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Uvědomění 

 

Řeknu například: „Uvědomil jsem si, že už delší chvíli slyším znepokojivý zvuk“; 
„Pak jsem si uvědomil, že jsou to sirény, co slyším“; „Potom jsem si uvědomil, že je první 
středa v měsíci, kdy se v poledne vždy sirény zkoušejí“. A tak by řada uvědomění mohla 
pokračovat dál, už jako různé myšlenky, například zjištění, že pro mne jako pamětníka války 
a leteckých náletů už vždycky zvuk sirén bude znepokojující, nebo úvahy nad tím, zda by při 
té praxi někdo na sirény vůbec reagoval, kdyby byla potřeba – a tak podobně, podle různých 
asociací, které by mě vedly dále od prvního tématu. 

Vraťme se ale k těm třem úvodním větám. Je zřejmé, že o čem vypovídají, není zcela 
souřadné: první uvědomění se týká sluchového počitku a jeho afektivní kvality; druhé 
charakterizuje původ toho vjemu; třetí odkrývá důvod celého jevu, který mě zaujal. 
Uvědomění tedy postupně zahrnují větší okrsek zkušenosti, v jistém smyslu jsou vzájemně 
sobě nadřazena co do obsahu; také postupně reflektují ta předešlá a jsou v různých rovinách 
zkušenosti: primární vjem, potom svět objektů, potom rovina situací a důvodných vztahů. To 
všechno poukazuje k různé rozloze a vrstevnatosti možného uvědomění.  

Připusťme ale ještě jeden návrat k samému začátku. Uvědomil jsem si, že nějakou 
dobu slyším jistý zvuk. Je možné něco slyšet a přitom si to neuvědomovat? Nemluvíme tu o 
podprahových vjemech, které pro jejich krátkost, slabost nebo jiné důvody nejsou zjevné 
mému vědomí, i když je můj nervový systém registruje a ovlivní pak moje cítění či chování. 
Snažíme se postihnout tu část zkušenosti, kdy jsem ten zvuk slyšel, tedy zvuk v jistém smyslu 
v mém vědomí byl (dokonce, jak dodatečně zjistím, mě už znepokojoval), ale nevěnoval jsem 
mu zprvu pozornost. Pak jsem si jej plně uvědomil: vjem vystoupil do popředí, stal se tedy 
skutečně vjemem. Čím předtím byl? Na to není snadná odpověď. 

Když ve snaze se toho dopátrat se vrátím trochu zpátky ve své paměti, zjišťuji, že jsem 
něco psal, tedy jsem si uvědomoval obsah toho, nač jsem právě myslel, současně ale vnímal 
klávesnici, na níž jsem vybíral vhodné klávesy, a ovšem obrazovku, na níž slova vyvstávala. 
Mezitím jsem občas pohlédl z okna, viděl známé budovy a stromy před nimi, které mírně 
měnily tvar svých korun, jak jimi lehký vítr povíval. Při tom všem jsem slyšel onen zvuk, ale 
současně jsem cítil dotek křesla, nějaký tlak v mém žaludku a k tomu zcela na pozadí pocit 
svého dechu, který se trochu změnil, jakmile po něm přejela má pozornost. Jistě to nebude 
všechno, co mi bylo v těch chvílích přítomno, ale stačí to pro naše účely.  

To všechno, co jsem právě popsal, bylo nějak v mém vědomí, tedy mi bylo tak či onak 
zjevné, tedy mi přítomné, komplementárně k mojí vlastní existenciální přítomnosti, kterou si 
třeba ne vždy výslovně uvědomuji, ale která je předpokladem oné zjevnosti. Ta zjevnost není 
stejného druhu (je jistě rozdíl třeba mezi pocitem, zrakovým vjemem a obsahem myšlenky), 
ale je zřejmě součástí nezdůrazněného celku, jednoty mého vědomí: nikde mezi těmi 
zjevnostmi nebyl žádný přeryv, nějaká hranice, na níž by jedno ostře končilo a druhé začínalo. 
Nicméně stejně zjevné to všechno najednou nebylo, nejenom co do kvality, ale i aktuality a 
odpovídající intenzity. 
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Když pozorně sleduji své vědomí, což je poměrně obtížný úkol plný nástrah možných 
klamů, zjistím, že vždycky jedna jeho část je zjevnější, obvykle určitější, zatímco 
spolupřítomný, ale méně výrazný zbytek tvoří svého druhu pozadí. Nazvěme onen výraznější 
výsek dominantou vědomí: to je to, co je mi bezprostředně přítomné, co stojí tak říkajíc přede 
mnou (i když ta metafora může trochu zavádět), jako figura proti pozadí – o kterém víceméně 
také vím a které patří k obrazu, ale v té chvíli je mimo pozornost. 

Co míním tím, že si něco uvědomuji? Je to jistě otázka jazyka, ale je-li mi dovoleno 
slovům dávat specifický význam, navrhuji tuto předběžnou interpretaci: určitá stránka 
primární zjevnosti, která vplula do dominanty vědomí, je v ní tak říkajíc vyzdvižena k větší 
určitosti, dostává se do ohniska vědomí. To má několik důsledků: především pozadí 
dominanty je pro tu chvíli více „rozostřeno“ nebo „ve stínu“ (pro popis mám tu jenom 
metafory); přítomnost subjektu je zvýrazněna, neboť uvědomění je svého druhu akt a také to, 
co si uvědomuji, se stává svého druhu objektem, vyvstalým proti subjektu; akt soustředění 
v ohnisku vyvolá téměř nutně reflexi, v níž uvědomění je stvrzeno tím, že je samo znovu 
uvědoměno (nejenom vím, ale vím, že vím). Ano, ohrožuje nás tu rozdvojení subjektu, což by 
zakládalo protimluv, neboť subjekt je přece pólem identity; to jsme však jinde vyřešili 
s výsledkem, že ta reflexe musí následovat sice vzápětí, nicméně posunuta v čase: je to určitý 
převrat, změna úhlu pohledu. Mění se přitom postoj subjektu a nezbytně i jeho objekt ve své 
kvalitě. 

To všechno se dá ilustrovat na našem prvním příkladě. V zkrácené parafrázi, uvědomil 
jsem si, že už chvíli slyším zvuk. Vjem zvuku tedy už nějakou chvíli byl patrně ve vědomí 
jako součást jeho pozadí, načež vstoupil do jeho dominanty resp. do jejího ohniska (uvědomil 
jsem si ten zvuk), v kterém byl okamžitě reflektován (uvědomil jsem si, že slyším zvuk). 

V tomto pojetí je tedy uvědomění jak řečeno aktem subjektu, jehož spontaneita je 
poněkud jiná, než u samovolných vědomých průběhů (pocitů, počitků, afektů či „v jiném 
patře“ třeba bezděčných vzpomínek a myšlenek apod.), jimiž vědomí žije pod vlivem 
vnitřních či hlavně vnějších podnětů, ale které nejsou v jeho dominantě – ty běží víceméně 
samy sebou, jak řečeno v pozadí. Mohu se však rozhodnout, že si něco uvědomím? To je 
složitá otázka. V té podobě, v jaké jsme je zatím představili, je uvědomění primárním aktem, 
ve kterém nevyvstává zjevná vůle subjektu – ta předpokládá reflexi, explicitní obrácení k sobě 
(typicky, když pátrám po nějaké vzpomínce nebo po významu, který jsem chápal, ale teď mi 
uniká). Primární uvědomění je tedy víceméně automatické, i když je v něm zvýšená aktivita 
subjektu. 

Jistá primární vůle tu nicméně je, a sice v přesunutí dominanty vědomí – ta sice těká 
také samovolně, ale v některých případech, jako ten náš, může být vědomě přesunuta k tomu, 
co mě zaujme. To, co mě zaujalo a že mě to zaujalo, jsou jevy vnější subjektu; jeho vůle se 
projeví jen v tom, že přijme výzvu podnětu, přemístí k tomu dominantu vědomí a v jejím 
ohnisku si tedy podnět uvědomí jako jev, nejprve přímo, potom v reflexi. Tyto úvahy se 
mohou zdát být zbytečnými okolky, jsou ale důležité z následujícího důvodu. Dosud nejlepší, 
rozhodně nejsystematičtější filosofický popis funkcí vědomí, jak jej podává Husserlova 
fenomenologie, pojímá uvědomění nějakého jevu v podstatě vždy jako suverénní akt subjektu, 
jakkoliv při genezi jeho významu se připouštějí vedle aktivních i pasivní syntézy. To je však 
sekundární fáze, která probíhá v reflexi. V přítomné empirii uvědomění jsem nucen dojít 
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k závěru, že subjekt, jakkoliv je vždycky přítomný, není zcela jeho pánem: je zkušeností do 
určité míry přinucen (nebo alespoň přiveden) k tomu, aby se chopil podnětu, který tu přichází 
z vnějšího světa. To je důležité si uvědomit, abychom nepropadli klamu, že veškerá zkušenost 
je jakousi emanací subjektu či jeho tvorbou (jak myslím nesprávně, ale dost často bývají 
vykládány nálezy Husserlovy fenomenologie). 

Reflexe uvědomění zvuku už sama sebou vyžaduje pochopení jeho významu. Zde je 
nutné se krátce zastavit. Při rozborech vnímání (hlavně zrakového nebo sluchového) bývá 
správně tvrzeno, že s čím vědomí pracuje, nejsou nějaká syrová smyslová data; druhá část 
téhož tvrzení, totiž že vjem má vždy nějaký význam, jinak k němu ani nedojde, však ve své 
obecnosti nemá zkušenostní oporu. Zajisté mnoho vjemů, které si zkouším ve své pracovně, 
takový význam inherentně má: vidím třeba svůj stůl právě už jako stůl (a nikoliv hromadu dat 
o nějakém hnědém, rozložitém, hranatém objektu) nebo slyším kroky právě jako kroky třeba 
svojí ženy na předsíni (a nikoliv periodické údery a šramoty či co). Je nepochybně také 
pravda, že mé vnímání má sklon vybírat ve zkušenosti preferenčně vjemy, v nichž lze 
nacházet smysluplné vzorce, které jsou nositeli významu. Nicméně zkušenost by byla velmi 
chudá nebo plochá, kdyby se omezovala jen na ně. 

Jsou vjemy relativně nebo zcela nové nebo nějak nezvyklé, které samozřejmý význam 
nemají. Nicméně nepochybně pravda je, že si reflexe jejich uvědomění žádá alespoň zkusmé 
uchopení jejich povahy a významu. To se v našem příkladu děje, když si následně uvědomím, 
že jde o zvuk sirén. Je možné (nejsem si tím zcela jist), že před tím určením mi zkusmo 
proběhlo několik jiných možných významů (zvuk nějakého motoru, vodovodního kohoutku a 
podobně), které jsem zavrhl tím, že v mém uvědomění vyvstal ten pravý význam: slyším 
sirény. Zvuk, který slyším a který si uvědomuji, tím významem získal poněkud jinou, určitější 
podobu. Na tom by ta sekvence mohla skončit, kdyby zvuk sirén byl v mé zkušenosti něco 
běžného (kdybych například žil v místě, kde je zvykem sirénami ohlašovat poledne). Tak 
tomu však v daném případě není: nejen, že sirény neslyším každý den, ale hluboko v mé 
paměti sirény znamenají nejen výstražný signál (jak by konečně tomu mělo být), ale něco 
děsivého. To mé vědomí pohne k dalšímu kroku. 

Jak řečeno, uvědomím si, že je první středa v měsíci, kdy je už dlouho zvykem zkoušet 
sirény. K tomu jsem musel podstoupit řadu drobných převratů, které se slily v jednom 
uvědomovacím aktu: uchopit zvuk sirén, který mě znepokojoval, jako pojem, schopný 
vstoupit do kauzálních vztahů; rozšířit existenciální teď také na pojmové časové určení; 
aktivovat věcnou paměť, která mi připomněla periodické opakování daného jevu; všechno to 
spojit do jednoho celku, kterým jsem jev znovu vědomě uchopil a tím i v jistém smyslu 
zneškodnil, zbavil jeho znepokojivosti. Takové akty asimilace, v nichž jev, ohrožující svou 
novostí nebo potenciálním nebezpečím, přeznačím tvorbou známého významu, jsou celkem 
časté v mé vědomé zkušenosti: jsou stejně důležité, jako nalézání nového. 

Zkusme se teď trochu více rozhlédnout po terénu, v němž se svými úvahami 
pohybujeme. Co vše právě řečené obsahuje a spojuje, je moje zkušenost. Jediný smysluplný 
způsob, jak ji pojímat, je podle mého chápání vzájemná komplementarita jejích dvou stránek: 
na jedné straně stránka jejích různě zjevných prožívaných obsahů, kterou v zobecnění mohu 
nazvat zkušenostním světem nebo zjevnou skutečností, na druhé straně stránka právě jejich 
zjevnosti nebo spíš aktivního jevení se, kterou nazvu myslí nebo obecněji vědomím. Zjevnost 



4 

 

není jediným rysem jedné nebo druhé stránky, vyzdvihuji ji zde hlavně pro názornost typu 
jejich komplementarity.  

Abych se vyhnul možným nedorozuměním, musím k tomu hned říct, že každá z obou 
stránek má své perspektivní extenze, které je překračují. Tak můj zkušenostní svět má v sobě 
vždy perspektivu světa vůbec, tedy světa sdíleného resp. objektivního, do něhož (vždy jeho 
části) má zkušenost může vstoupit, i když je jí aktuálně z větší části skryt. Podobně moje 
vědomí má perspektivu skrytých stránek nebo mechanismů uvědomování (a dalších stránek, 
jako třeba paměti apod.), které případně mohu odhalovat introspekcí. Zda se obě zjevně 
divergentní perspektivy někde stýkají, na to je zatím těžké odpovědět (možnost, že je to 
v objektivní funkci mého nervového systému, se sice nabízí, ale máme o ní zatím příliš málo 
znalostí, aby se to dalo určitěji říct). 

Zvláštností vnitřní komplementarity zkušenosti je, že jedna její stránka, vědomí, je do 
určité míry sama sobě zjevná (jak už bylo vícekrát řečeno): jestliže si něco uvědomuji, je tedy 
zjevné nejen co si uvědomuji (což je součástí předmětné stránky zkušenosti), ale také, že a 
jakým způsobem si to uvědomuji; toto že a jak je primárně rysem samotného vědomí (a 
v předmětném obsahu zkušenosti se projevuje jenom jako součást jeho kvality), ale jakmile to 
v reflexi zpředmětním, stává se to též obsahem zkušenosti, částí její předmětné stránky. Ta 
jinak v zkušenosti běžně převládá, prožívám prostě to, co mi zkušenost přináší, aniž bych 
nutně reflektoval fakt, že a jak si to jako zakoušené uvědomuji. K reflexi nejčastěji dochází, 
když si tím zakoušeným nejsem jist nebo když mě nějak překvapí. 

To bylo v našich uvedených příkladech, z důvodů, jež jsme uvedli. Vraťme se ještě 
znovu k nim. Řeknu: „uvědomil jsem si zvuk“; „uvědomil jsem si, že jsou to sirény“; 
„uvědomil jsem si, že je první středa v měsíci“. To znamená, že obsahem mé zkušenosti 
nebyly jenom „zvuk“, „sirény“, „první středa v měsíci“ (jakkoliv ty jí dominovaly), ale také 
fakt, že tyto jevy vyvstaly v mém vědomí, nebo přesněji, že jsem si je uvědomil. Akt 
uvědomění – ať už toho primárního nebo spíše toho, které povstane v následující reflexi – tak 
překonal komplementaritu, stal se předmětem zkušenosti. To umožňuje, že nejen sám sebe 
zakouším v uvědomovacích aktech svého vědomí, ale mohu ty akty – prostřednictvím 
sdělování poté, co jsem je převedl na pojmy – sdílet s druhými.  

Co je jim všem společné, je nastolení vyšší určitosti, což se v komplementaritě 
zkušenosti týká jednak způsobu, jakým daný jev (smyslový, situační, myšlenkový) ve vědomí 
vyvstává, jednak kvality, kterou tím v předmětné stránce zkušenosti nabývá. O první z obou 
komplementárních stránek téhož jsme už něco řekli nahoře. Určitost uvědomění je dosažena 
ohniskovým soustředěním dominanty vědomí, tedy přechodným vydělením jevu z jeho 
zjevného okolí, jinak řečeno zaměřením pozornosti na něj. Ale to ještě nestačí: uvědomění je 
dokonavý akt, ve kterém subjekt to zaměřené uchopí jako svůj objekt, to znamená (řečeno 
metaforicky) od něho poodstoupí a zároveň se k němu vztáhne, udělí mu identitu a s ní 
elementární význam, který mu v předmětné stránce zkušenosti dodá právě určitost. Tak se 
stane, že v mé zkušenosti vyvstane právě zvuk (a ne jenom neurčitý pocit jakéhosi počitku) a 
v dalším uvědomění zvuk právě sirén. 

To druhé uvědomění ovšem předpokládá jistý pohyb vědomí. Pouhý význam zvuk pro 
určitost zkušenosti nestačí. Proto se musí rozšířit dominanta vědomí, otevřít se paměti, v které 
se porovnají různé zvuky a výsledkem je zúžení a vyostření významu, které přináší právě 
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uvedený obsah zkušenosti, tedy zvuk sirén. Ten je, jak už jsme řekli, znepokojivý, což vede 
nyní k mnohem složitějšímu obratu: uvědoměný zvuk sirén je ze smyslové aktuality převeden 
na pojmovou formu: je to na chvíli příznak možných situací, kdy se ozývají sirény, hledáček 
mysli probírá, kdy se tak děje; to všechno proběhne téměř ve skrytu, na pozadí vědomí, až 
paměť vydá poznání, uchopené opět v dominantě, že je právě první středa atd., což dodá 
zvuku sirén v předmětné stránce zkušenosti další, uklidňující význam, ale celé zakoušené 
situaci další určitost. 

Co dosud chybí v tomto stručném rozboru, je okolnost, že jsem si původní vjem 
uvědomil jako skutečný zvuk. Mohl bych jistě zaváhat, zda nejde o nějaký chybný projev 
mého sluchového ústrojí nebo o sluchovou halucinaci, kterou by mi z těch či oněch příčin můj 
nervový systém podsouval. Ale to se nestalo, mé uvědomění mi zkušenostně zjevilo ten jev 
jako zvuk tam venku, za hranicemi mého těla, za okny mého bytu, prostě ve světě. Nejde tu 
tolik o to, zda a proč jsem si tím byl tak jist (kdybych byl o tom pochyboval, mohl jsem se 
zeptat někoho, zda jej také slyší, a docíleným sdílením svůj dojem reálnosti posílit), ale o 
obecný fakt, že moje zkušenost značný díl uvědoměných jevů prožívá jako skutečné. Co 
všechno to znamená, o tom by byla možná další dlouhá úvaha. Řekněme jen, že tomu, co 
zkušenostně beru jako skutečné, přiznávám zvláště stvrzenou a přitom v jistém smyslu 
samostatnou existenci, která má perspektivu za obzorem mého vědomí a kterou mohu sdílet 
s jinými.  

Snaha po souvislosti nebo radikálně jednotě, inherentní potřebě určitosti, vede 
k souhrnu všech uvědomění reálných jevů do intence celku skutečného světa, který většinu 
mé zkušenosti v sobě obsahuje, ale současně ji přesahuje jako obzor další možné zkušenosti. 
Tento reálný svět je ve své podstatě sdílený, ale osobně mi navíc poskytuje cosi jako zrcadlo, 
které mi umožňuje uvědomovat si i sama sebe jako skutečnou bytost, žijící spolu s ostatními 
ve světě. Zkušenost světa a komplementární sebe-zkušenost tím získávají hlubší rozměr 
reálného bytí. Jsem-li to Já, můj subjekt, který svým uvědoměním skutečnému světu dává 
určitost a tím i ontologickou váhu, je to konversně tento svět ve své určitosti, který mě 
existenciálně zpětně potvrzuje. 

 

 


