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Prehľadová práca

Ešte k otázke bludu

J. Kafka

Once again to the delusion

Súhrn

V súvislosti s prácami Forgáčovej (2004) a Pavlovského (2005) predkladám názor, že blud je zložitý syndróm,
v ktorého základe sú poruchy vedomia a kognície. Na základe dvoch vrstiev vedomia a predpolia bludu roz-
lišujeme tri skupiny bludov, čo by mohlo prispieť ku ich hlbšej interpretácii.

Kľúčové slová: blud, syndróm porúch vedomia a kognitívnych procesov, bazálne vedomie, rozvinuté vedo-
mie.

Summary

I am presenting the view (in connection with work of Forgáčová (2004) and Pavlovský (2005), that delusion
is to be a complex syndrome based on disorder of conscience and cognition. According to these levels of
conscience and foreland of dilusion we distinguish three classes of delusions, what could be helpful to their
deeper interpretation.

Key words: delusion, syndrom of conscience and cognition, basal conscience, cognition.

V rozsiahlej psychiatrickej literatúre sa blud najčastejšie
analyzuje v súvislosti s poruchami myslenia, hoci sa zdôraz-
ňuje celistvosť psychického života človeka. Bludy sa pova-
žujú za poruchy myslenia, príkladom je aj ich vymedzenie
podľa autora príspevku (Kafka a spol., 1998), ktorý v učeb-
nici psychiatrie uvádza blud ako globálnu poruchu myslenia.
Zvyčajne sa blud vymedzuje nasledovnými znakmi:

a) poruchy myslenia sú založené na základných elemen-
toch myslenia a niektorých operáciách myslenia, pričom
formulácie súdov a úsudkov zodpovedajú skutočnosti,

b) človek s bludným myslením je vo svojom myslení neo-
vplyvniteľný, o svojej pravde je úplne presvedčený. Do-
kazovanie o tom, že jeho myslenie nezodpovedá skutoč-
nosti je neúspešné, dotyčného iba utvrdí v presvedčení,
na tomto presadzovaní sa podieľa aj afektivita,

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša, Ko-

šice

Adresa: Prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc., Vysokošpecializovaný
odborný ústav geriatrický sv. Lukáša, Košice, Slovenská republika

c) zvyčajne sa podľa takého myslenia človek aj správa, čo
vyjadruje často hĺbku poruchy.

Obsahuje ako jadro poruchy najmä plné presvedčenie
o myslenom, čo je ale prejavom vedomia. A práve vedomie,
ako sa nazdávam, rozhoduje, či sa vytvorí blud alebo pôjde
iba o poveru či omyl.
V súvislosti s analýzou vedomia (v štúdii o poruchách ve-

domia, pozri Kafka, 2003) už uvádzam nové stanovisko, lebo
opisujem bludové poruchy ako poruchy rozvinutého vedo-
mia. V 19. storočí – ako uvádza aj Forgáčová – sa uvažovalo
o týchto základných otázkach:

• akú má štruktúru blud (obsah, trvanie), aké prejavy,

• čo ho charakterizuje, či je to patologické presvedčenie,
chorobná viera alebo porucha vznikajúca na báze po-
rúch afektivity, či myslenia,

• pri akých poruchách sa vyskytuje, aký je mechanizmus
vzniku bludov.

Je paradoxné, že ani v súčastnosti nejestvuje plauzibilný
výklad mechanizmu vzniku bludu a nejednotná je aj definí-
cia či vyznačenie bludu.
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Dokladám, že v 20. storočí sa tri teórie uvádzajú najčas-
tejšie, ktoré iba uvediem:

1. Koncepcie fenomenologické, najmä koncepcia Jas-
persa, ktorý rozlišoval dvojaké skupiny bludov, prvé
ako primárne, ktoré sú fenomenologicky neuchopiteľné
a druhé ako sekundárne, ktoré sa dajú vysvetliť pocho-
piteľným spôsobom.

2. Koncepcie kognitívne psychodynamické, autorka zdô-
razňuje prínos najmä bonnskej školy, osobitne Bren-
nera, potom poznatky vychádzajúce kognitívneho prí-
stupu, ktoré zdôrazňujú kognitívne prístupy.

3. Neurologické koncepcie, ktoré vychádzajú z toho, že
bludy sa vyskytujú pri organických poruchách a pou-
kazujú na isté korelácie medzi lokalizáciou poškodenia
mozgu a bludmi a tiež na určité štádia rozvoja bludu
(Roberts, 1992).

Pavlovský (2005) definuje blud, ako kvalitatívnu poruchu
myslenia s troma klasickými znakmi:

a) úsudok vyplyvajúci z chorobného predpokladu, nezod-
povedajúci skutočnosti,

b) subjekt je o svojom úsudku úplne presvedčený,

c) zvyčajne má vplyv na konanie takého človeka.

Uvádza, že ide o proces porušeného overovania poznatkov
a poruchu používania myšlienkových operácií, okrem toho
ku vzniku bludu prispieva patologická nálada a napokon aj
určitá dezorganizácia osobnosti. Za užitočné považuje rozde-
ľovanie bludov na primárne, ktoré majú základ v poruchách
myslenia a na sekundárne, založené najmä na poruchách.
V súvislosti s takým chápaním bludov odlišuje domi-

nantnú predstavu a ovládavú predstavu, ktorá nie je v roz-
pore s myslením subjektu, iba je výrazne akcentovaná,
niekedy celkom nekritická. Uvádza literárne spracovanie:
Kleist: Michael Kohlhaas, Mellvile: Biela veľryba, kapitán
Achab.
Myslím, že uvedené chápanie je potrebné prehĺbiť o nové

hľadisko, podľa ktorého je blud zložitý syndróm založený
na poruchách dvoch stupňov vedomia a porúch ostatných
psychických procesov najmä porúch myslenia, kognície.
Toto stanovisko možno doložiť nielen psychopatologickou

analýzou fenoménu, ale predovšetkým skúsenosťami s cho-
rými, ktorých základnou charakteristikou sú bludy, tie vy-
tvárajú diagnostickú skupinu bludové poruchy.
Pripomínam, že rozdeľovanie porúch na neurotické a psy-

chotické, ktoré má v súčastnosti už iba skríningový význam
naznačuje, že predsa len je určitá úroveň poruchy. Ak sa
na
”
neurotickej“ úrovni bludy nevyskytujú, lebo len taký

človek dostatočne rozlišuje skutočnosť od neskutočnosti, na
úrovni

”
psychotickej“ sú bludy základom takého stupňa po-

ruchy. Ak pri prvej úrovni nie je porušené poznanie reality,
pri druhej vedomie nerozlišuje reálne od nereálneho a to na
rôznej rovine vedomia.

Na hranici medzi týmito dvoma rovinami je dominantná
myšlienka, ktorá zodpovedá skôr zdravému uvedomovaniu
a mysleniu, potom nutkavé myslenie, nutkavosť, ktorá sťa-
žuje posúdenie reality, je bližšie k patológii. Naopak každá
psychotická porucha obsahuje poruchu vedomia, lebo práve
vedomie dovoľuje adekvátne uvedomenie seba a vonkajšieho
sveta, rozlišuje, čo je reálne a čo iba imaginárne či fiktívne.
Podľa toho, ktoré psychické procesy sa na porušení uvedo-
menia podieľajú, rozlišujeme poruchy kognitívne, poruchy
afektívne a konatívne a podľa toho sa prejavujú aj bludy.
Ak považujeme vedomie za najdôležitejší znak osobnosti (čo
je koncepcia mnohých psychologických škôl), potom je aj to
porucha osobnosti, nazdávam sa ale, že vedomie je osobitnou
zložkou psychického života a treba ho od osobnosti odlíšiť.
Pri takom chápaní bludu treba pripustiť, že môže vznikať

už na bazálnej úrovni vedomia, ale zvyčajne sa prejavuje na
úrovni rozvinutého vedomia a to ako porušením vlastného
sebauvedomenia (až identity) – ale ešte častejšie ako porucha
uvedomenia si druhých, okolitého sveta. Blud je poruchou
reflexie, je primárne poruchou uvedomovania.
Psychiatrická skúsenosť už dávno ustálila, že podľa ob-

sahu rozlišujeme tri skupiny bludov:
bludy expanzívne a depresívne, ktoré zodpovedajú poru-

chách sebauvedomenia, subjekt sa chápe nereálne a bludy
paranoické, predovšetkým nereálne posudzovanie druhých
a svojho okolia. V klinike sa však často stretávame s po-
ruchami sebauvedomenia ale aj uvedomenia si vonkajšieho
sveta – vrátane rozsiahlych porúch kognície (poruchy vníma-
nia a myslenia), typickým príkladom sú obrazy parafrénie.
Preto považujem za celkom odôvodnené (hoci podrobnej-

šiu argumentáciu neuvádzam), že bludy sú nielen poruchami
kognitívnych procesov, osobitne myslenia, ale predovšetkým
poruchami vedomia, preto koncepcia psychoanalytická môže
mať pravdu, že v popredí je porucha ega, hoci sám považu-
jem za užitočnejšie používať pojem porucha vedomia.
Na základe uvedeného a v súvislosti s mojimi predchádza-

júcimi prácami (Kafka 2002, 2003, 2004), tiež na základe dl-
hodobých klinických skúseností si dovoľujem rozdeliť bludy
aj predpolie bludov do troch skupín:

1. Skupina predpolia bludov ako poruchy, ktoré majú
všetky znaky bludov, ale majú v nejakej podobe nut-
kavý charakter, ktorý sa prejavuje v kognitívnych pro-
cesoch, tie však môžu byť navodené aj poruchami ďal-
ších procesov, v literatúre sa uvádzajú najmä poruchy
nálady.

2. Bludy založené na poruchách bazálneho vedomia – ako
poruchy bdenia, zvyčajne sa reprezentujú ako organické
poruchy, ale môžu sa vyskytovať pri akejkoľvek forme
duševnej poruchy, napr. vo vyššom veku pri demencii,
pri poruchách mozgových (najmä difúznych). Uvedo-
menie druhých a sveta sa opiera o zložité determinanty,
ako to ani inak pri rozvinutom živote človeka nemôže
byť. Uvediem aspoň niektoré. Takými sú faktor vzniku
vedomia v ranom detstve, faktor rodiny, spoločenských
organizácií a inštitúcií, faktor kultúry a etnického pro-
stredia. Významná je aj miera ideálneho a reálneho
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chápania seba, identifikácia druhými a aj postupné se-
bahodnotenie, nakoniec aj skúsenosť, že svet je chápa-
teľný hoci aj tajomný. A práve v tejto oblasti sa javí
blud ako patologické prejavenie sebaaktualizácie. Je to
iná úroveň bludu ako pri poruchách bazálneho vedo-
mia, na tieto bludy by sa dala použiť formulácia, že sú
to bludy primárne, lebo postihujú jadro postihnutého
vedomia, vrátane jeho kognitívnych procesov, ktoré sa
prejavením poruchy stávajú iba nástrojmi sebaaktuali-
zácie a vyjadrujú porušenú schopnosť posúdiť realitu,
lebo to je práve funkcia rozvinutého vedomia: správne
si uvedomovať seba, druhých a vonkajší svet.

3. Bludy založené na poruchách rozvinutého vedomia.
Rozvinuté vedomie sa v literatúre často vyjadruje poj-
mami ako sebachápanie, sebaobraz, ako sebahodnotenie
– ale podľa môjho výkladu je to jav zložitejší, obsahuje
ako identitu seba, sebavyjadrenie, najvýstižnejšie sa dá
vyjadriť termínom sebaaktualizácie, tak aj uvedomenie
druhých a sveta.

Stretávame sa s rôznym postihnutím toho vedomia,
lebo je to fenomén vytvárajúci sa počas života človeka
a preto sú aj jeho zložky nerovnako vyjarené a posti-
hnuté, najskôr pri bludových poruchách.

Záver

Predpokladám názor, že bludy sa dajú definovať ako zlo-
žitý syndróm porúch vedomia spojených s porušením kog-
nitívnych procesov, ako inadekvátne uvedomovanie si seba,
druhých alebo sveta. Na základe tejto koncepcie rozdeľujem
bludy do týchto troch skupín:

1. Skupina predpolia bludov zahŕňa také pruchy ktoré
nemajú všetky znaky bludov. Zvyčajne majú nutkavý
charakter alebo poruchy nálady.

2. Bludy založené na poruchách bazálneho vedomia ako
poruchy bdenia, ktoré sa zvyčajne prejavjú ako orga-
nické poruchy, ale vyskytujú sa aj pri iných poruchách
predovšetkým vo vyššom veku pri difúznych mozgových
poruchách a pri demecii.

3. Bludy založené na poruchách rozvinutého vedomia, do-
teraz sa opisovali ako primárne bludy. Dajú sa doká-
zať pri ťažších formách duševných porúch, osobitne pri
schizofrenických a u bludových porúch.

Myslím si, že toto rozlišovanie môže byť užitočné aj pri
koncipovaní adekvátnejšej teórie bludu, lebo blud je kom-
plexnejší fenomén, ako sa bežne usudzuje a uplatňujú sa pri
jeho vzniku viaceré faktory s odlišným uplatnením determi-
nantov odlišných typov bludov.
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