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Laické a špeciálne poznanie

I. Žucha

Psychiatrická klinika LFUK a FN, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava 1, Slovensko

Poznanie je v ľudskej praxi čiastočne štruktúrovaná
zmes poznatkov, teda rôznorodých zobrazení rôznorodých

”
objektov“. Napríklad spoznávame seba, svoje deti,

”
svet“,

domáce zariadenie atď.
Poznanie má ingrediencie, ktoré možno klasifikovať ako

”
pravdy“, omyly a neznalosti.
Ich rozlíšenie je ťažké. Testovanie je účinné, ak sledujeme

praktické výsledky. Ale aj omyl môže vyústiť do úspechu.
Všeobecne známym pozitívnym výsledkom omylu v psy-
chiatrii je zavedenie elektrokonvulzívnej liečby.
Poznáva každá bytosť, ktorá má na to aparát, teda aj

subhumánna. V ľudstve sa poznanie komplikovane spracúva,
čo je triviálne zistenie.
V
”
prirodzenom“ živote vzniká laické poznanie s veľmi

nesúrodou skladbou. Príkladom môže byť
”
pivná debata“,

”
kuchynská ideológia“.
Na druhom póle je usústavnené, metodicky zvládnuté

poznanie špecialistov a superšpecialistov.
Medzi dvoma pólmi, laickým a špeciálnym poznaním, je

veľa prechodov. Je veľa kombinácií. Napríklad superšpecia-
lista na let motýľov je laik na dejiny bretónskeho umenia.
Ale je azda laik aj na let netopierov.
Ako v mnohých otázkach aj tu sa stretávame s ťažkou

rozlíšiteľnosťou, ktorá vyúsťuje do nedorozumení.
Otázkou je napríklad problém

”
všeobecného“ vzdela-

nia. Formuje
”
vzdelaných laikov“, poloodborníkov, ktorí

môžu strácať kritickosť. Napríklad v literárnom časopise

špecialista na teóriu literatúry odsúdil fyziku: písal o jej

”
zlyhaní“. Fyziológ, ktorý superšpeciálne objavil akúsi pod-
robnosť v skladbe hipokampálnych neurónov, sa považuje
za kompetentného vyjadrovať sa o stratégiách mozgovej čin-
nosti všeobecne. Nepripomína teológa, ktorý objavil niekoľko
pergamenových zvitkov a poučuje nás o tom, čo si myslí Pán
Boh ?

Keby sme priviedli túto ideológiu takpovediac ad absur-
dum, museli by sme tvrdiť, že

”
vedecké“ poznanie vôbec

nemožno systemizovať, lebo nikto zo superšpecialistov ne-
môže tvrdiť čosi, čo prekračuje hranicu jeho superšpeciál-
neho spoznania.

Aj najšpeciálnejší špecialista musí prijať veľa laických
poznatkov, napríklad musí vedieť, ako sa perie košeľa. Špe-
ciálne poznatky infiltrujú laické poznávanie v stupňoch. Aj
laik, napríklad politik, vie čosi o schizofrénii, a toto

”
čosi“

môže byť neurčité, chybné: povie, že doba je schizofrenická.
Veľa iných laikov mu rozumie, a to rôzne.

Každá disciplína poznania jestvuje vo viacerých for-
mách. Prvá je (zdanlivo)

”
vedecká“, teda špeciálna. Ale nie

je superšpeciálna, lebo superšpeciálne poznatky nemožno
syntetizovať pre dôvod, ktorý sa vyložil. Každá učebnica je
trochu zastaralá.

”
Veda“ (ako akýsi vzor) je teda trochu za-

staralá.

Pod ňou sú laicizované, popularizované, filozofiou
”
in-

terpretované“ formy, ktoré majú občas povážlivú úroveň.
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