Gá-
liková, 2003) prebieha diskusia okolo skúmania systematic-
kej teórie vedomia, nie je celkom jasné, či to má byť vedecká
alebo filozofická teória alebo akési zlúčenie oboch.
Ak zhodnotíme súčasné náhľady na filozofiu vedomia (čas-

tejšie sa uvádza ako filozofia mysle) potom sa ukazuje, že
vedomie je osobitnou a doteraz celkom otvorenou otázkou
pre ďalšie podrobnejšie a všestrannejšie štúdium.

3. Náhľady scientistické

V prvých dvoch častiach predkladaných štúdií sme podali
výklad viacerých súčasných modelov vedomia (spomeniem
aspoň model či koncentrickú teóriu vedomia S. Greenfieldo-
vej, model F. Cricka a ďalších) a doplnili o poznatky psy-
chologické a psychopatologické. V tretej časti som rozviedol
pôvodnú koncepciu dvoch vrstiev vedomia pri poruchách ve-
domia, pokúsil som sa ukázať na ich úzku spätosť a ťažkosť
rozlíšenia bazálnej a rozvinutej vrstvy, na jednej strane, prí-
padne na strane druhej, sú však aj jasné ohraničené poruchy

jednej či druhej vrstvy. Nazdávam sa, že pre psychiatriu je
to oblasť vyžadujúca ďalší výskum, ktorý by mohol prispieť
významne k hlbšiemu poznaniu fenoménu vedomia.
Diskutuje sa o tom, či vedomie integruje psychickú akti-

vitu, či je vlastne dušou tela, alebo prevláda skôr mienka, že
sme v štádiu prekonávania dichotómie telo – duša.
Takéto vyjadrenie, že vedomie je integrátor psychických

funkcií, môže do určitej miery označovať, že vedomie je ne-
závislá entita. Niektorí preto hovoria o určitej korelácii, teda
že vedomie sa vyskytuje vtedy, keď je psychický systém in-
tegrovaný, že iba vyjadruje integritu. Pripúšťa sa, že pre stav
vedomia je typická koordinácia medzi talamom a hlavnými
oblasťami kortextu. Potom by sa dalo pripustiť, že integrácia
a korelát integrácie bazalného vedomia by bolo určené tela-
mickým systémom a jeho prepojeniami do vyšších kôrových
oblastí.
V súvislosti s bazálnou vrstvou vedomia sa vynára otázka

nevedomia, s rozsiahlou literatúrou a rozličnými náhľadmi.
Bežne sa v slovníku (napr. SSJ II) rozlišujú dva aspekty:
1. bezvedomie, 2. nevedomosť, neznalosť. Do popredia sa
otázka dostala od prác psychoanalytikov, ktorí pripísali ne-
vedomiu významný podiel na živote človeka.
V psychológii sa zvyčajne posudzuje vedomie v rámci štú-

dia osobnosti a prvou ucelenou teóriou osobnosti bola psy-
choanalytická teória, na začiatku ktorej S. Freud vytvoril to-
pografický model psychiky a rozlíšil vedomie, predvedomie
a nevedomie. Vedomie je od nevedomia oddelené predvedo-
mím, tzv. bariérou vytesnenia. Nevedomie to sú pudové žela-
nia, afektívne popudy bez ohľadu na rozum a časopriestor,
vyjadrujú najmä sexualitu. Predvedomie sa už riadi rozu-
mom, logikou, vstupuje do neho, ale aj nevedomie. Vedomie
je akoby oko, lampa osvetľujúca predvedomie, do vedomia
sa prejavy nevedomia nedostávajú. Neskôr prichádza z tri-
partitnou koncepciou psychiky: Id, je nevedomé, je zdrojom
pudových tenzií a používa princíp slasti, Ego vyjadruje mož-
nosti človeka realizácie týchto popudov podľa skutočností,
Superego – vyjadruje Ego ideál, svedomie. Ego často využíva
obranné mechanizmy, ktorými predchádza konfliktom medzi
nevedomím a vedomím. Podľa Freuda sú dva nevedomé po-
pudy, ktoré pôvodne vyjadrovala energia sexuálnej povahy
libido. Na základe libida rozlíšil aj určité štádiá negenitál-
nej sexuality, neskôr hovorí o sile Erosu a Thanatos vytvára
protipól ničenia, agresie. Tieto popudy sa ukážu ako žela-
nia, priania, ktoré patria ku genetickej výbave človeka, ale
ten ich potláča, aby neprišiel o priazeň rodičov, spoločnosti.
To sa názornejšie ukazuje pri koncipovaní Id (Ono) ako inšti-
túcie vyjadrujúce pudy sexuálne a agresívne a najmä Nadja,
ktoré obsahuje vedomé, ako aj nevedomé morálne princípy
a ideály.
Freudov žiak, idúci však vlastnou cestou C.G. Jung rozli-

šuje ako Freud nevedomie, ale aj nevedomie kolektívne, ktoré
obsahuje známe archetypy, napr. archetyp ja (das Selbst)
vyjadrujúci dosiahnutie plnej integrity. Postupne sa odlišuje
funkcia Ego a pre vyjadrenie celého subjektu sa používa po-
jem Self (Selbst). Narastá aj poznanie raného vývoja a upo-
zorňuje sa najmä na bipolárne prejavy separácie – individu-
alizácie, ktoré podľa M. Maherovej sa končí okolo tretieho
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roku života dieťaťa. Osobitným výkladom prispel H. Kohut,
ktorý opisuje útvar grandiózneho Self, ktorý sa vytvára v sú-
vislosti s narcizmom a vyjadruje narcistické obsadenie Self,
ktoré diktuje takému človeku byť v každej chvíli celkom do-
konaklým (ideálnym) človekom.
Nevedomie, je doteraz nejednotne interpretované a neraz

sa považuje za najpôsobivejšiu stránku psychiky, za základ
psychického života.
Aj podľa neopsychoanalytických koncepcií patrí nevedo-

miu aj rozmanitým prejavom vedomia rozhodujúce miesto
v živote človeka, hoci aj iné ako v klasickej psychoanalýze.
V staršej literatúre (Felber, 1948) sa za nevedomé pova-

žovali všetky procesy, ktoré vo vzťahu k vedomiu vykazujú
tieto znaky:

1. procesy, ktoré nemajú vplyv na mentálne procesy lebo
podnet nemohol ovplyvniť náš organizmus,

2. podnety, ktoré nie sú uvedomené, ale boli prijaté:

a) procesy navodené podnetmi, ktoré sa prejavia ne-
skoršie vstupom do vedomia,

b) procesy, ktoré boli vo vedomí, ale postupne z ve-
domia ustúpili,

c) automatizované procesy,

3. podnety a navodené procesy, ktoré do vedomia vstu-
pujú, ale nie sú dostatočne uvedomované, napr. procesy
pudové.

Až do opisu nevedomia považovali psychológovia každý
duševný stav za vedomý, a preto vedomie opisovali v rámci
osobnosti, toto stanovisko sa však prejavovalo aj počas ce-
lého 20. storočia, lebo vedúce psychologické školy opisujú
problematiku vedomia v rámci výkladu osobnosti.
Ak uvediem niektoré základné názory, obmedzím sa na

najužší výklad štyroch významných psychologických škôl
(z nich psychoanalytická už bola uvedená).

Humanistická psychológia

Humanistická psychológia analyzuje vedomie v rámci fi-
lozofickej koncepcie človeka ako prejav zdravej a sebaaktu-
alizujúcej osobnosti. Podľa G.A.Kellyho (1955) sa vedomie
vytvára od začiatku života na biologickej báze a počas života
získavaním skúseností a sociálnych kontaktov. Píše:

”
Ľudské

bytosti neustále konštruujú trojo svetov, komunikujú vy-
tvárajú určitý systém osobných konštruktov, prepracúvajú
voľby“. Podľa neho rozhodujúci je sebaobraz, predovšetkým
to, čo si myslíme. Taká osoba má tri základné vlastnosti:
pozitívne uvažuje o sebe, ale aj o druhých, akceptuje život
a rozvíja ľudské hodnoty. Podobne analyzuje javy vedomia
aj C.R. Rogers a A.H. Maslow zdôrazňuje najmä sebaak-
tualizáciu, ktorú chápe ako tendenciu

”
byť tým, kým môže

byť“, teda rozvíjať jadro svojej osobnosti, self. Podľa huma-
nistickej koncepcie sa dá považovať vedomie a najmä seba-
realizácia za jadro bytia človeka.

Behaviorálna psychológia

Behaviorálna psychológia, ktorá je zameraná na učenie
a prostredie, sa dlho vedela zaobísť bez vedenia a pojem po-
važovala za nadbytočný aj preto, že považovala subjektívne
za nepodstatné a uvedomenie takým subjektívnym javom je.
Pre behavioristu A. Banduru však už nie je problémom pra-
covať s pojmom Self ako sebaorganizujúcim činiteľom sprá-
vania. Podľa behaviorálnej psychológie sa možno pojmu ve-
domia vyhnúť ale je užitočné pripustiť sebaaktualizáciu ako
dôležitého činiteľa správania.

Scientistická psychológia

Z vedecky orientovaných psychológov uvádzam Allporta,
ktorý výrazne prispel k rozpracovaniu problematiky vedo-
mia svojou koncepciou propria, koré vyjadruje najmä self.
Proprium zahŕňa sedem aspektov: pocit telesného self, pocit
pokračujúcej sebaidentity, sebaúctu, sebaextenziu (vzťahy
k vonkajšiemu svetu), sebaobraz, self ako racionálny činiteľ
(cooper) a ako vlastné snaženie.
Podľa Allporta má proprium (zahrňujúce vlastne celok

vedomia), ako to dokladajú aj prvé dve psychologické školy,
rozhodujúci význam v celku osobnosti.
Predložené náhľady ukazujú, že vedomie (a majú na mysli

najmä rozvinutú vrstvu vedomia) sa stalo opäť význam-
nou súčasťou výkladu a hoci aj v rámci osobnosti. Súčasne
predkladajú dosť odlišné náhľady podľa prijatých koncepcií
a podľa našej mienky do určitej miery aj sťažujú pri takých
odlišnostiach prijatie jednoduchšieho náhľadu na vedomie,
hoci treba pripustiť, že vedomie je neobyčajne komplikovaný
fenomén.
V koncepcii, ktorú predkladám, sa nevylučuje otázka

osobnosti, preto v ďalších prácach sa budeme zaoberať osob-
nosťou, lebo sa nazdávam, že to je u človeka rovnako dôle-
žitá otázka ako nevedomie, ktoré sa považuje za druhoradé
(hoci v osobnom živote je nevedomie neraz významnejšie,
ako predpokladáme) aj napriek tomu, že sa rozvinuté vedo-
mie nedá oddeliť od bazálneho, ktoré sa odlišuje od nevedo-
mej vrstvy života človeka iba jedinou vlastnosťou, a to uve-
domením. Doterajšia história ľudstva ukazuje a dáva dosta-
tok príkladov, ako sa rozum, vôľa a cit ako prejavy vedomia
zatiaľ málo prejavujú a uplatňujú sa skôr procesy bazálne ne-
majúce tento charakter, čo poukazujú skôr na nevedomosť
ako jednu stránku nevedomia.
Predložená pôvodná koncepcia je založená na rozlíšení

dvoch vrstiev vedomí. Vedomie má podľa nášho výkladu dve
vrstvy, ktoré sú neoddeliteľné, úzko prepojené, ale vyjadrené
osobitne, prvá je geneticky založená a je funkčná už po po-
čatí, vyjadruje sa po narodení ako bazálna vrstva, obzvlášť
vedomie–nevedomie, bdenie–spánok.
Druhá vrstva alebo rozvinuté vedomie je vyjadrená sebau-

vedomením (ja): a rozlišuje sa ako identita (ontická zložka)
a ako sebaaktualizácia (gnozeologická a realizačná zložka),
súčasne sa vytvára uvedomenie druhých a sveta. Na do-
kreslenie uvedeného si dovoľujem uviesť schému vedomia
(obr. 1).
Na schéme je relácia, druhí, potom v kruhu je zakreslené:

bazálna vrstva vedomia a jej determinanty, rozvinutá vrstva
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Obrázok 1. Schéma vedomia človeka vyjadrujúca zložitú dvoj-
vrstvovú štruktúru

vedomia, najmä identita, sebaaktualizácia. Vertikálne vyjad-
ruje bytie človeka (zobrazené celým veľkým kruhom), v ňom
sa oddeľuje, či vyjadruje nevedomie a cykloidou cyklický stav
bdenia a spánku. Šípky vyjadrujú základné spätné väzby. Je
paradoxné, že táto schéma je blízka aspoň na pohľad topo-
grafickej podobe Freuda (Id, Ego, Superego). Na schéme je
nevedomie, bazálna a rozvinutá vrstva vedomia, čo sa však
v skutočnosti iba zvonka podobá na výklad Freuda.
Vedomie sa formuje fylogeneticky postupne a zdá sa, že

iba u človeka nadobúda taký zložitý charakter, a celkom
osobitný. Je to predovšetkým jeho slovné vyjadrenie, jeho
nová cesta reflexie, ktorá dovoľuje nielen zložitejšiu štruk-
túru, lebo ľudské

”
ja“ okrem bazálnej vrstvy cyklu vedomia

a cyklu bdenie–spánok má aj idiognóziu teda rozpoznávanie.
V rozvinutej podobe obsahuje zložky poznávacie (vytvá-

rajúce), ako aj zložky afektívno-konatívne, takže človek má
schopnosť uvedomovať si seba, má sebauvedomenie, byť se-
bou samým, ale má možnosť citového vzťahu a výberu, teda
určitej formy slobody. V staršej literatúre sa rozlišovali tri
psychické stavy, stavy vedomia: rozum, cit, vôľa. To tvorí
onotogenetickú rovinu vedomia a dotvára osobitosť vedomia
človeka. V tomto celku sa obyčajne rozlišuje dosť nepresne
vlastné ja, alebo jeho štruktúra (kto som ?) a jeho zamera-
nosť, sebaaktualizácia, aj sebarealizácia. Spomínané vlastné
ja a sebaaktualizácia vyjadrujú celoživotnú dynamiku vedo-
mia ako základnej zložky bytia a obe vyjadrujú celok, ktorý
sa nedá v realite oddeliť.

V štúdii o rozvinutej vrstve podávame pôvodný opis a roz-
lišujeme:

1. sebauvedomenie, ktoré ďalej rozdeľujeme na identitu
ako totožnosť (že ja som ja, že som človek, jedinec, že
si uvedomujem seba) a na sebaaktualizáciu, ktorá sa
v literatúre opisuje rôzne ako sebapoznanie, sebarefle-
xia, ako sebachápanie, sebahodnotenie, chápeme ju ako
vyjadrenie identity, širšie bytia počas celého života, ako
získavanie skúsenosti, hlbšieho posudzovania seba;

2. uvedomovanie sveta druhých je rozšírením či súčasne
prebiehajúcou činnosťou s vytváraním sebaaktualizá-
cie. Vyjadruje sa v komunikácii a súvisí so začleňovaním
dieťaťa, ale aj dospelého do spoločnosti ľudí a opiera sa
o určité zázemie, prostredie, vrátane etnicity a kultúr.
Ešte zložitejšie ako uvedomenie druhých je uvedomenie,
reflexia sveta, objektivity, na čo je potrebná skúsenosť,
že svet a život sú chápateľné, že sme ich schopní poznať
a že si uvedomujeme aj svoje okolie, vrátane nášho, do-
stupného vesmíru, čo sa odohráva na základe prijatia
určitých schém, ktoré predkladá výchova a veda.

Nasleduje uvedomenie druhých, sveta, ktoré rozširuje uve-
domovanie na druhých ľudí, na okolitý svet, ba aj uvedome-
nie obrovského vesmíru.

Záver

Dovoľujem si povedať, že vieme toho viac, ako sme vedeli,
ale povedať určitejšie, čo je vedomie, stále nevieme. Navrhu-
jeme vám prijať aspoň uvedené pôvodné rozdelenie na dve
vrstvy vedomia a prehĺbenejšie sledovať poruchy vedomia
našich chorých, pre ktorých je porucha vedomia práve tým
najzávažnejším v ich porušenom zdraví. Na prahu 21. stročia
môžeme očakávať nielen rozvoj filozofie mysle, ale aj rozvoj
psychopatológie vedomia, k čomu mali prispieť aj predložené
state pod názvom K otázke vedomia.
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