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1 UVOD
Samozavedanje nam omogoča spontano spoznanje objekta, na katerega se nanašamo, ko
rečemo »jaz«. Tako razumevanje samozavedanja se osredotoča na analizo jezika in misli
ter posledično lahko naslovi le samozavedanje ljudi. V magistrski nalogi pa bom ubral
drugačen pristop, ki temelji na empiričnih, nevroznanstvenih raziskavah. Ta nam
omogoča obravnavo preprostejših oblik fenomena, ki so lahko prisotne tudi pri dojenčkih
in nekaterih živalih.
1.1 NAMEN
Osnoven namen magistrske naloge je nasloviti samozavedanje v luči evolucije. Torej, se
vprašati o možnosti samozavedanja živali, o tipu evolucije, ki je vodil do te sposobnosti
ter o morebitni prilagoditveni vrednosti fenomena.
1.2 HIPOTEZE
Predpostavljam tri začetne delovne hipoteze, ki jih naslovim v zaključku magistrske
naloge.
S hipotezo ena ali hipotezo gradientnosti predpostavljam, da je samozavedanje lastnost,
ki je lahko prisotna v različnih stopnjah tekom ontogenetskega in filogenetskega razvoja.
S hipotezo dve ali hipotezo socialnosti predpostavljam, da se je samozavedanje razvilo
kot prilagoditev na kompleksno družbeno okolje.
S hipotezo tri ali hipotezo kompleksnosti predpostavljam, da mora biti organizem dovolj
kompleksen, da se lahko zaveda samega sebe.
1.3 STRUKTURA
Naloga je sestavljena iz štirih osrednjih delov. Prvi naslavlja evolucijo in primerjalno
nevroznanost, drugi je posvečen filozofski analizi samozavedanja, tretji obravnava
samozavedanje v luči empiričnih raziskav, četrti pa je razprava. V vsakem delu je več
poglavij, ki so po večini še razdeljena na podpoglavja in ponekod tudi na nadaljnja
podpoglavja. Na koncu vsakega poglavja napisano povzamem in umestim v temo
magistrske naloge. Preden začnem s prvim delom, na kratko orišem strukturo posameznih
delov.
V prvem delu, evolucija in primerjalna nevroznanost, obravnavam evolucijo, evolucijsko
psihologijo, njene omejitve, teorijski okvir primerjanja lastnosti različnih organizmov in
primerjalno nevroznanost. Na podlagi tega izpostavim pet pomembnih vprašanj za
preučevanje evolucije samozavedanja, ki jih naslovim v razpravi.
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V drugem delu, filozofska analiza samozavedanja, najprej naslovim prvoosebno analizo
samozavedanja. Namen je prikazati raznolikost pristopov k preučevanju samozavedanja.
V drugem poglavju pa pišem o Bermúdezovi analizi nekonceptualnega samozavedanja.
Ta predstavlja utemeljitev prisotnosti samozavedanja pri organizmih, ki jim ne
pripisujemo konceptualne kognicije1, kar naredi preučevanje samozavedanja v luči
evolucije smiselno.
V tretjem delu, empirične raziskave samozavedanja, najprej opišem kompleksna vedênja,
povezana s samozavedanjem, nato naslovim kazalnike kompleksnosti živčevja, nazadnje
pa analiziram takšna vedenja in kompleksnost živčevja pri različnih živalskih taksonih.
Osnovna predpostavka je, da čim več kompleksnih vedenj žival izkazuje, in čim bolj
kompleksno živčevje ima, tem višja je verjetnost, da se samozaveda.
Četrti del magistrske naloge predstavlja razpravo, kjer tudi odgovorim na vprašanja,
izluščena v prvem delu magistrske naloge.

1

To so organizmi, ki nimajo ljudem podobnih sistemov jezikovne komunikacije. V tem smislu
nekonceptualno samozavedanje ne temelji na jeziku.

2
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2 EVOLUCIJA IN PRIMERJALNA NEVROZNANOST
Naloga je teoretične narave. Pristop k delu je sestavljen iz analize izbrane filozofske ter
primerjalno nevroznanstvene literature. Preden se posvetim filozofski analizi
samozavedanja in empiričnim raziskavam samozavedanja, opišem temelje evolucije in
primerjalne nevroznanosti, ker ti vedi predstavljata izhodišče za analizo evolucije
samozavedanja. Na koncu tega dela tudi izluščim pet pomembnih vprašanj o evoluciji
samozavedanja.
2.1 EVOLUCIJA
2.1.1 Temelji evolucijske teorije
Gould (1982) se v svojem članku posveča temeljem evolucijske teorije. Sprašuje se, kaj
je darvinizem, kakšne so morebitne napačne interpretacije tega ter kakšne zaključke lahko
iz slednjih izpeljemo.
Avtor najprej utemelji darvinizem in dalje neo-darvinizem2 kot teoriji delovanja evolucije
po Darwinovih izvirnih idejah. Dve osrednji, ki ju Gould izlušči, sta i) ustvarjalnost
naravnega odbiranja ter ii) delovanje tega kot posledica različnega razmnoževalnega
uspeha organizmov. Prva ideja trdi, da proces naravnega odbiranja vodi k raznovrstnosti
organizmov, ki jo opazimo v naravi. Tukaj je pomembno, da se zavedamo pasivnosti
naravnega odbiranja.3 To pomeni, da proces evolucije nima težnje doseči določen
rezultat, temveč je, poetično rečeno, ples okolja in življenja, v katerem vzajemno in
naključno spreminjata drug drugega.4 Druga Gouldova ideja pa narekuje, da odbiranje
deluje kot posledica različne verjetnosti preživetja in razmnoževanja organizmov na
podlagi različnih lastnosti.
Obe opisani ideji sta v članku deležni kritike. Najprej na kratko o drugi. Izvorno je bilo
mišljeno, da se odbiranje vrši skozi razmnoževalni uspeh posameznikov. Drugače rečeno,
osrednja enota delovanja evolucije je posameznik. Danes se je mnenje spremenilo v prid
pojmovanja populacije kot osrednje enote evolucije.5 Razmnoževalni uspeh te pa je
posledica prilagojenosti na abiotske oziroma nežive dejavnike (temperatura, pH,
osvetljenost, količina hrane ipd.) ter na biotske oziroma žive dejavnike (odnosi med

2

Prehod od darvinizma k neo-darvinizmu zaznamuje sinteza darvinizma z modernimi spoznanji genetike.
Z namenom izražanja pasivnosti je bil slovenski prevod spremenjen. Prej naravna selekcija, zdaj naravno
odbiranje.
4
Pomembno je poudariti, da je teza naključnosti evolucijskih sprememb ukoreninjena v osredju neodarvinizma. Ta pogled je splošno sprejet, a se ob novih spoznanjih molekularne genetike ponekod
postavljajo dvomi. Nasprotujejo mu raziskave o epigenetskem dedovanju pridobljenih lastnosti ter teorijski
okvir pod imenom neo-lamarkizem (Bohacek in Mansuy, 2015; Jablonka in Raz, 2009; Skinner, 2015).
5
Določeni avtorji obravnavajo osnovno enoto še širše. Npr. ideja holobionta narekuje, da je osnovna enota
evolucije združba populacij organizmov, ki medsebojno lahko bolje ali slabše sodelujejo ter posledično
bolj ali manj verjetno so-obstanejo (Thompson in sod., 2015).
3

3
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organizmi). Podskupina drugih so tudi socialni oziroma družbeni dejavniki (bolj
kompleksni odnosi med organizmi).6 Pri biotskih dejavnikih igra zelo pomembno vlogo
tudi spolna selekcija. Sedaj pa preidimo k možnim napačnim interpretacijam prve ideje.
Gould navaja, da iz teze ustvarjalne plati naravnega odbiranja izhajata dva možna sklepa,
ki sta v nekaterih primerih nepravilna. Prvi je t.i. gradualizem, drugi pa t.i.
adaptacionizem. Najprej o prvem. Gradualizem pomeni, da evolucija temelji na majhnih
premikih, ki s časom vodijo do korenitejših sprememb. Napaka, ki jo lahko tukaj storimo,
je, da spregledamo možnosti scenarijev, ko temu ni tako. V članku sta podani dve izjemi.
Prva opisuje nenadno vključitev dokaj raznolikega genetskega materiala v populacijo ob
razmnoževanju predhodno izoliranih populacij iste vrste. Druga pa opisuje primer, ko
nenadna okoljska sprememba vodi k večjim spremembam organizmov. Tretja izjema, o
kateri avtor v članku ne piše, je nesorazmernost med velikostjo spremembe genotipa in
posledično velikostjo spremembe v fenotipu (Moczek, 2008). Navadno je nesorazmernost
posledica spremembe pomembnih regulatornih genskih omrežij, ki spremenijo bodisi
mero (alometrija) ali čas (heterokronija) izražanja lastnosti v ontogenetskem razvoju
organizma. Takšen tip sprememb je bil v evolucijski zgodovini tudi zelo pomemben.
Vrnimo se na izvorni članek. Gould ne zagovarja stališča t.i. saltacionistov, ki evolucijo
utemeljujejo na osnovi nenadnih in velikih sprememb organizmov, temveč le poudarja,
da obstajajo odstopanja od običajne postopne dinamike razvoja.7
Sedaj preidimo k morebitnim napačnim interpretacijam druge posledice ustvarjalne plati
naravnega odbiranja, adaptacionizma.8 Zagovorniki tega pogleda trdijo, da je evolucijska
sprememba prilagoditvena. V tem smislu kritika izpostavlja primere, ko temu ni tako.
Gould in Lewontin (1979) navajata obsežen seznam takšnih primerov, ki ne sodijo v
adaptacionistično shemo in s tem označita adaptacionizem kot pomanjkljiv pogled na
delovanje evolucije.9 Posplošeno verzijo možnosti vznika lastnosti tekom evolucije
navajata Goetz in Chackelford (2007): lastnosti so lahko prilagoditve, lahko so posredno
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Z ločitvijo med biotskimi in družbenimi dejavniki želim vzpostaviti ločitev med vplivom manj in bolj
kompleksnih odnosov med organizmi. S tem, da kompleksnejši ciljajo na določeno obliko družbenega
načina življenja, ki zahteva kompleksne posameznike zmožne intencionalnosti. Manj kompleksni pa ciljajo
na bolj avtomatizirane ter naključne odnose. Delitev je najverjetneje umetna, a uspešno izpostavi družbene
dejavnike, ki igrajo zelo izrazito vlogo pri evoluciji družbenih živalih, in s tem tudi pri ljudeh.
7
V članku pa Gould pusti odprto vprašanje dveh različnih pozicij, in sicer gradualistične ter
punktionalistične pozicije. Prvi zagovarjajo postopnost spreminjanja brez dejanske stalne strukture, drugi
pa opisujejo spremembe kot rušenje ravnovesja stalne strukture.
8
Gould navaja tudi, da se Darwinu zmotno pripisuje adaptacionistično pozicijo. Avtor trdi, da je bil
pluralist, saj je opozoril na to, da prilagoditveni dejavniki niso edini, ki sodelujejo pri razvoju vrst.
9
Seznam je sledeč: i) brez prilagoditve in brez odbiranja (v primeru genetskega zdrsa, fiksacije neugodnega
alela ter izbrisa ugodne mutacije), ii) posredni izbor (posredno odbiranje na podlagi povezave dane lastnosti
z drugo), iii) disociacija odbiranja in prilagajanja (v primeru prilagoditve brez odbiranja in v primeru
obiranja brez prilagoditve), iv) s prilagoditvijo in odbiranjem, a brez temeljev za razlikovanje med
prilagoditvami (v primeru večjega števila prilagoditvenih vrhov) ter v) s prilagoditvijo in odbiranjem kot
naknadno uporabo lastnosti (v primeru, ko je dana lastnost prisotna že od prej kot prilagoditev na druge
vzroke) - temu rečemo tudi eksaptacija.
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odbrane s tem, ko so vezane na drugo lastnost (stranski produkt), ali pa so plod
evolucijskega šuma. Adaptacionizmu nista v prid tudi dejstvi, da nekateri organizmi ne
preživijo, kljub ugodnim lastnostim (naravne katastrofe, stohastičnost evolucije) ter, da
nekateri organizmi preživijo, kljub neugodnim lastnostim (Scriven, 1959).
Preden preidem k evolucijski psihologiji, bi dodal še argument v prid evolucijski teoriji
kot znanstveni teoriji. Scriven (1959) utemeljuje, da imamo tukaj opravka z različno vrsto
teorije, kot je npr. Newtonova teorija gibanja. Za razliko od te, kjer lahko dogodke
napovedujemo in razlagamo, pri evolucijski teoriji dogodkov ne zmoremo napovedovati,
kljub temu pa jih lahko do določene mere razlagamo. Poleg tega je v evolucijski teoriji
na delu metoda sklepanja, ki je verjetnostna. Imenuje se abdukcija in deluje tako, da se
ob kopici znanih dejstev izlušči najverjetnejšo hipotezo. Za razliko od deduktivne
metode, abdukcijski sklepi niso nujni, temveč verjetnostni (Ule, 2006). Metoda je zaradi
tega šibkejša, a Ule nadaljuje, da ne glede na to velja upoštevati kreativno moč takšnih
hipotez in jih kljub temu preučevati, še posebej, če uspešno poenotijo dosedanje znanje v
preprostejši ter širši teoriji.
2.1.2 Temelji evolucijske psihologije
Evolucijska psihologija se je začela razvijati proti koncu dvajsetega stoletja. Njen osnovni
koncept je psihološki mehanizem. Buss (1995) ga opiše na podlagi naslednjih značilnosti:
i) mehanizem obstoji v svoji obliki, ker rešuje specifičen problem (dviga verjetnost
preživetja in/ali razmnoževanja), ii) mehanizem je občutljiv le na določen tip vhodnih
informacij (tiste, ki so bile v evolucijski preteklosti pomembne za njegovo prilagoditveno
vrednost) in iii) mehanizem pretvori vhodne informacije v specifičen odziv in s tem
neposredno ali posredno uravnava stanje organizma. Dalje izpostavlja dve ključni ideji
evolucijske psihologije. Prva je, da so psihološki mehanizmi najverjetneje številni,
kompleksni in po večini področno-specifični, druga pa je, da večina teh rešuje probleme
družbene narave. Pojdimo po vrsti.
Avtor utemeljuje področno-specifičnost psiholoških mehanizmov s tem, ko navaja, da so
prilagoditveni problemi številni in različni, iz česar sedi, da so zato uspešne rešitve teh
nujno različne. Takšnim mehanizmom pravi tudi modularni psihološki mehanizmi.
Nadaljuje, da v kolikor bi probleme reševali področno-splošni mehanizmi, bi bilo možnih
scenarijev izrazito preveč, kar bi privedlo do t.i. kombinacijske eksplozije. Zato
evolucijski psihologi predlagajo področno-specifične oziroma modularne mehanizme. K
raznovrstnosti rešitev prispeva tudi kontekstualna odvisnost, torej odvisnost uspešnosti
prilagoditve glede na spol, starost, itd. Iz napisanega ne sledi, poudarja avtor, da so vsi
mehanizmi področno-specifični, temveč to, da je večina takšnih.10 Druga Bussova ideja
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Primer takšnega področno-specifičnega mehanizma je višja verjetnost strahu pred kačami ter kačam
podobnimi vzorci kot pred večino živali ali naključnimi vzorci (Confer in sod., 2010).
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o evolucijski psihologiji pa izpostavlja, da je večina psiholoških mehanizmov pri ljudeh
prilagoditev na družbeno okolje. Ta vzorec prehoda od pomembnosti t.i. abiotskih
dejavnikov odbiranja (temperatura, vlažnost, ipd.) in biotskih (oboroževalne tekme,
mimikrije, ipd.) k socialnim (tekmovalnost, medsebojna pomoč, spolna selekcija ipd.) je
značilna ločnica med ne-socialnimi ter socialnimi živalmi in ni pomembna samo pri
ljudeh.11
2.1.3 Omejitve evolucijske psihologije
Zgoraj opisani temelji evolucijske psihologije pa niso brez težav. Ploeger in sod. (2008)
jih primerjajo s spoznanji in temelji razvojne biologije ter izluščijo dve morebitno
problematični tezi evolucijske psihologije: i) prilagoditve kot edini mehanizem vznika
psiholoških mehanizmov ter ii) psihološki mehanizmi so področno-specifični.12 Začnimo
s prvo.
Tako Gould (1982), Gould in Lewontin (1979), Confer in sod. (2010) kot Ploeger in sod.
(2008) opozarjajo, da je prva teza ozkogleda. Prej sem jo poimenoval adaptacionizem in
predstavil njegove probleme. Na kratko, lastnosti so lahko ne samo prilagoditev, pač pa
tudi stranski produkt ali pa posledica šuma (Goetz in Chackelford, 2007). Nauk razvojne
biologije tukaj dopolni še, da sta lahko organizmov ontogenetski razvoj in vedenje
dodatna dejavnika, ki preko spremembe fenotipa vodita k spremembi v genotipu (Ploeger
in sod., 2008).13 Iz opisanega lahko sklepamo, da lastnosti organizmov niso nujno
posledica prilagoditve. Torej, prva teza evolucijske psihologije, ki trdi, da so psihološki
mehanizmi prilagoditveni, je nepopolna.
Druga teza, ki utemeljuje področno-specifične psihološke mehanizme, je prav tako
nepopolna. Ploeger in sod. ne zanikajo obstoja področno-specifičnih mehanizmov, a
dodajo, da je dovolj dokazov za obstoj področno-splošnih mehanizmov. Primeri, ki jih
navedejo, so hitrost procesiranja, statistično učenje, delovni spomin, inhibicija,
asociativno učenje, habituacija, splošna inteligenca in metakognicija.
Dodatna omejitev, ki jo Confer in sod. (2010) izpostavijo, pa se nanaša na t.i. metodo
vzvratnega inženiringa. Ta deluje tako, da iz sedanje vloge mehanizma ter iz delnega
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Opisano nikakor ne pomeni, da pri teh živalih abiotski in biotski dejavniki niso več pomembni.
Pomembno je poudariti, da niso vsi evolucijski psihologi istega mnenja ter, da se je od postavitve temeljev
evolucijske psihologije mnenje že nekoliko spremenilo. Ne glede na to, predpostavljam skrajno opredelitev
evolucijske psihologije, da lažje izpostavim, kje se lahko zmotimo, ko preučujemo kognitivne fenomene v
luči evolucije.
13
Avtorji (Ploeger in sod., 2008) navajajo primer speciacije dvokrilca Rhagoletis pomonella, ki je sledila
spremembi vedenja. Vrsta je bivala na enem tipu drevesa. Ob nasaditvi druge vrste drevesa so se nekateri
osebki naselili nanje. Zaradi različnega časa cvetenja dveh vpletenih vrst dreves so se organizmi na enih in
drugih postopoma ločili ter se sedaj ne morejo več razmnoževati. Ilustrirani primer poskuša nakazati, da ne
izvirajo vse spremembe prvotno iz genetskih sprememb. Napačno bi bilo sklepati, da je bivanje dvokrilca
na novem drevesu posebna prilagoditev, saj je posledica naključne spremembe okolja.
12

6

Elersič K. Prispevek k razumevanju evolucije samozavedanja s primerjalno nevroznanstveno metodo.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Študij molekulske in funkcionalne biologije, 2020

poznavanja preteklosti, poskuša poustvariti pretekle okoljske razmere in iz teh dalje
izpeljati prilagoditveno vrednost lastnosti. Problem te metode se nahaja v tem, da o
preteklosti lahko le sklepamo in je nikoli ne poznamo do potankosti.
2.1.4 Primerjanje lastnosti in evolucija
Zgoraj sem opisal, kje moramo paziti, ko obravnavamo določeno lastnost v evolucijskem
smislu. Sedaj pa se posvetim primerjanju lastnosti med organizmi. To je pomembno
področje pri določanju filogenetskih razmerij med organizmi.
Na splošno lahko podobnost med dvema lastnostma označimo kot homologijo ali pa
homoplazijo. Za prvo velja, da je podobnost lastnosti plod skupne evolucije, za drugo pa
velja, da so takšne podobnosti plod ločene evolucije (Butler, 2009). Hall (2013) dalje
navaja, da pri homologijah lahko govorimo o razvojni in strukturni homologiji. Podvrsta
razvojne je tudi genetska, za obe pa je značilno, da opredeljujeta podobnost razvojnih
programov in genskega materiala. Pri strukturni homologiji pa je govora o podobnosti na
nivoju vidnih struktur, zato jo imenujemo tudi fenotipska. V to kategorijo sodijo še
vedenjske homologije.
Stvari pa se nekoliko zapletejo, saj si lahko sorodni organizmi delijo skupne razvojne in
genske mehanizme navkljub različnim fenotipom. Velja pa tudi obratno, torej sorodni
organizmi si lahko navkljub podobnim lastnostim delijo različne razvojne in genetske
mehanizme (Moczek, 2008).14 V tem primeru pravimo, da sta fenotipska in razvojnogenetska homologija ločeni. Zaradi tega Hall in Moczek pišeta o hierarhičnosti homologij
in utemeljujeta, da homologija na enem nivoju ne pomeni nujno tudi homologije na
drugem.
Stvari so nekoliko zapletene tudi s homoplazijo. Hall piše, da je to ohlapen izraz, ki
zaobjema več različnih tipov ločene evolucije. Ti so: i) vzporedna evolucija, ii)
konvergentna evolucija in iii) evolucijski obrat. Vzporedna evolucija je primer, ko se
bližnje sorodni organizmi ločijo, a evolucija poteka pri obojih podobno zaradi podobnih
evolucijskih pritiskov.15 Do konvergentne evolucije pride, ko se nesorodnim organizmom
odberejo podobne lastnosti zaradi podobnih evolucijskih pritiskov. Evolucijski obrat pa

14

Moczek (2008) utemelji drugi primer, torej da se lahko isti fenotip izraža navkljub spremembi razvojnih
in genskih mehanizmov, na primeru genske in razvojne redundance. Za ta pojav je značilno, da imamo več
možnih mehanizmov, ki vodijo do istega fenotipa, a je le eden aktiven. Ko ta preneha delovati pričnejo
obratovati drugi, kot posledico pa imamo različen mehanizem vznika istega fenotipa. Ta primer nakazuje
t.i. kanaliziranost in kapacitivnost razvojnih programov. Z drugimi besedami, ustaljenost razvojnega
programa in zmožnost zmanjševanja fenotipske spremembe kot posledice sprememb genotipa. Nasprotno
pa prvi primer, torej različen fenotip kot produkt istega razvojnega mehanizma, ilustrira plastičnost
razvojnega programa. Torej, ob enem imamo na delu tako kanaliziranost kot plastičnost razvoja. To
dodatno otežuje enoznačno opisovanje podobnosti lastnosti.
15
Primer je evolucija placentnih sesalcev v severni Ameriki in vrečastih sesalcev v Avstraliji.
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je posledica izgube določenih lastnosti, kar lahko ravno tako vodi do podobnosti med
organizmi (Butler, 2009; Hall, 2013).
Dodaten pojem pri preučevanju lastnosti in vedenja, ki ga v tem podpoglavju še nisem
uvedel, je novost. Hall (2013) jo opredeli kot ne-homologijo, torej kot novo lastnost, ki
nima podobnosti z nobeno drugo, ne v istem in ne v drugem organizmu. Avtor trdi tudi,
da je za natančno določitev lastnosti potrebna večslojna analiza: analiza filogenetske in
razvojno-genetske ravni lastnosti, saj je, tako kot homologija, tudi novost večplastna:
novost na fenotipskem (strukturnem ali vedenjskem) ali razvojno-genetskem področju.
Moczek (2008) se strinja s Hallom, a dodaja, da moramo biti pazljivi, saj nobeni lastnosti
nista popolna homologa ali popolni novosti. V takšnem smislu poudarja, da je vprašanje
novosti ali homologije bolj vprašanje stopnje kot vprašanje dveh ločenih stanj.
2.2 PRIMERJALNA NEVROZNANOST
2.2.1 Temelji primerjalne nevroznanosti
Bullock (1984) opiše pomembnost primerjalne nevroznanosti s tem, ko trdi, da ne
moremo pričakovati polnega razumevanja delovanja živčnega sistema in psiholoških
fenomenov, če ne preučujemo različnih živčnih omrežij (preučevanje različnih
organizmov) ter različnih ravni obravnave (pristopi različnih disciplin, npr. kemijski,
nevrobiološki, psihološki). Torej, avtor trdi, da bo uspešno preučevanje nevroloških in
psiholoških pojavov sledilo uspešni uporabi primerjalne in interdisciplinarne metode.
Dalje v članku izpostavi še dve pomembni ideji. Prva narekuje, da lahko primerjamo v
treh različnih domenah. Primerjamo lahko nesorodne organizme, sorodne organizme ali
pa organizme iste vrste. Vse lahko primerjamo tudi v različnih stopnjah in situacijah
ontogenetskega razvoja (npr. starost, spol, različne izkušnje, patološka stanja). Druga
ideja pa izpostavlja dva tipa ključnih vprašanj oziroma sklepanj, ki jih uporabljamo v
primerjalno nevroznanstvenem raziskovanju. Ali iz znanega vedenja sklepamo na
ustrezen živčni mehanizem, ali pa iz izpostavljenega živčnega mehanizma sklepamo na
ustrezno vedenje. Torej, ali poznamo vedenje in sklepamo na živčevje ali pa obratno.
Tukaj je vredno dodati, da vedenje lahko zamenjamo tudi s kognitivnim procesom, torej
iz znanega kognitivnega procesa sklepamo na živčni mehanizem ali iz znanega živčnega
mehanizma na kognitivne procese.16 Podobno lahko primerjamo kognitivne procese in
vedenje. Torej, iz vedenja sklepamo na kognitivni proces ter obratno.
Takšen pristop uberem tudi v tretjem delu magistrske naloge. Na podlagi s
samozavedanjem povezanih vedênj in živčne strukture sklepam o verjetnosti

16

Pod terminom živčni mehanizem združujem tako tipe živčnih celic, možganska omrežja ter možganske
regije. Torej iz znanih celic, omrežji ali regij sklepamo na kognitivne fenomene ali vedenja oziroma iz
znanega fenomena ali vedenja na celice, omrežja in regije.
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samozavedanja izbranih živalskih skupin. V tem smislu pristopam k vprašanju evolucije
samozavedanja s primerjalno nevroznanstveno metodo.
2.2.2 Nevroznanost kot temelj
Dodaten razlog, zakaj izpostavljam nevroznanost kot sidro raziskav kompleksnih
psiholoških fenomenov, tiči v naravi nevroznanstvenega raziskovanja. Primerjalno
nevroznanost, oziroma nevroznanost nasploh, sestavljajo različne naravoslovne
discipline (fizika, kemija, biologija, empirična psihologija17), ki so dobro ustaljene
empirične znanosti z visoko razvito metodološko in teorijsko strukturo (Ule, 2006: 24).
Okvirji raziskovanja so jasno določeni, za razliko od znanosti v nastajanju, kot sta npr.
evolucijska psihologija in kognitivna znanost. Ule trdi, da ima raziskava klasične
nevroznanosti višjo epistemološko vrednost, nove znanosti pa širijo področje
raziskovanja.
Vprašanju o odnosu med različnimi ravnmi raziskovanja v kognitivni znanosti se posveča
tudi Markič (2010: 88). Avtorica se sprašuje, ali bo za razumevanje kognitivnih
fenomenov dovolj zgolj temeljito razumevanje nižje ravni raziskovanja, ali pa bodo
potrebne vse ali vsaj večina ravni. V prvem primeru bi šlo za t.i. med-teoretsko redukcijo,
kjer bi višje ravni raziskovanja (npr. psihologija) lahko v celoti razložili z nižjimi ravnmi
(npr. z molekularno in omrežno nevroznanostjo). V drugem primeru pa je potrebno
interdisciplinarno sodelovanje, ko vsaka raven prispeva svoj delež k razumevanju
kognitivnega fenomena. Vprašanje ni dokončno rešeno, a danes smo primorani
uporabljati več ravni, saj nižje ravni niso dovolj uspešne pri obravnavi višjih kognitivnih
ter družbenih fenomenov.
2.3 POVZETO IN UMEŠČENO
Namen prvega dela magistrske naloge (evolucija in primerjalna nevroznanost) je bil
postaviti izhodišče raziskovanja evolucije samozavedanja. To temelji na evoluciji in
primerjalni nevroznanosti. Sedaj napisano povzamem in izluščim pomembna vprašanja
za temo magistrske naloge.
V opisu temeljev evolucijske teorije sem izpostavil dva možna pogleda, ki sledita ideji
ustvarjalnosti naravnega odbiranja. Prvi je gradualizem, ki trdi, da je evolucija postopna.
Drugi pa je adaptacionizem in trdi, da so lastnosti organizmov prilagoditve na razmere v
evolucijski preteklosti organizma. Pokazal sem, da temu ni vedno tako. V sklopu
vprašanja evolucije samozavedanja se v takšnem smislu moramo vprašati: ali je razvoj
(tak ontogenetski kot filogenetski) fenomena postopen (gradualističen) in ali je fenomen
17

Empirično psihologijo Ule (2006:24) ne uvršča med naravoslovne znanosti, temveč jo skupaj z
naravoslovnimi znanostmi in empirično sociologijo uvršča med empirične znanosti z visoko teorijsko in
metodološko strukturo. Med ne-empirične znanosti z visoko metodološko in teorijsko strukturo pa uvršča
matematiko, logiko in dele analitične filozofije.
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prilagoditev (adaptacija). To vprašanje gre tudi z roko v roki s hipotezo gradientnosti in
hipotezo socialnosti.
Nadaljeval sem s temelji ter omejitvami evolucijske psihologije. V osnovi evolucijska
psihologija obravnava um kot skupek psiholoških mehanizmov, ki predstavljajo odgovore
na prilagoditvene probleme okolja. Takšni mehanizmi so pogosto izpostavljeni kot
področno-specifični, kar pa ni nujno res. Dalje sem izpostavil, da niso vsi mehanizmi
prilagoditev na problem okolja. Na koncu pa sem omenil, da se pri analizi evolucijske
psihologije soočamo s težavnim poznavanjem preteklosti, kar otežuje sklepanje o razvoju
in morebitni funkciji danega psihološkega mehanizma. Torej, za nalogo pomembna
vprašanja so – ali je samozavedanje modularen psihološki mehanizem, ali je
samozavedanje prilagoditev in ali lahko na podlagi sedanjih raziskav sploh ustrezno
sklepamo o evoluciji samozavedanja.
Pregledu evolucijske psihologije je sledila obravnava primerjave lastnosti. Te so lahko
homologije, v kolikor je podobnost posledica skupne evolucije. Lahko pa so tudi
homoplazije, v kolikor je podobnost posledica ločene evolucije. Takšna, ločena evolucija
je lahko vzporedna (sorodni organizmi, ločena evolucija), konvergentna (nesorodni
organizmi, ločena evolucija) ali pa reverzna (evolucijski obrat oz. izguba lastnosti).
Lastnosti so lahko tudi novosti, v kolikor ne opazimo podobne lastnosti v istem ali drugem
organizmu. Iz tega sledi, da je pomembno vprašanje za magistrsko nalogo: ali je
samozavedanje novost, homologija ali homoplazija.
Na zadnje pa sem naslovil primerjalno nevroznanost. To sem označil kot ustrezno sidrišče
raziskav, ker je veda z visoko teorijsko in metodološko strukturo. Dalje sem, da je
zaenkrat potrebno uporabljati interdisciplinaren pristop, ker nižje ravni raziskovanja niso
dovolj uspešne pri obravnavi višjih kognitivnih ter družbenih fenomenov. Navedel pa
sem tudi primerjalno-nevroznanstveno metodo sklepanja, ki jo bom uporabil v tretjem
delu magistrske naloge: iz analize vedênja in živčevja bom sklepal na verjetnost
samozavedanja živali različnih taksonov.
Kot zaključek prvega dela magistrske naloge pripenjam preglednico s pomembnimi
vprašanji o evoluciji samozavedanja, ki sem jih izpostavil tekom povzetka. Ta naslovim
v razpravi magistrske naloge.
Preglednica 1: Pomembna vprašanja pri obravnavi samozavedanja v luči evolucije ter primerjalne
nevroznanosti.
Vprašanja:
i.
Ali lahko govorimo o različnih stopnjah samozavedanja, tako ontogenetsko kot filogenetsko?
/ Ali se je samozavedanje razvilo postopoma?
ii.
Ali je samozavedanje prilagoditev?
iii.
Ali je samozavedanje modularen psihološki mehanizem?
iv.
Ali lahko uspešno rekonstruiramo preteklost in na njeni podlagi ustrezno sklepamo na
evolucijo samozavedanja?
v.
Ali je samozavedanje homologija, homoplazija ali novost?
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3 FILOZOFSKA ANALIZA SAMOZAVEDANJA
Vrnimo se na začetek. V magistrski nalogi se sprašujem o evoluciji samozavedanja. V
prejšnjem delu sem izpostavil, da pri tem izhajam iz bioloških temeljev: evolucije in
primerjalne nevroznanosti. Iz tega sledi, da interpretiram organizme kot elemente
materialnega, vzročno-posledičnega sveta pod vplivom evolucije ter, da k raziskovanju
pristopam z empirično metodo. Ta temelji na čutnih zaznavah in meritvah. Vedeti pa
moramo, da je problem samozavedanja izjemno zapleten, in je njegovo reševanje odvisno
od same opredelitve pojma in metode raziskovanja. Torej, s tem, ko izberemo biološko
izhodišče in empirično metodo preučevanja, postavimo okvirje analizi samozavedanja,
na način, da določenega problema samozavedanja ne naslovimo.
V prvem poglavju tega dela želim pokazati, da s takim pristopom izpuščamo prvoosebno
komponento samozavedanja. Na to sta opozorila tudi Chalmers (1995) in Rödl (2018).
Prvi je izpostavil kvalitativna izkustva zavesti in predlagal delitev na lahke probleme in
težki problem zavesti. Po njegovem je le prve mogoče preučevati z metodami trenutne
znanosti. Drugi pa se je ukvarjal z analizo prvoosebnih misli pri samozavedanju. V
nadaljevanju najprej na kratko predstavim Chalmersovo delitev, nato pa še Rödlovo
analizo prvoosebnih misli.
V drugem poglavju tega dela magistrske naloge pa podrobno obravnavam Bermúdezov
(1998, 2018) poskus razumevanja samozavedanja, ki se osredotoča na nekonceptualne
oblike fenomena. Te so, glede na avtorja, lahko prisotne tudi pri dojenčkih ter drugih
živalih in to v različnih stopnjah, npr. nekonceptualno telesno samozavedanje in
nekonceptualno duševno samozavedanje. Ta analiza je ključna pri iskanju odgovorov na
v prvem delu zastavljena vprašanja o evoluciji samozavedanja in ključna pri vzpostaviti
teorijskega okvirja preučevanja evolucije samozavedanja.
3.1 PRVOOSEBNA ANALIZA SAMOZAVEDANJA
Torej, ko se vprašamo o evoluciji samozavedanja, fenomen naslovimo v luči biologije in
ga preučujemo z empirično metodo. V tem poglavju pa želim izpostaviti še analizo
samozavedanja, ki se osredotoča na prvoosebno izkustvo. Najprej na kratko predstavim
Chalmersovo delitev problemov zavesti, ki izpostavlja kvalitativno zavest, nato pa
nekoliko podrobneje še analizo prvoosebnih misli sledeč Rödlu.
3.1.1 Lahki problemi in težki problem zavesti in samozavedanja
Z namenom opredelitve širine problema zavesti je Chalmers (1995) vzpostavil delitev
med lahkimi problemi zavesti in težkim problemom zavesti. Lahki niso poimenovani
lahki, ker bi bili lahki v smislu, da jih bomo kmalu rešili. Tako so pojmovani, ker se jih
je mogoče lotiti s pomočjo znanstvene metodologije. Primeri teh so: zmožnost dojemanja,
kategoriziranja in odzivanja na okolijske dražljaje, integracija informacij, dostop do in
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poročanje mentalnih stanj, pozornost, nadzor vedenja in razlika med budnostjo ter
spanjem. Vse druži narava razlage. Iščemo opis mehanizma, torej kako se omenjeni
fenomen odvija. Avtor opiše to naravo razlage kot redukcionistično, ker se sklicuje na
podenote sistema za razlago danega sistema.18 Težki problem zavesti pa je drugačen. Ta
je problem izkušnje in ne mehanizma. Redukcionistična razlaga po avtorjevo tukaj ne
deluje in nikoli ne bo. Tudi če bi imeli podane mehanizme vseh prej omenjenih lahkih
problemov, ne bi imeli odgovora na vprašanje, zakaj in kako čutimo - zakaj in kako
čutimo toploto toplote, bolečino bolečine, rdečino rdeče. Nagel (1974) je dobro to
izpostavil v besedni zvezi »kako je biti nekaj«. In ravno to je jedro težkega problema
zavesti – izkušnja oziroma kako je biti nekaj.19
Menim, da se lahko do delitve na lahke probleme in težki problem dokopljemo tudi pri
raziskovanju samozavedanja. Lahki problemi so npr. možganski mehanizmi samonanašanja, vloga samozavedanja pri odločanju, adaptacijska vrednost samozavedanja in
vedenjski vzorci sledeči iz samozavedanja. Opazimo lahko, da jim je skupno to, da se za
obravnavo fenomena (samozavedanja) sklicujejo na mehanizme in te umeščajo v
temeljno teorijo (nevrobiologija, kemija, fizika, evolucija). Torej z njimi ubiramo
redukcionistični pristop, ki je značilen za lahke probleme zavesti in, kot tukaj
utemeljujem, samozavedanja. Težki problem samozavedanja pa, po analogiji s težkim
problemom zavesti, ni rešljiv z empirično metodo. Jedro mu je izkušnja prvoosebnega
nanašanja, izkušnja biti jaz.
3.1.1.1 Evolucija samozavedanja kot lahki problem samozavedanja
Predlagam, da problem samozavedanja lahko razdelimo na enak način, kot je Chalmers
razdelil probleme zavesti. Lahki problemi samozavedanja se nanašajo na funkcijo in
mehanizme, težki problem pa na prvoosebni vidik (kako je biti nekaj). Na podlagi te
delitve trdim, da analiza v magistrsko nalogi, analiza evolucije samozavedanja, naslavlja
fenomen v luči lahkega problema. Ukvarjamo se z adaptacijsko vrednostjo
samozavedanja, živčnimi korelati samozavedanja in vedênji, povezanimi s
samozavedanjem. V kolikor bi želeli nasloviti težki problem, bi morali preučiti
kvalitativne vidike samozavedanja. Morali bi preučiti, kako je biti samozaveden. Takšna
analiza presega okvire magistrske naloge.
Poleg kvalitativnega vidika, na katerega je opozoril Chalmers, pa se mi zdi potrebno
opozoriti še na en vidik, ki ga je pri analizi samozavedanja izpostavil Rödl. Gre za analizo
prvoosebnih misli, ki jo naslovim v naslednjem podpoglavju.

18

Takšni redukciji pravimo funkcionalna redukcija. Poznamo tudi druge tipe redukcij, npr. ontološko
redukcijo.
19
Pogosto uporabljen izraz te kvalitete bivanja je kvalija.
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3.1.2 Samozavedanje od znotraj
Poleg analize kvalitativnih vidikov samozavedanja (kako je biti samozaveden), Rödl
(2018) predlaga še analizo prvoosebnih misli. Razlog, da sem vključil njegovo obravnavo
je v tem, da želim podati primer preučevanja samozavedanja, ki ne temelji na empiričnih
raziskavah. To bo tehtneje predstavilo raznolikost pristopov k analizi samozavedanja. V
podpoglavju opišem tudi, da lahko takšni analizi samozavedanja pravimo analiza od
znotraj, saj se nanaša na drugačno obliko védnosti, kot empirično raziskovanje.
3.1.2.1 Prvoosebna misel
Rödl prične knjigo s takšnim opisom samozavedanja: »Kdor je samozaveden, ima moč
misliti o sebi in se nanašati nase.« (Rodl 2018: 15). A hitro utemelji, da to ni zadovoljiv
opis. Poda primer Ojdipa, ko se je nevede nanašal nase, ko je želel izgnati morilca, ki je
bil on sam. V takšnem primeru se oseba nanaša nase, a se ne nanaša nase kot nase. Ojdip
bi se nanašal nase kot nase, če bi izrekel: »jaz naj bom izgnan, ker sem jaz morilec«. V
tem smislu Rödl trdi takole:
»Samozavedanje pravilno opišemo kot moč razmišljanja o sebi, samo če določimo
tudi, da je o sebi tu neka oblika jaza. Ko tako pristopamo k samozavedanju prek
njegovega jezikovnega izraza, moramo premisliti uporabo prvoosebnega zaimka.
V skladu s tem torej ponovimo vprašanje, kaj je samozavedanje, in se vprašajmo,
kako se nanašamo z jaz.« (Prav tam: 15).
Z namenom ustreznega razumevanja nanašanja nase pa moramo razlikovati med
pomenom in smislom nanašanja. Rödl razloži, da je »pomen nanašalnega izraza predmet,
na katerega se nanašamo, ko ga uporabimo; njegov smisel pa je način, kako se nanašamo
na ta predmet« (prav tam: 16). Oba primera Ojdipovega samonanašanja, torej posredno
nanašanje nase (nevedno izganjanje sebe) in direktno nanašanje nase (»izganjam sebe kot
morilca«) imata pomen oziroma predmet nanašanja isti, smisel oziroma način pa
drugačen. Le v primeru prvoosebnega nanašanja se Ojdip nanaša nase kot nase. Torej, za
raziskovanje samozavedanja je pomemben ravno tale smisel nanašanja nase: kako se
nanašamo nase kot nase.
Dalje avtor utemelji, da prvoosebno nanašanje ni vrsta demonstrativnega nanašanja in ne
temelji na zaznavi nečesa zunanjega. Temu je tako, ker je za demonstrativno nanašanje
značilna ločnica med nanašalcem in predmetom. Torej, predmet najprej zaznamo, nato
pa se nanj nanašamo. Avtor to poimenuje spoznanje nečesa kot drugega. V primeru
samozavedanja pa sta predmet nanašanja in nanašalec eno in isto. Na predmet se
nanašamo kot nase. Torej razumevanje samozavedanja bo izviralo iz razumevanja
spoznavnega odnosa s predmetom, ki je spoznavalec sam. Rödl navaja:
»Ta odnos se mora razlikovati od zaznave po tem, da mora iz njegove narave
slediti, da sta ta, ki ima odnos, in ta, s katerim je v tem odnosu, isto. Na abstraktni
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ravni ni težko povedati, kaj je ta odnos: identiteta. Prvoosebno nanašanje je
odvisno od takšnega načina spoznavanja, da ga spoznam s tem, da sem ta predmet.
Neposredovane prvoosebne misli artikulirajo vednost, ki jo posedujem, ne s tem,
da zaznavam predmet, temveč s tem, da sem ta predmet. … Naše vprašanje po
smislu jaz postane: Kako mi to, da sem neki predmet, omogoča, da se nanašam
nanj?« (Prav tam: 23-24).
Rödl nadaljuje, da lahko prvoosebna sodba vključuje demonstrativno nanašanje, a kot
taka ni resnično prvoosebna. Utemelji, da takšna prvoosebna, demonstrativna sodba
deluje od zunaj. Primer je, ko se nanašam nase na podlagi čutne zaznave (npr. s pomočjo
vida). Prava prvoosebna sodba deluje od znotraj: prvoosebno se nase nanašam s tem, ko
sem to, na kar se nanašam. V skladu s tem Rödl razdeli vednost na vednost od zunaj in
vednost od znotraj, kjer slednja deluje tako, da nekaj vem, ker sem to, kar vem. In ravno
takšna oblika vednosti, torej vednost od znotraj, je oblika vednosti, pomembna za
razumevanje prvoosebne misli. »Ko torej od znotraj vem, da je nekdo F, vem, da sem jaz
F. … Rešiti moramo torej to enačbo – ugotoviti, kaj pomeni vednost od znotraj. Razumeti
prvoosebno nanašanje – razumeti samozavedanje – pomeni razumeti to obliko védenja.«
(Prav tam: 25). Takšni vednosti od znotraj pravi Rödl tudi spontana vednost, za razliko
od receptivne, ki se nanaša od zunaj ter temelji na čutnemu spoznanju sveta.
3.1.2.2 Kje začeti: misel ali občutje?
Rödl razvija misel dalje in trdi, da moramo preučiti pojme, ki jih uporabljamo v takšni
prvoosebni misli. Po njegovem nam najprej na misel pridejo občutki, torej pojmi dejanj
čutenja. Boli me in to vem s tem, ko čutim, da me boli. Kmalu pa nas opozori, da se naše
raziskovanje ne sme začeti pri občutju.
»Četudi drži, da s tem, ko mi je toplo, tudi vem, da mi je toplo, pa s premislekom
o takšnem primeru ne bomo razumeli, kako je to mogoče. Premislek o naravi
občutja ne more pokazati, zakaj je to občutje predstavljeno v prvoosebni misli,
ker je občutje prisotno tudi med živalmi, ki niso samozavedne. Če je pri mislečih
živalih občutje predstavljeno prvoosebno, potem je to zato, ker, prvič, moč
mišljenja vključuje moč prvoosebne vednosti in, drugič, ker je čutenje zajeto v
misli tako, da je privedeno pod pristojnost te moči. Zato je prvo, kar moramo
preučiti, da bi razumeli samozavedanje, misel, ne občutje.« (Prav tam: 26).
Avtor torej trdi, da so čuteča bitja brez sposobnosti mišljenja zavestna, ne pa
samozavedna. »Občutje ne tvori tiste subjektivnosti, ki ji rečemo samozavedanje.« (Prav
tam: 27).
Rödl ne izpostavlja nepremostljive ločnice med čutenjem in mišljenjem. Nasprotno,
meni, da ravno prisotnost obojega vzpostavlja pogoje za vznik samozavedanja. »Dejanja
čutnosti mislečega subjekta so del vsebine njegovega samozavedanja, kar pokaže, da ima
v njem zveza subjekta in občutenja drugačno formo od tiste, ki jo ima žival brez misli.«
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(Prav tam: 28). Žival brez misli je v odnosu do čutnih vsebin drugačna kot misleča žival,
ki lahko takšne čutne vsebine spravi pod prvoosebne misli. Po Rödlu se tukaj skriva
ključen uvid, zakaj bo prva tema teorije samozavedanja misel. Čutenje brez mišljenja ni
samozavedno, torej določena struktura misli pooseblja miselni red, nujen za
samozavedanje. To je tudi cilj njegove knjige: analizirati prvoosebno misel, analizirati
samozavedanje.
3.1.2.3 Resnični materializem
V prihodnjem poglavju (samozavedanje kot stopnjevan pojav) izpostavim Bermúdezovo
analizo samozavedanja, kjer poskuša avtor utemeljiti nekonceptualno samozavedanje
živali in otrok. Podrobneje, Bermúdez išče možnosti nekonceptualnih misli oziroma
nekonceptualnih reprezentacij in na podlagi teh želi razložiti samozavedanje.20 V tem
smislu sta si Rödl in Bermúdez podobna - oba iščeta misli, ki vodijo do samozavedanja,
različen pa je njun pristop. S tem, ko Bermúdez naslavlja nekonceptualne misli in
nekonceptualno samozavedanje živali in otrok, ga neizbežno obravnava tudi na podlagi
znanstvenih raziskav. Znanstvena vednost pa predstavlja vednost, temelječo na čutih
oziroma vednost od zunaj. Rödl pa po drugi strani naslavlja samozavedanje prvoosebno
in to okliče kot edino pravo materialistično preučevanje samozavedanja.
Z drugimi besedami, Rödl trdi, da empirizem ne zmore obravnavati ključnega aspekta
samozavedanja – ne zmore obravnavati prvoosebne, spontane vednosti oziroma vednosti
od znotraj. »Pomanjkljivost vsega dosedanjega materializma je empirizem: materialno
dejanskost si zamišlja izključno kot predmet zora oziroma nekaj, kar je mogoče spoznati
receptivno.« (Prav tam: 150). Torej prava analiza samozavedanja ne bo empirična, saj ta
deluje zgolj na področju receptivne vednost – vednosti, ki temelji na čutih in na spoznanju
nečesa kot drugega. Samozavedanje je prvoosebni fenomen, ki ga je empirična analiza
prikrajšala ravno tistega, kar ga dela to, kar je – prvoosebne, spontane misli, vednosti od
znotraj.
»Jaz imam spontano vednost o tisti vrsti substance, ki jaz sem, o tisti vrsti
substance, ki označuje pojem, ki je vsebovan v mojih prvoosebnih mislih, ki
predstavljajo moja namerna dejanja. Da spadam pod ta pojem, vem ne s tem, da
zaznam substanco, ki spada podenj, temveč s tem, da sem substanca, ki spada
podenj… Delujoči subjekt je materialna substanca take vrste, da ve, kakšne vrste
substanca je, s tem, da je ta substanca.« (Prav tam: 160).
In točno to je Rödlova teza resnično materialističnega samozavedanja. Avtor prizna
subjekt kot materialno substanco in hkrati navede omejitev empirizma, ker ta narekuje le
spoznanje nečesa kot drugega. Avtor trdi, da pri analizi samozavedanja potrebujemo

20

Nekonceptualne misli so misli, ki ne temeljijo na rabi jezika. V tem smislu tudi nekonceptualno
samozavedanje ne temelji na rabi jezika. Več o tem v prihodnjem poglavju.
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drugačen pristop. Pristop, ki bo zajel to spontano spoznanje subjekta od znotraj, ker ravno
to je tisto, kar je samozavedanju najgloblje bistvo.
3.1.3 Povzeto in umeščeno
V tem poglavju sem se ukvarjal z dvema tipoma prvoosebne analize. Prvo, analizo
kvalitativnih vidikov samozavedanja, sem zgolj nakazal. Utemeljil sem jo kot analizo, ki
naslovi težki problem samozavedanja (problem izkušnje). Drugo, analizo prvoosebnih
misli, pa sem opisal nekoliko podrobneje, sledeč Rödlu. Avtor samozavedanje preučuje
kot spontano vednost, ki se razlikuje od vednosti na podlagi čutov. Spontani vednosti
pravi tudi vednost od znotraj, drugi pa vednost od zunaj. Na podlagi te delitve avtor zanika
možnost spoznanja narave samozavedanja z empiričnim pristopom, saj ta temelji na čutni
vednosti in vse analizira kot drugo. Rödl nadaljuje, da za preučevanje samozavedanja
potrebujemo analizo od znotraj, analizo spontane vednosti. V luči takšnega argumenta
sem Rödlovo analizo poimenoval samozavedanje od znotraj. Tekom magistrske naloge
pa ubiram drugačen pristop. Samozavedanje analiziram od zunaj, na podlagi raziskovanja
živčevja in vedênja živali.
Verjetno bi Rödl izpostavil, da če preučujemo samozavedanje od zunaj, to, kar
preučujemo, sploh ni več samozavedanje. Vseeno menim, da nam empirično raziskovanje
vedenja in mehanizmov, ki jih povezujemo s samozavedanjem, dodaja nova znanja, ki
nam pomagajo fenomen samozavedanja bolje razumeti in umestiti v naravo. Izhodišče
magistrske naloge je torej zastavljeno drugače, kar pomeni, da imamo tudi drugačen okvir
raziskovanja. Prav to, da se zavedamo različnih možnih okvirjev preučevanja
samozavedanja, pa je bil glavni namen predstavitve prvoosebne analize samozavedanja.
V tem smislu, vedeti moramo, da, ko preučujemo evolucijo samozavedanja, jo
preučujemo empirično in tretjeosebno (od zunaj), kar pa pomeni, da ne naslavljamo celote
fenomena – npr. ne preučujemo ga prvoosebno.
3.2 SAMOZAVEDANJE KOT STOPNJEVAN POJAV
V prejšnjem poglavju sem naslovil dva tipa prvoosebne analize samozavedanja. V tem
poglavju pa naslovim samozavedanje v luči Bermúdeza. Avtor se v svoji filozofski analizi
naslanja tudi na empirične raziskave, torej naslavlja samozavedanje tudi od zunaj.
Sprašuje se o možnosti preprostejših oblik samozavedanja, ki bi pojasnila postopen
ontogenetski razvoj te sposobnosti pri ljudeh. Menim, da je takšna analiza, za vprašanje
evolucije samozavedanja, ustrezna, ker so najverjetneje le preprostejše oblike
samozavedanja, ki jih naslavlja Bermúdez, prisotne pri nekaterih živalskih taksonih.
3.2.1 Paradoks samozavedanja
Bermúdez (1998, 2018) na začetku obeh knjig izpostavi, da se prevladujoči pristop k
raziskovanju samozavedanja osredotoča na preplet misli in jezika, na preplet prvoosebne
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misli ter rabe prvoosebnega zaimka »jaz«. Osnovna predpostavka je načelo miselnojezikovne vzporednosti,21 ki ga povzame: »edini pristop k analizi zmožnosti mišljenja
določene vrste misli, je z analiziranjem zmožnosti jezikovnega izražanja teh misli«
(Bermúdez 1998: 13). Torej, za razumevanje samozavedanja, moramo analizirati uporabo
prvoosebnega zaimka »jaz«. Problem takšnega pristopa je, da obvladovanje semantike za
prvoosebni zaimek zahteva sposobnost misliti prvoosebne misli, med tem ko slednje
zahteva obvladovanje uporabe prvoosebnih zaimkov.
Avtor identificira dve vrsti krožnosti, ki ju poimenuje razlagalna krožnost in
sposobnostna krožnost.22 Skupaj ju označi kot paradoks samozavedanja. Po prvi krožnosti
bo vsaka teorija, ki skuša osvetliti sposobnost misliti prvoosebne misli s pomočjo
obvladovanja prvoosebnih zaimkov, krožna, kajti eksplanandum je del eksplanansa (prav
tam: 16).23 Če povzamem, fenomen je predpostavka razlagi fenomena, kar onemogoči
sklicevanje na mehanizem samozavedanja v redukcionističnem smislu. Druga krožnost
pa vznikne, ker razumevanje prvoosebnih zaimkov zahteva zmožnost mišljenja določenih
samozavednih misli, ki jih lahko izrazimo samo s prvoosebnim zaimkom »jaz«. Zdi se,
da ni mogoče razumeti, kako bi se lahko naučili uporabljati zaimek »jaz«. V tem smislu
moramo pokazati na predhodno razvojno stopnjo, ki vodi do polno razvitega
samozavedanja, ki temelji na jezikovnem izražanju. Na kratko, analiza samozavedanja
kot uspešna raba prvoosebnega zaimka nam ne omogoča razumeti mehanizma
samozavedanja ter nam ne omogoča razumeti, kako se zmožnost samozavedanja razvije
tekom ontogenetskega razvoja.
Bermúdezova rešitev paradoksa temelji na pripoznanju ter raziskovanju preprostejših,
nekonceptualnih oblik samozavedanja, ki ne temeljijo na konceptualnih miselnih
vsebinah oziroma ne temeljijo na jeziku. Avtor trdi, da s tem ubežimo krožnosti, saj so
nekonceptualne oblike samozavedanja predhodna stopnja, iz katerih izvira polno razvito,
konceptualno samozavedanje ljudi, ki ga enačimo z uspešnim samonanašanjem s
prvoosebnim zaimkom »jaz«.
3.2.2 Nekonceptualne reprezentacije
V prejšnjem poglavju sem bežno omenil, da Rödl obravnava samozavedanje kot red misli.
Bermúdez je istega mnenja, a on predstavi, za razliko od Rödla, možnost nekonceptualnih
misli oziroma nekonceptualnih reprezentacij in s tem možnost nekonceptualnega
samozavedanja. V takšnem smislu je pred-korak k rešitvi paradoksa poiskati zadovoljivo
teorijo nekonceptualnih reprezentacij oziroma teorijo nekonceptualnih misli. S tem bomo

21

Angleški izvirnik je “the thought-language principle” (načelo miselno-jezikovne vzporednosti).
Angleška izvirnika sta »explanatory circularity« (razlagalna krožnost; Bermúdez, 1998: 16) in »capacity
circularity« (sposobnostna krožnost; Bermúdez, 1998: 18).
23
Eksplanandum je tisto, kar naj bo razloženo, eksplanans pa tisto, kar razlaga.
22
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tudi zavrnili princip miselno-jezikovne vzporednosti, saj bomo dokazali, da so lahko misli
neodvisne od jezika.
Bermúdez (1998: 49) najprej predstavi osnovno idejo nekonceptualnih miselnih vsebin
(reprezentacij oziroma misli). Ta je, da je smiselno govoriti o mentalnih oziroma miselnih
vsebinah, ki reprezentirajo svet, kljub temu, da organizem ne poseduje konceptov
oziroma jezikovnih zmožnosti za reprezentacijo teh vsebin. Torej, »miselne vsebine so
nekonceputalne, če in samo če nobena izmed njih ni konceptualna; konceptualne pa so, v
kolikor organizem poseduje koncepte za specifikacijo določene miselne vsebine« (prav
tam: 50-52). Dalje argumentira, da takšne vsebine lahko organizem misli, kljub temu, da
ne poseduje nobenega koncepta. Temu pravi načelo avtonomnosti nekonceptualnih
reprezentacij.
V splošnem pa Bermúdezu reprezentacija predstavlja vmesno stanje med zaznavo okolja
in odzivom nanj. V primeru, ko obstaja direktna, brezpogojna, vzročna zveza med
zaznavo okolja in vedenjem, ni potrebno vpeljati vmesnega člena. V primeru, ko odziv
na isto okolje ni brezpogojno določen, pa lahko predpostavimo vmesno fazo. Avtor
dodaja, da ne-reprezentacijskemu opisu vedenja pravimo tudi mehansko,
reprezentacijskemu pa intencionalno. Primer prvega je klasično pogojevanje, kjer je
določen odziv pogojen s specifičnim dražljajem. Pravo reprezentacijsko stanje pa vsebuje
razločitev med reprezentacijo cilja in reprezentacijo načina za dosego cilja, kar dopušča
več fleksibilnosti. Ob tem tudi dopušča možnost napačne interpretacije.24
Tako je prvi pogoj reprezentacije zveza med zaznavo in vedenjem, ki ni brezpogojna.
Drugi pogoj reprezentacijskih stanj pa je, da so ta kompozicionalno strukturirana. To
pomeni, da so njihovi elementi lahko uporabljeni v različnih reprezentacijskih stanjih. Na
tej točki Bermúdez opozori, da nekonceptualna reprezentacijska stanja sicer so
kompozicionalna, a ne polno kompozicionalna kot konceptualna reprezentacijska stanja.
Navaja, da so na nekonceptualnem nivoju možnosti ustvarjanja novih reprezentacijskih
stanj iz že obstoječih nekonceptualnih gradnikov omejene. Iz tega je možno sklepati tudi,
da je prehod iz nekonceptualnih h konceptualnim gradnikom reprezentacijskih stanj
zaznamoval prehod od deloma rekombinantnih k polno rekombinantnim gradnikom
takšnih stanj (prav tam: 93). To je znatno povečalo računske zmožnosti kognicije in
porodilo domeno polnejšega razumevanja okolja in temeljitejšega uravnavanja vedênja,
kar najverjetneje zaznamuje ključno evolucijsko prednost ljudi, ki imajo zmožnosti
konceptualnega razmišljanja.
Torej, osnova za določitev reprezentacijskega stanja je potrditev intencionalnega vedênja
oziroma negacija mehanskega, pogojenega vedenja. Vendar moramo paziti, da pri
24

Definicija reprezentacije se lahko med avtorji razlikuje. Npr. Proust (2013: 112) navaja, da tudi pogojena
vedenja delujejo na podlagi notranjih reprezentacij sveta, medtem, ko Bermúdezova definicija
reprezentacije temelji ravno na temu, da vedenje ni zgolj pogojeno. Tekom magistrske naloge takšne
raznolikosti pristopa k reprezentaciji ne obravnavam in uporabljam Bermúdezovo definicijo reprezentacije.
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interpretaciji ne delamo prehitrih zaključkov. Pripis intencionalnosti določenemu vedenju
naj bo zadnja možnost, saj moramo slediti načelu iskanja najpreprostejše razlage.25
3.2.3 Prvoosebne informacije
V prejšnjem podpoglavju sem opisal možnost avtonomnega obstoja nekonceptualnih
reprezentacij ter kaj je reprezentacija po Bermúdezu. To predstavlja predkorak k rešitvi
izpostavljenega paradoksa samozavedanja. V tem podpoglavju pa naslovim prvoosebne
informacije, ki so prvi korak k rešitvi oziroma k nekonceptualnemu samozavedanju.
Prvoosebne informacije organizem prejme na podlagi zaznave okolja in na podlagi
zaznave telesa. O prvih bom pisal v podpoglavju okoljska zaznava, o drugih pa v
podpoglavju propriocepcija. Preden nadaljujem, bi še opozoril - paziti moramo, da nas
izraz prvoosebne informacije ne zavede k mišljenju, da so to že prvoosebne misli oziroma
prvoosebne reprezentacije. Organizmu, ki zgolj zaznava prvoosebne informacije (in
informacije iz okolja), ne da bi jih reprezentiral, avtor pravi primarno zavesten. V takšnem
organizmu so informacije integrirane v preprosto afektivno stanje (primarna zavest), kar
dalje vodi k spremembi vedenja.26 Dovolj kompleksni organizmih pa takšne informacije
tudi nekonceptualno reprezentirajo, kar dalje vodi do nekonceptualnih oblik
samozavedanja.27 V takšnem smislu Bermúdez izpostavlja, da je primarna zavest
predpogoj samozavedanja.
Potek razvoja od zaznave nekonceptualnih prvoosebnih informacij k nekonceptualnem
samozavedanju naslovim v naslednjih dveh naslednjih podpoglavjih – podpoglavje
nekonceptualni pogled na svet in telesno samozavedanje ter podpoglavje duševno
samozavedanje. Najprej pa o prvoosebnih informacijah.
3.2.3.1 Okoljska zaznava
Osrednja ideja okoljske zaznave izvira iz raziskav vida J. J. Gibsona. Bermúdez (1998:
103) piše, da je raziskovalec zavrnil osnovno ločitev med navzven usmerjeno
eksterocepcijo (zaznava okolja) ter navznoter usmerjeno interocepcijo (zaznava
notranjega okolja) in prav tako navznoter usmerjeno propriocepcijo (zaznava položaja in
gibanja telesa). Predlagal je, da se v eksteroceptorjih nahaja tudi prvoosebna informacija
primerljiva s proprioceptivno in interoceptivno informacijo. Z drugimi besedami,
organizem z zaznavo okolja zaznava tudi sebe. In točno ta komponenta zaznave sebe igra

25

Podrobnejši pregled ter primerjavo konceptualnih in nekonceptualnih miselnih vsebin ponudijo ter
Margolis in Laurence (2019) ter Bermúdez in Cahen (2020).
26
To imenujem primarna zavest in ne zavest, ker želim zamejiti to, kar želim s pojmom izraziti, in se tako
izogniti morebitnim zmotam ekvivokacije. Zgoraj podano opredelitev primarne zavesti ponudita Bermúdez
(1998: 191) in, zelo podobno, Fabbro in sod. (2015). Prvi uporabi izraz (»basic consciousness«), drugi pa
(»primary consciousness«).
27
Ljudje informacije reprezentiramo tudi konceptualno in smo posledično konceptualno samozavedni.
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pomembno vlogo pri vzniku nekonceptualnega samozavedanja. Ta zaznava sicer še ne
predstavlja samozavedanja ali pa reprezentacije in jo v skladu s tem avtor poimenuje
prvoosebna informacija.
Bermúdez (1998: 108-112; 2018: 35-36) nadaljuje opis Gibsonove okoljske teorije
zaznave in predstavi tri tipe prvoosebnih informacij. Ti so: i) zaznavne konstante, ii) vidna
kinestezija in iii) zmožnosti udejstvovanja.28 Prvi tip, zaznavne konstante, predstavlja tisti
del zaznave, ki se ne spreminja ter vedno na določen način prekriva ostalo zaznavo okolja
– npr. specifična narava vida ljudi kot posledica posedovanja dveh oči na sprednjem delu
glave, kar tvori določen vidni razpon, vmesno prepreko nosu, kosti orbite, morda las ter
spodaj nahajajočega telesa in okončin. Vsak organizem pri zaznavi okolja ima takšno
omejitev kot posledico lege čutil ter telesa okrog teh. Drugi tip, vidna kinestezija,
predstavlja prvoosebno informacijo o gibanju organizma, ki je posledica seštevka
zaznavnih konstant in spreminjajočega okolja. Torej, organizem eksteroceptivno zazna
gibanje telesa na podlagi razlike v gibanju zaznavnih konstant (te predstavljajo prvi tip
prvoosebnih informacij) in sprememb okolja.29 Tretji tip prvoosebnih informacij,
zmožnosti udejstvovanja, pa predstavlja zaznavo okolja na podlagi možnosti odziva nanj.
Ravno ta možnost, kako se lahko odzivamo na okolje, je prvoosebna informacija: na
okolje se lahko odzivamo glede na to, kaj oziroma kdo smo.30 Navedeno je Gibson
izpeljal iz raziskav vida, a verjetno velja tudi za druge čutne modalitete.
V podprtje nekonceptualnih prvoosebnih informacij Bermúdez (1998: 124) navaja
raziskave prvoosebnih informacij novorojenčkov. Navedem dve. Prva (Martin in Clark,
1984) preverja odziv novorojenčkov na posnetke lastnega ali tujega joka in zaključi, da
je opaziti razlike. Druga (Bower, 1971) pa preučuje odziv novorojenčkov na predmete.
Rezultati kažejo, da se nanje odzivajo na način, ki izkazuje vsaj najosnovnejše
razumevanja predmeta, npr. želijo zagrabiti predmet, ne pa njegove projekcije. Bermúdez
interpretira rezultate obeh raziskav kot pokazatelj prisotnosti prvoosebnih informacij pri
novorojenčkih – razločitev lastnega od tujega joka ter zaznava zmožnosti udejstvovanja
glede na prisotnost in lastnosti predmeta.

28

Angleški izvirniki so sledeči: »perceptual invariant« (zaznavne konstante; Bermüdez, 1998: 108), »visual
kinesthesis« (vidna kinestezija; Bermudez, 1998: 110) in »affordances« (zmožnosti udejstvovanja;
Bermúdez, 1998: 112).
29
Takšna prvoosebna informacija je po eni strani podobna eferenčni kopiji motorično-gibalnega sistema
organizma, ker obe delujeta z izračunom razlike. Po drugi strani pa se od eferenčne kopije razlikuje, ker ne
temelji na primerjanju zaznanega in pričakovanega, temveč na primerjanju različnih vidnih informacij
(primerjanje sprememb zaznavnih konstant in sprememb okolja) in je zaradi tega posledica eksterocepcije
(Bermúdez, 1998: 110-112).
30
Proust (2013: 120) zmožnosti udejstvovanja definira kot zaznava informacij pomembnih za preživetje.
Dalje poda primer: »Nekaj (malo ali dosti) zmožnosti udejstvovanja v pitju«. Avtorica navaja zmožnost
udejstvovanja v navednicah, ker poudarja njeno nekonceptualno in preprosto naravo.
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3.2.3.2 Propriocepcija
Druga oblika prvoosebnih informacij pa izvira iz propriocepcije (Bermúdez, 1998: 130;
2018: 155). Ta je, preprosto rečeno, zaznava položaja in gibanja telesa. Avtor prvoosebne
informacije iz tega vira prav tako razdeli na tri različne. Prva predstavlja zaznavo položaja
in gibanja telesa. Torej, zaznava kako se telo v prostoru nahaja glede na telo. Naslednja
oblika prvoosebne informacije, ki izvira iz propriocepcije, naslavlja odnos med
organizmom in okoljem v smislu kako se organizem nahaja glede na okolje. Takšne
informacije so posledice dejstva, da zaznava lege telesa v prostoru vključuje element
prostora samega. Torej s tem, ko zaznavam svoje telo, ga zaznavam v relaciji do prostora,
v katerem se nahajam. To sedaj ne predstavlja zaznave okolja v polnem smislu besede.
Predstavlja zgolj zmožnost preproste razločitve med telesom in okoljem. Tretja
prvoosebna informacija, ki izvira iz propriocepcije, pa je zaznava sebe kot objekta
odzivnega na lastno pobudo. Najpreprostejša oblika takšne zaznave najverjetneje temelji
na eferenčni kopiji.31 Kompleksnejše oblike pa še na dodatnih reprezentacijah in sledečih
miselnih operacijah.32
3.2.3.3 Povzeto in umeščeno
V tem podpoglavju sem opisal vir prvoosebnih informacij kot prvi člen v verigi
razumevanja nekonceptualnega samozavedanja.33 Na eni strani imamo teorijo okoljske
percepcije, na drugi pa propriocepcijo. Prva temelji na Gibsonovi analizi vida in
predpostavlja, da je v zaznavi okolja (eksterocepcija) prisotna tudi zaznava sebe
(prvoosebne informacije). Te prvoosebne informacije so treh vrst: zaznavne konstante,
vizualna kinestezija in zmožnosti udejstvovanja. Propriocepcija ravno tako nudi
prvoosebne informacije treh vrst: prva je kako se telo nahaja glede na telo, druga je, kako
se telo nahaja glede na prostor, tretja pa zaznava telesa kot objekta, odzivnega na lastno
pobudo. Spodaj prilagam sliko, ki umešča opisane prvoosebne informacije v taksonomijo
telesnih informacij po Bermúdezu (2018: 159).

31

O umestitvi eferenčne kopije v vse kompleksnejši nadzor vedenja piše Proust (2013: 253-257).
Takšne miselne operacije naslovim v prihodnjem podpoglavju (nekonceptualen vpogled na svet in
telesno samozavedanje).
33
Bermúdez (1998: 62-76) in Spelke (1990) navajata raziskave prvoosebnih informacij pri novorojenčkih.
32
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Slika 1: Taksonomija informacij o telesu (povzeto po Bermúdez, 2018: 159). Spodnji okvir (propriocepcija
in okoljska teorija zaznave) navaja v tem poglavju naslovljene prvoosebne, zavedne, nekonceptualne
informacije o telesu.

Avtor najprej razdeli informacije o telesu na prvoosebne in tretjeosebne. Prve so takšne,
ki jih zaznamo od znotraj, druge pa so takšne, ki jih zaznamo od zunaj.34 Tretjeosebne
informacije so zavedne in se dalje delijo na konceptualne in nekonceptualne. Primer
konceptualnih so prepričanja in znanja o telesu kot objektu (npr. odrasli človek ima do 32
zob). Nekonceptualne tretjeosebne informacije pa so plod eksterocepcije, torej ko
zaznavamo telo kot objekt v okolju (npr. vidimo tetovažo na svoji roki). Na drugi strani
pa se prvoosebne najprej delijo na nezavedne35 in zavedne. Prvoosebne zavedne
informacije se delijo dalje na konceptualne in nekonceptualne. Konceptualne so
informacije o afektivni predstavi telesa (kako se počutimo o/v lastnem telesu).
Nekonceptualne pa so te, ki sem jih obravnaval v tem poglavju (z izjemo interocepcije):
prvoosebne informacije eksterocepcije po Gibsonovi okoljski teoriji vida ter prvoosebne
informacije propriocepcije. Te so tudi osnova, na kateri Bermúdez utemelji
nekonceptualno telesno samozavedanje. Temu se posvetim sedaj.

34

Spoznanje od zunaj in spoznanje od znotraj sem obravnaval v podpoglavju samozavedanje od znotraj.
Temu sem rekel tudi spoznanje nečesa kot drugega, napram spoznanju nečesa kot sebe.
35
Prvoosebnih, nezavednih informacij o telesu Bermúdez ne obravnava, zato jih ne morem opisati v smislu
njegove taksonomije informacij o telesu.
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3.2.4 Nekonceptualni pogled na svet in telesno samozavedanje
V prejšnjem podpoglavju sem obravnaval prvoosebne informacije. V tem pa jih razvijem
v nekonceptualno telesno samozavedanje, sledeč Bermúdezu. To je potrebno, ker vsi
organizmi, ki zaznavajo prvoosebne informacije, še niso samozavedni. Nujen pogoj je,
po Bermúdezu (1998: 163), nekonceptualni pogled na svet.36 Za lažjo obravnavo ga deli
na dve komponenti: nesolipsistično komponento in komponento prostorskega zavedanja.
Obe predstavljata vse bolj uspešno zaznavo okolja. To pa je pomembno, ker Bermúdez
predpostavlja, da čim uspešneje organizem zaznava okolje, tem uspešneje lahko razloči
sebe od okolja. V takšnem smislu avtor tudi opredeli samozavedanje kot kontrastno
dimenzijo.37
3.2.4.1 Nesolipsistična komponenta
Nesolipsistična komponenta nekonceptualnega pogleda na svet predstavlja sposobnost
organizma, da razloči med izkušnjo in tem, kar je sprožilo izkušnjo. Torej, primarno
zavesten organizem ima izkušnjo. V kolikor pa želimo organizem ovrednotiti kot
samozaveden, mu moramo pripisati sposobnost razločitve med izkušnjo (njim samim) in
tem, kar je sprožilo izkušnjo (okolje). Avtor nadaljuje, da mora za to organizem
prepoznati, da stvari obstajajo tudi ob času, ko niso izkušene. Drugače rečeno, organizem
mora biti sposoben dojemati sebe in okolje v časovni razsežnosti. Tej sposobnosti pravi
Bermúdez diahronična razločitev med subjektom in okoljem. Nasproti tej postavi
sinhronično razločitev, ki pa predstavlja razločitev okolja in sebe le v sedanjosti, kakor
narekuje preprosto zavedanje prvoosebnih informacij ter okolja. Dalje avtor utemelji, da
sposobnost diahronične razločitve temelji na zavestnem spominu okolja in objektov v
njem. Torej, takšne vrste spomin omogoča organizmu prepoznati sedanjost kot nekaj, kar
je že izkusil. Za razliko od tega, nezavestni spomin omogoča le preprosto izkušnjo ter
nezavedno učenje.
Z drugimi besedami: na podlagi zavestnega pomnjenja prvoosebnih informacij lahko
organizem prepozna, da stvari obstajajo samostojno, tudi ko jih ne dojema. Na ta način
razlikuje sebe in svojo izkušnjo od tega, kar je sprožilo izkušnjo. To tudi predstavlja prvo,
nesolipsistično komponento nekonceptualnega pogleda na svet. Spodaj pa se posvetim še
drugi.
3.2.4.2 Komponenta prostorskega zavedanja
Poleg sposobnosti razločitve med izkušnjo in tem, kar je sprožilo izkušnjo
(nesolipsistična komponenta), nekonceptualni pogled na svet sestavljata tudi sposobnost
prave prostorske predstave in uporaba te v navigacijske namene (komponenta
36
37

Angleški izvirnik je »nonconceptual point of view on the world« (Bermúdez, 1998: 163).
Angleški izvirnik je »self-awareness as contrastive dimension« (Bermúdez, 1998: 164).
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prostorskega zavedanja). Ta temelji na uspešni prepoznavi odnosov v prostoru (odnosi
med objekti, prostorom in organizmom) in mora zadostiti dvema minimalnima pogojema
ter implicirati tri kognitivne kapacitete (Bermúdez, 1998: 193).
Prvi pogoj prave prostorske predstave je, da moremo vedênje opisati kot odziv na prostor
in ne zgolj kot naučenost zaporedja gibov. Torej, vedenje mora biti rezultat reprezentacije
okolja in ne pogojeni odziv. Za razjasnitev avtor opiše raziskavo Tolmana in sod. (1946),
ki naslavlja prostorsko učenje podgan v labirintu.
Raziskovalci so imeli dve skupini podgan. Eno so želeli naučiti pomikanja po labirintu
glede na zaporedje gibov, drugo pa glede na prostor. Tako je pri prvi skupini bila pot do
hrane vedno ista, pri drugi pa ne. Rezultati so pokazali, da se podgane druge skupine
hitreje naučijo ciljno premikati po celem labirintu kot podgane prve skupine. Po mnenju
avtorjev in Bermúdeza, to nakazuje, da se te živali lažje naučijo prostorskih značilnosti
kakor sekvence gibov. V osnovi pa primer poskuša izpostaviti razliko med vedenjem na
podlagi naučenih gibov ter vedenjem na podlagi okolja. Slednje je tudi prvi pogoj prave
prostorske predstave.
Drugi pogoj pa je, da vedenje na podlagi okolja ni zgolj navidezno. Tako bi bilo v primeru
odzivnosti na lastnosti zaznavnega polja, ki sovpadajo z okoljem, a niso posledica
reprezentacije okolja. Primer je migracija živali s pomočjo magnetorecepcije, kjer se te
orientirajo glede na lastnosti zaznanega in ne glede na reprezentacijo okolja in sebe v
njem (Bermudez, 1998: 210-211).
To sta bila dva pogoja, ki morata biti izpolnjena, da sploh lahko govorimo o pravi
prostorski predstavi oziroma o pravem prostorskem zavedanju: vedenje živali ne sme biti
zgolj posledica naučenih sekvenc gibov in vedenje ne sme biti zgolj odziv na lastnosti, ki
sovpadajo z okoljem. Sedaj pa nam ostanejo še tri kognitivne zmožnosti, ki jih pravo
prostorsko zavedanje narekuje.
Prva je zmožnost prepoznati več možnih poti od začetne h končni lokaciji. Druga je
zmožnost odziva na prostor v odnosu do svojega spreminjajočega položaja. Tretja pa je
zmožnost razumeti prostor kot nekaj ločenega od predmetov, ki se v tem prostoru
nahajajo. Bermúdez (1998: 212-219) opiše tukaj več raziskav, ki nakazujejo te kognitivne
zmožnosti. Spodaj naslovim dve.
Prva raziskava (Chapuis in Varlet, 1987) preučuje prostorsko razumevanje nemških
ovčarjev. Ta je potekala na homogeni in nehomogeni površini velikosti treh hektarjev.
Najprej so ljudje pse sprehajali s povodcem med točkama A in C ter A in B. Raziskovalci
jih niso peljali direktno od točke B do C, kar pa je najučinkovitejša pot. Nato so testirali,
kako se bodo psi odzvali, ko jih ne bodo več vodili ljudje. Psi so spontano začeli
uporabljati pot med B in C. Drugi primer razumevanja prostora pa je raziskava šimpanzov
(Menzel, 1973). Testiranemu šimpanzu so skrili več kosov hrane tako, da je videl pot med
skrivališči. Nato so ga izpustili, naj prevzame hrano. Znanstveniki so opazili, da je ubral
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učinkovito pot glede na razdaljo in na preference (preference v primeru, ko so bile skrite
različne vrste hrane). Bermúdez obe raziskavi interpretira kot primera uspešne
razpoznave svoje lokacije v prostoru ter uspešno manevriranje v tem prostoru glede na
zadani cilj.
3.2.4.3 Povzeto in umeščeno
Zgoraj sem predstavil nekonceptualni pogled na svet v sklopu nesolipsistične
komponente ter komponente prostorskega zavedanja. Spodaj to strnjeno povzamem po
preglednici avtorja (Bermúdez 1998: 220), nato pa razložim, kako je to povezano z
nekonceptualnim samozavedanjem.
Nekonceptualni pogled na svet je sestavljen iz dveh komponent. Prva je nesolipsistična
komponenta (razločitev med izkušnjo in tem kar je sprožilo izkušnjo) in zahteva
i)
ii)
iii)
iv)

prepoznavo, da objekt zaznave obstaja samostojno glede na izkušnjo, kar
zahteva
prepoznavo, da stvari obstajajo tudi ob časih, ko niso izkušene, kar zahteva
zavesten spomin, ki je v najpreprostejši obliki
prepoznava zmožnosti udejstvovanja v danem okolju.

Druga komponenta pa je komponenta prostorskega zavedanja (uporaba zavedanja okolja
v navigacijske namene) in zahteva
i)
ii)
iii)
iv)

v)

zavedanje, da se organizem nahaja v okolju, kar zahteva
določeno stopnjo razumevanja prostora, kar zahteva
prepoznavo odnosov v prostoru in odnosov med stvarmi, kar je dalje
uporabljeno v navigacijske namene, ko
zadosti dvema minimalnima pogojema:
a. vedenje ni posledica usvojitve specifičnih sekvenc gibov,
b. vedenje ni osnovano na prepoznavi lastnosti okolja, ki zgolj sovpadajo s
prostorskimi lastnostmi okolja;
in implicira naslednje tri kognitivne zmožnosti:
a. zmožnost misliti o različnih poteh do istega mesta,
b. zmožnost sledenja spremembam v okolju glede na lastno gibanje in
c. zmožnost razmišljati o prostorih neodvisno od objektov v teh prostorih.

Na začetku podpoglavja sem izpostavil, da je samozavedanje kontrastna dimenzija. Torej,
čim uspešneje kot organizem lahko zaznava okolje, tem uspešneje lahko zaznava tudi
sebe. S tem namenom sem v podpoglavju opisal nekonceptualni pogled na svet, ki
predstavlja vse bolj kompleksno zaznavo okolja in temelji na diahronični razločitvi
organizma od okolja (nesolipsistični komponenti) ter na prostorskem zavedanju
(komponenti prostorskega zavedanja). Na osnovi tega pokažemo, kako lahko iz preproste
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zaznave okolja prispemo do dovolj kompleksne
nekonceptualnega telesnega samozavedanja.

zaznave

in

posledičnega

Drugače rečeno, iz prvoosebnih informacij k nekonceptualnemu telesnemu
samozavedanju prispemo na podlagi vse kompleksnejšega prostorskega zavedanja
(komponenta prostorskega zavedanja) in zavestne razločitve med organizmom in okoljem
(nesolipsistična komponenta).
3.2.5 Duševno samozavedanje
V prejšnjem podpoglavju sem obravnaval nekonceptualno telesno samozavedanje. V tem
podpoglavju pa naslovim nekonceptualno duševno samozavedanje. To predstavlja
naslednjo stopnjo samozavedanja in naslednji korak v rešitvi paradoksa samozavedanja.
Bermúdez (1998: 230) najprej vpelje tezo simetričnosti.38 Ta trdi, da je duševno
samozavedanje povezano z zavedanjem drugih umov. Z namenom razumevanja te
Bermúdezove trditve se moramo spomniti teze samozavedanja kot kontrastne dimenzije.
O tej sem pisal v prejšnjem podpoglavju v smislu, da se organizem telesno samozaveda
na podlagi razlikovanja sebe od okolja. Sedaj pa gre za podobno idejo, le da kontrasta ne
tvorijo objekti in prostor, temveč drugi posamezniki (drugi umi). Tako se organizem na
podlagi prepoznanja in zmožnosti udejstvovanja v takšnem prostoru duševno
samozaveda. Tisto, na čemer temelji razpoznava drugih in sebe kot subjektov, pa so tri
nekonceptualne duševne kategorije.
Prva duševna kategorija, ki jo Bermúdez navaja, je kategorija »jaz, ki zaznavam okolje«.39
Ta predpostavlja organizem, ki dojema sebe in druge kot nekoga, ki dojemajo svet. Druga
takšna kategorija je »jaz kot akter« in predstavlja zavedanje sebe kot voljo, ki lahko vpliva
na svet na podlagi zavedanja in želja. Tukaj se mora organizem zavedati, da njegovi
telesni gibi niso zgolj posledice okolja, temveč so tudi posledice lastnega notranjega
stanja, namena in želja. V smislu samozavedanja kot kontrastne dimenzije pa je potrebno,
da organizem to duševno kategorijo prepozna tudi pri drugih. Torej, drugi so tudi akterji,
a drugačni akterji kot on sam. Tretja duševna kategorija pa je kategorija »jaz kot nosilec
reaktivnih stanj«. Torej, zavedanje sebe in drugih kot bitij, ki čutijo.
Na podlagi zgoraj napisanega bi lahko nekonceptualno, duševno samozaveden organizem
opisali kot subjekt, ki se svoje subjektivnosti zaveda v dojemanju okolja preostalih
subjektov. Sebe in druge pa dojema na podlagi treh opisanih duševnih kategorij.
Bermúdez dalje opozori, da so opisane duševne kategorije široke in posplošene. Zato je

38

Angleški izvirnik je “the symmetry thesis” (teza simetričnosti).
Tri duševne kategorije navajam v navednicah, da predstavim nekonceptualnost takšnega zavedanja. Na
enak način sem navednice uporabil pri opisu prvoosebne informacije možnosti udejstvovanja v okolju:
»Nekaj (malo ali dosti) zmožnosti udejstvovanja v pitju«. To sem navedel v opombi v podpoglavju okoljska
zaznava.
39
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verjetno, da jih ne moremo preučevati zgolj na sebi, saj so najverjetneje sestavljene iz več
različnih mehanizmov. Ne glede na to, dodaja, da v kolikor opazimo znake teh duševnih
kategorij pri organizmu, lahko sklepamo, da je ta najverjetneje samozaveden duševni
subjekt.
Avtor za ilustracijo opisanega navaja raziskave razvoja novorojenčkov in dojenčkov v
duševne subjekte (prav tam: 247-264). Piše, da pri okvirno devetih mesecih starosti
opazimo znake povečanja kompleksnosti kognitivno-socialnih vedenjskih vzorcev.
Takšen prehod imenuje socialno-kognitivna revolucija. Dalje trdi, da se otrokom v tem
obdobju razvije duševno samozavedanje na podlagi treh zgoraj omenjenih duševnih
kategorij.40
3.2.6 Rešitev paradoksa
Paradoks samozavedanja sem naslovil v prvem podpoglavju in opisal, da do tega
dospemo, ko obravnavamo fenomen na podlagi principa miselno-jezikovne vzporednosti.
Ta trdi, da v kolikor želimo razumeti določeno vrsto misli, moramo analizirati uporabo
jezika, ki izraža te vrste misli. V primeru samozavedanja: za razumevanje samozavedanja
moramo analizirati uporabo prvoosebnega zaimka. Avtor trdi, da ta metoda porodi dve
krožnosti, ki ju poimenuje paradoks samozavedanja. Prva, razlagalna krožnost, je
posledica dejstva, da poskušamo z analizo uporabe prvoosebnega zaimka (X) razlagati
samozavedanje (Y). Problem je v tem, da uporaba prvoosebnega zaimka predpostavlja
samozavedanje. Torej, z X razlagamo Y, a X sočasno predpostavlja Y. Druga,
sposobnostna krožnost, pa je posledica dejstva, da ko poskušamo razlagati vznik
samozavedanja tekom ontogenetskega razvoja, ne moremo izpostaviti ne uporabe zaimka
in ne konceptualnega samozavedanja kot prvotne začetne točke. Tukaj potrebujemo
drugo, ki bo predhodna polno razvitemu, konceptualnemu samozavedanju.
Bermúdez predlaga rešitev paradoksa v iskanju nekonceptualnih oblik samozavedanja.
Tako vzpostavimo predhodne stopnje polno razvitemu, konceptualnemu samozavedanju
in s tem se izognemo krožnosti. Osnoven argument je takšen: jezikovnemu izražanju s
prvoosebnim zaimkom oziroma konceptualnemu samozavedanju je predhodno
nekonceptualno telesno ter duševno samozavedanje, tema pa so predhodne
nekonceptualne prvoosebne informacije. S tem lahko lažje ponazorimo ontogenetski
razvoj samozavedanja pri otrocih (se izognemo sposobnostni krožnosti) in lažje podamo
nekrožno razlago samozavedanja (se izognemo razlagalni krožnosti). Na kratko,
prvoosebno konceptualno samonanašanje oziroma konceptualno samozavedanje (X) je

40

Podrobnejšo analizo nekonceptualnih psiholoških kategorij pri dojenčkih ponudi Tomasello (1994).
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posledica nekonceptualnega samozavedanja (Y), ki pa je posledica nekonceptualnih
prvoosebnih informacij (Z).41
3.2.7 Evolucijska krožnost
Sedaj pa želim na kratko predstaviti dodatno krožnost, ki je, po mojem mnenju, podobna
paradoksu samozavedanja. To sem poimenoval evolucijska krožnost.
Moj argument je podoben Bermúdezovemu, ko izpostavi sposobnostno krožnost. Avtor
trdi, da nista ne jezikovno samonanašanje in ne polno razvito samozavedanje prisotna od
rojstva, torej potrebujemo drugo sposobnost, na podlagi katere se bosta razvili ostali dve.
V evolucijski krožnosti pa gre za to, da ljudje kot vrsta nismo od vedno prisotni, temveč
smo se razvili iz preprostejših prednikov, ki nam niso bili podobni ter niso bili
samozavedni. Iz tega sledi, da se je morala tekom evolucije pojavit določena predstopnja
samozavedanja, ki se je lahko dalje razvila v polno, konceptualno samozavedanje ljudi.
Bermúdezova analiza je bolj osredotočena na ontogenetski razvoj samozavedanja, vendar
menim, da je uporabna tudi za analizo filogenetskega oziroma evolucijskega razvoja. To
je tudi osrednja tema magistrske naloge: evolucija samozavedanja, ki bi ji lahko v tej luči
rekli tudi reševanje evolucijske krožnosti.
3.2.8 Na kratko povzeto
V tem poglavju sem obravnaval Bermúdezovo analizo nekonceptualnega samozavedanja.
Ta se prične s predstavitvijo paradoksa, ki vključuje dva tipa krožnosti – razlagalno in
sposobnostno, ki sta posledica miselno-jezikovne vzporednice. Avtor išče rešitev v
argumentaciji, kjer se nasloni na nekonceptualne prvoosebne miselne vsebine oziroma
reprezentacije ter pokaže, kako te vodijo do nekonceptualnih oblik samozavedanja.
Najprej predstavi prvoosebne informacije v eksterocepciji in propriocepciji. Organizem,
ki jih zgolj zaznava, je primarno zavesten, tisti, ki pa jih še na dovolj kompleksen način
reprezentira, pa tudi samozaveden. Reprezentirati jih mora tako, da lahko razloči med
izkušnjo in tem, kar je sprožilo izkušnjo (nesolipsistična komponenta), in tako, da razume
okolje kot relacije zmožnosti udejstvovanja v tem okolju (komponenta prostorskega
zavedanja). Pomembna predpostavka je tudi, da čim uspešneje kot organizem zaznava
okolje, tem uspešneje lahko tudi razločuje sebe od okolja. Z drugimi besedami, bolj se
samozaveda. To avtor označi v besedni zvezi samozavedanje kot kontrastna dimenzija.
Za tem Bermúdez predstavi idejo nekonceptualnega duševnega samozavedanja kot
nadgradnjo telesnega. Tukaj moramo prav tako imeti v mislih samozavedanje kot
kontrastno dimenzijo, le da ne v okolju kot prostoru objektov, temveč v okolju kot
prostoru subjektov. To, česar se takšen subjekt zaveda pri sebi in drugih, pa so duševne

41

Takšen opis je izjemno posplošen. Med nekonceptualnimi prvoosebnimi informacijami in
nekonceptualnim samozavedanjem je še veliko korakov. Pomembnejše sem izpostavil tekom poglavja.
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kategorije treh vrst: »jaz, ki zaznavam okolje«, »jaz kot akter« in »jaz kot nosilec
reaktivnih stanj«. Na podlagi nekonceptualnih prvoosebnih informacij in
nekonceptualnega telesnega ter duševnega samozavedanja avtor predlaga rešitev
paradoksa.
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4 EMPIRIČNE RAZISKAVE SAMOZAVEDANJA
Na začetku filozofske analize samozavedanja sem izpostavil, da je problem
samozavedanja izjemno zapleten, in, da je njegovo reševanje odvisno od same opredelitve
pojma in metode raziskovanja. Nadaljeval sem s predstavitvijo prvoosebne analize
samozavedanja, čemur je bil namen izpostaviti, da z empirično analizo samozavedanja ne
naslovimo celote problema. Temu je sledilo poglavje o Bermúdezovem preučevanju
samozavedanja, ki poleg filozofske analize temelji tudi na empiričnih raziskavah. V
osnovi avtor argumentira, da lahko govorimo o različnih stopnjah samozavedanja, kjer je
primarna zavest predpogoj samozavedanja.
V tem delu magistrske naloge pa s pomočjo Bermúdezove analize in pregleda empiričnih
raziskav analiziram možnost samozavedanja živali. Izhajam iz dejstva, da se ljudje
samozavedamo, kar vemo na podlagi introspekcije. Primer vrste prvoosebne analize, ki
naslavlja takšno vprašanje, sem podal v prejšnjem delu, sledeč Rödlu (samozavedanje od
znotraj). V nadaljevanju pa poskušam na podlagi raziskav vedênja in živčevja, sklepati o
možnosti samozavedanja različnih živalskih taksonov.
Podam dve vzporedni liniji ocene verjetnosti samozavedanja: iz kompleksnosti vedenja
in iz zgradbe in delovanja živčevja.42 Spodaj, v skladu s tema linijama sklepanja, v prvem
poglavju opišem kompleksna vedenja, ki morda nakazujejo na samozavedanje živali, nato
pa v drugem poglavju naslovim pokazatelje živčne kompleksnosti, ki morda prav tako
nakazujejo na samozavedanje živali. V tretjem poglavju pa opisana vedenja in živčne
pokazatelje analiziram pri različnih živalskih taksonih.
4.1 S SAMOZAVEDANJEM POVEZANA VEDÊNJA
Namen prvega poglavja je predstaviti kompleksna vedênja, ki so najverjetneje povezana
s samozavedanjem. Ta so i) samoprepoznava v ogledalu, ii) vedenja, povezana s teorijo
uma, in iii) prosocialna vedenja.43 Osrednja predpostavka je, da čim večje število teh
vedenj žival izkazuje, tem višja je verjetnost, da se samozaveda. To je tudi prva linija
sklepanja o samozavedanju živali. Druga pa temelji na kompleksnosti živčnega sistema
in jo naslovim v prihodnjem poglavju.
Preden nadaljujem na opis vedênj, je vredno omeniti še, kaj pomeni, da je vedênje
kompleksno. Menim, da to lahko interpretiramo (vsaj) na dva načina. Prvič, spomnimo
se Bermúdezove opredelitve intencionalnega oziroma namernega vedênja, za razliko od
naučenega oziroma refleksnega. Intencionalno vedenje temelji tudi na reprezentacijah, ki
predstavljajo vmesen korak med zaznavo okolja in odzivom nanj. Naučeno vedenje pa ne
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O tem sem pisal v prvem delu magistrske naloge, podpoglavje primerjalna nevroznanost.
Tukaj bi lahko vključili še preostala vedênja, kot so npr. epizodični spomin, metakognicija, prostorska
navigacija, komunikacija. Tega zaradi ohranjanja pregledne naloge ne storim.
43

30

Elersič K. Prispevek k razumevanju evolucije samozavedanja s primerjalno nevroznanstveno metodo.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Študij molekulske in funkcionalne biologije, 2020

temelji na takšnem vmesnem koraku in je zgolj posledica brezpogojnega odziva na
zaznane dražljaje. V tem smislu trdim, da so kompleksna vedenja intencionalna vedenja
in kot taka niso zgolj brezpogojen, naučeni odziv na okolje.
Drugič, pripis kompleksnosti vedenju lahko označuje tudi višjo vedenjsko-kognitivno
sposobnost organizma nasproti preostalim sorodnim organizmom. V tem smislu je
vedenje določene živalske skupine označeno kot bolj kompleksno, če živali te skupine
izkazujejo bolj razvite oblike vedenja kakor sorodne skupine. Tekom magistrske naloge
bom uporabljal prvo interpretacijo, Kompleksno vedenje je posledica reprezentacij in ne
zgolj brezpogojnega odziva.
4.1.1 Samoprepoznava v ogledalu
Kompleksno vedênje, ki je domnevno najtesneje povezano s samozavedanjem, je
prepoznava sebe v ogledalu. To obravnavam v tem podpoglavju. Najprej naslovim test
samoprepoznavanja, nato navedem rezultate tega pri nekaterih živalih. Dalje se vprašam,
kaj sploh preverjamo s tem testom, na zadnje pa opišem raziskave opravljene na ljudeh.
Začnimo s testom samoprepoznavanja.
4.1.1.1 Test samoprepoznavanja
Gallup (1970) je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja predstavil test
samoprepoznavanja z namenom raziskovanja samozavedanja živali. V testu se žival, v
Gallupovem primeru šimpanz (Pan troglodytes), izpostavi ogledalu za določeno število
ur v določenem številu dni. V tem času se opazuje morebitne spremembe v vedenju. V
naslednji fazi testa se žival uspava in se ji nariše piko na mesto, kjer je brez pomoči
ogledala ne more opaziti. Običajno je to na čelu. Pika sama po sebi ne sme povzročati
občutja, torej ne sme dražiti kože in ne sme biti vohalno zaznavna. Dalje, ko se žival
prebudi, se ponovno opazuje njeno vedenje. V kolikor se pred ogledalom prične dotikati
pike, je to pozitivni rezultat oziroma uspešno opravljen test.
Trend, ki ga je Gallup opazil, je, da z vse daljšo izpostavljenostjo ogledalu (pred
aplikacijo pike) šimpanzi spremenijo vedenje od socialnega k sebi usmerjenemu. To
preide od komunikacije k samo-preučevanju, npr. opazovanju predelov telesa, ki niso
običajno vidni. Po aplikaciji pike pa šimpanzi uspešno prestanejo test. Avtorjev zaključek
je, da so te živali samozavedne v smislu posedovanju uma, intencionalnega vedenja ter
morebitnega pripisovanja uma drugim (Gallup 1985; 1982).
Pri opisanem testu je pomembno, dodaja Gallup, da žival ni deležna učenja – k sebi
usmerjeno vedenje mora izražati spontano. Primer naučene samoprepoznave rezus opic
(Macaca mulatta) opišejo Huttunen in sod. (2017). Njihova samoprepoznava
najverjetneje ne šteje za pravo, čeprav interpretacija rezultatov ni enoznačna.
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4.1.1.2 Rezultati testa nekaterih živali
Test samoprepoznavanja je bil opravljen že na precejšnjem številu različnih vrst.
Najodmevnejše so raziskave na ljudem podobnim opicah, kot so šimpanz (Pan
troglodytes), bonobo (Pan paniscus), orangutan (Pongo pygmaeus), gorila (Gorilla
gorilla), na rezus opicah (Macaca mulatta), na azijskem slonu (Elephas maximus), na
sraki (Pica pica) in na veliki pliskavki (Tursiops truncatus). Izbrane živali predstavljajo
kognitivno bolj razvite predstavnike vretenčarjev. Test pa je bil opravljen tudi na ribah,
npr. orjaških mantah (Manta birostris) in čistilnih ustnačah (Labroides dimidiatus) ter na
nevretenčarjih npr. mravlje (vrste rodu Myrmica). Rezultati so sledeči.44 Test so uspešno
opravili šimpanz, bonobo ter orangutan (Gallup, 1970, 1982, 1985; Gallup in sod., 2003;
de Waal, 2019); ti rezultati niso bili predmet izdatnejše kritike znanstvene skupnosti.
Gorila in preostale opice testa niso opravile, čeprav Krachun in sod. (2019) navajajo, da
ga je nekaj goril le prestalo. Uspešno opravljen test, pospremljen z nekoliko več kritike
znanstvene skupnosti, je zaslediti pri azijskem slonu (Plotnik in sod., 2006; Gallup in
Anderson 2018), veliki pliskavki (Reiss in Marino, 2001; Morrison in Reiss 2018; Gallup
in Anderson, 2018) in sraki (Prior in Schwarz, 2008; Gallup in Anderson, 2018). Še več
kritike so bili deležni testi na čistilni ustnači (Gallup in Anderson 2018; de Waal 2019)
in orjaški manti (Ari in D’Agostino, 2016; Gallup in Anderson, 2018). Test mravelj pa je
bil ocenjen kot poln zmede in nejasnosti (Cammaerts in Cammaerts, 2015; Gallup in
Anderson, 2018).45
4.1.1.3 Test česa?
Rezultatov testa pa ne smemo interpretirati brez zadržkov. Moramo se vprašati, kaj z njim
sploh testiramo ter moramo se vprašati o zanesljivosti testa (ali je lahko test lažno
negativen ali pa lažno pozitiven).
Snovalec testa, Gallup, ga je začrtal za preverjanje sposobnosti zavedanja samega sebe
kot subjekta v okolju drugih subjektov. »Ne samo, da se zavedam objektov in dogodkov
zunaj sebe, temveč lahko postanem tudi sam objekt lastnega zavedanja. In ne zgolj, da se
zavedam sebe, temveč se zavedam v relaciji do preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.«
(Gallup, 1985).
Gallup navaja tudi primere refleksno-pogojenega vedenja, ki ga lahko zamešamo z
intencionalnim vedenjem, kamor bi umestil tudi pravo samoprepoznavo in
samozavedanje. Primere vedenj povzemam v spodnji tabeli (Gallup 1982; 1985).

44

Test so opravili tudi na drugih živalih, a jih v magistrski nalogi ne omenjam.
Kritike podajata Gallup in Anderson (2018) – ta članek citiram v tem odstavku večkrat, skupaj z
raziskavami specifične živali.
45
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Preglednica 2: V tabeli predstavljene refleksne (drugi stolpec) in intencionalne (tretji stolpec) oblike
vedenja določene kategorije (prvi stolpec).
Vedenje/kognitivni proces

Refleksna in pogojena vedenja

Intencionalna, kompleksna
vedenja

Atribucija

Refleksni odziv na telesne
značilnosti organizma.

Zavajanje

Mimikrija

Recipročni altruizem

Svarilni klici

Empatija
Sprava

Refleksni odziv na telesne
izraze organizma.
/46

Pripisovanje namena in
odgovornosti drugemu
organizmu.
Namerno zavajanje ter
prikrivanje informacij.
Vzajemna pomoč, odrekanje
pomoči nepriljubljenim
posameznikom.
Tolažba posameznikov v stiski.

Pretvarjanje

Hlinjenje poškodbe in/ali smrti.

Preferenca za pobotanje s
specifičnimi osebki.
Razne oblike zavajanja.

Avtor predvideva, da so živali, ki uspešno prestanejo test samoprepoznavanja, sposobne
tudi intencionalnosti (kompleksnih vedenj). Takšen tip vedenja opiše na primeru, ko
šimpanzinja obtoži drugo šimpanzinjo za napake, storjene s strani njenega otroka. To po
njegovem nakazuje na zmožnost pripisovanja odgovornosti, čemur pa je pogoj
razumevanje sebe in drugih kot umnih posameznikov (Gallup 1982; 1985). Naslednji
primer domnevno intencionalnega vedenja navaja de Waal (2017): med sprehajanjem
skupine šimpanzov eden opazi drevo s premalo sadeži za celotno skupino, a dovolj zase.
Tako se namerno ustavi, a začne početi nekaj drugega. Zdi se, kot da ne želi usmeriti
pozornosti preostalih članov na sadeže. Kasneje, ko je skupina dovolj oddaljena, gre po
sadeže. De Waal piše tudi o skrivanju seksualnega vedenja samca pred dominantnim
samcem, o izkazovanju tega pred samicami ter o kompleksnih primerih kooperativnega
ter empatičnega vedenja, npr. tolažbe poraženih posameznikov, delitvi hrane in drugih.
Takšna vedenja so okarakterizirana kot intencionalna, ker zahtevajo prepoznavo tako
sebe in drugih kot posameznikov z voljo, namerami, družbeno vlogo in lastnim pogledom
na svet. Pri Bermúdezovi analizi samozavedanja bi to predstavljalo področje
nekonceptualnega duševnega samozavedanja.
Gallup v svojem delu ohranja strog kriterij sprejemljivosti testa in prizna uspešno
opravljenega le ljudem in človeku podobnim opicam (izključujoč gorile). Druge uspešno
prestale teste interpretira kot posledice slabe zasnove eksperimenta in/ali slabe
interpretacije (Gallup in Anderson, 2018).
V nasprotju z njim, de Waal (2019) argumentira, da je samozavedanje gradienten pojav.
Torej ni fenomen vse ali nič, temveč je stopnjevan. Avtor pripiše najvišjo stopnjo
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Gallup je pustil to celico prazno.
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samozavedanja ljudem, nekoliko nižjo človeku podobnim opicam, slonom, delfinom in
srakam. Manj razvito stopnjo pripiše opicam, papigam in čistilnim ustnačam, še manj
razvito pa psom, mačkam in prašičem. Takšen zaključek izvleče na podlagi uspešnosti na
testu samoprepoznavanja. Torej, čim uspešneje žival prestane test, tem bolj je
samozavedna.
Menim, da je to lahko napačna interpretacija, saj morda obstajajo primeri, ko je
samozavedanje prisotno, tudi če žival ne opravi testa. Po drugi strani pa je morda mogoče
tudi, da žival prestane test, a ni samozavedna. Slednji primer bi pripisal prej navedeni
raziskavi samoprepoznavanja mravelj (Cammaerts in Cammaerts, 2015), kjer je uspešno
prestali test najverjetneje plod neznanih dejavnikov, ki v poskusu niso nadzorovani, ter
ne odražajo istega fenomena, kot ga izkazuje samoprepoznava npr. opic ali slonov.
Nekoliko nepričakovano, tudi čistilne ustnače (Labroides dimidiatus), ribe redu ustnač
(Labriformes), prestanejo test samoprepoznavanja. De Waal (2019) navaja, da vsaj toliko
zanesljivo kakor opice in papige, vendar opozarja, da so lahko takšni rezultati tudi tukaj
plod neznanih dejavnikov. V tem smislu je samozavedanje čistilnih ustnač in mravelj pod
vprašajem, čeprav menim, da je bolj verjetno samozavedanje ustnač, kakor
samozavedanje mravelj, ker čistilne ustnače izkazujejo tudi nekatere druge oblike višje
razvitih vedenj, npr. dobro razvite socialne interakcije (Chojnacka in sod., 2014).
Glede na raziskave in interpretacije Gallupa (1982, 1985) trdim, da uspešno prestani test
nakazuje na sposobnosti živali, da se zaveda samega sebe kot subjekta v okolju drugih
subjektov. Če se navežem na Bermudezovo analizo, bi to prestavljalo približek
duševnemu samozavedanju in temelji na reprezentacijah. V tem smislu lahko to vedenje
okličemo kot kompleksno. Moramo pa biti pazljivi: rezultatov ne smemo interpretirati
brez zadržkov. Verjetno je uspešno opravljen test mravelj primer lažno pozitivnega
rezultata, kar nakazuje na možno nezanesljivost raziskav takšnega tipa. Z namenom
razločevanja med lažnimi rezultati, predlagam, da moramo ob testu samoprepoznavanja
preučiti še preostale kompleksne oblike vedenja, ki morda nakazujejo na zmožnost
samozavedanja živali. Preden naslovim takšna vedenja tekom poglavja, opišem še
raziskave samoprepoznavanja pri ljudeh.
4.1.1.4 Raziskave samoprepoznave pri ljudeh
Test ni bil opravljen zgolj na živalih, temveč tudi na ljudeh (Homo sapiens). Pionirsko
raziskavo samoprepoznavanja otrok je opravil Amsterdam (1972). Opazil je, da večina
otrok v starosti med 6 in 12 meseci izkazuje socialne oblike vedenja kot odgovor na svoj
odsev. Nase gledajo kot na vrstnika. Nato jih med 13. in 24. mesecem starosti večina
spremeni odziv iz igrivo-veselega v odmaknjenega ter zaskrbljenega. Po 24. mesecu
starosti pa prične večina otrok izkazovati vedenje usmerjeno k sebi.
Vzorec v raziskavi je bil kulturno homogen, torej verjetno premalo variabilen, in ne
izključuje možnosti vpliva kulturnega okolja na razvoj samoprepoznave. To so raziskali
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Broesch in sod. (2011). Rezultati so nakazali, da obstaja razlika v samoprepoznavi glede
na kulturno okolje, vendar interpretacija rezultatov ne sme biti prehitra in direktna,
opozarjajo. K temu lahko botruje večja zadržanost otrok v nekaterih kulturah. Ta bi lahko
vodila k odsotnosti izražanja samonanašalnega vedenja, kljub razumevanju, da je otrok v
odsevu on sam.
Bard in sod. (2006) pa so primerjali razvoj samoprepoznave otrok ljudi in šimpanzjih
mladičev. Opazili so nekoliko kasnejši vznik obravnavanega vedenja pri šimpanzu – to
je nastopilo okrog 30. meseca starosti. V članku avtorji primerjajo tudi izvorna članka,
Gallupovega (1970) ter Amsterdamovega (1972). Kljub nekaterim razlikam med njima,
priznajo, da lahko uspešno sklepamo o podobnosti med razvojem samoprepoznave ljudi
in šimpanzov.
Naslednje bistveno področje raziskovanja samoprepoznave je iskanje njenih nevralnih
korelatov. O tem pišeta, med drugim, Devue in Brédart (2011). Njun sklep je, da je težko
enoznačno okarakterizirati specifičen predel možganov kot odgovornega za to
sposobnost. Po drugi strani pa navajata, da lahko opazimo konsistentno vključenost
določenih možganskih regij. Nekaj jih je v prefrontalnem korteksu, pretežno v desni
polobli, nekaj jih je v parietalnem korteksu, ravno tako večinsko v desni polobli. Poleg
teh so vključeni še cingulatni korteks, insula ter fuziformni in temporalni girus.
Izpostavljam še nevroznanstveno raziskavo, ki so jo opravili Hecht in sod. (2017). V
članku primerjajo nevroanatomijo in vedenje šimpanzov in ljudi ter navajajo, da imajo
tisti osebki šimpanzov, ki izkazujejo ljudem bolj podobno vedenje, tudi ljudem bolj
podobno nevroanatomijo. Specifično izpostavljajo superiorni longitudinalni fascikulus,
ki vsebuje mielinizirana vlakna, ki povezujejo frontalne, okcipitalne, parietalne in
temporalne regije. V skladu s tem sklepajo, da imajo najverjetneje ravno te regije
(frontalni, okcipitalni, parietalni in temporalni reženj) pomembno vlogo pri fenomenu
samoprepoznave.
Pomembno področje raziskav kognicije in vedenja je tudi področje raziskav normalnega
ter patološkega stanja. Temu se v sklopu samoprepoznave posvečajo Gallup in sod.
(2003). Najprej obravnavajo vlogo desne hemisfere pri ljudeh. Njena deaktivacija omeji
zmožnosti reševanja zrcalnega kognitivnega testa47 na način, da ljudje dosegajo rezultate,
primerljive z rezus opicami. Iz tega avtorji sklepajo, da je v tem predelu možganov nekaj,
kar omogoča kompleksnejše kognitivne operacije, ki so nujne tudi za samoprepoznavo v
ogledalu. Poleg tega avtorji trdijo, da nižjo sposobnost samoprepoznave in teorije uma
opazimo pri shizofreniji, demenci ter motnji avtističnega spektra. Skupno vsem tem pa je
nenormalno delovanje frontalnega korteksa, iz česar lahko sklepamo, da je ta vpleten pri
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Ta test preverja zmožnosti manipulacije objektov s pomočjo ogledala. Ljudje in človeku podobne opice
test opravijo, preostale opice pa ne.
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kompleksnih kognitivnih operacijah, med drugim tudi pri samoprepoznavi in teoriji
uma.48
4.1.1.5 Povzeto in umeščeno
V tem podpoglavju sem pisal o samoprepoznavi živali. Osnoven test te sposobnosti je
Gallupov vedenjski test samoprepoznavanja. Rezultati nakazujejo, da ga uspešno
prestanejo ljudje po približno 24. mesecu starosti in šimpanzi po približno 30. mesecu
starosti. Test prestanejo tudi preostale človeku podobne opice z izjemo goril, malenkost
manj prepričljivo pa azijski slon, velika pliskavka in sraka. Dvomljivi rezultati obstajajo
za čistilno ustnačo, za orjaške mante ter za mravlje.
Pomembno vprašanje je tudi, kaj sploh preučujemo s tem testom oziroma kaj pomeni, če
ga žival prestane. Gallup in Anderson (2018) vzdržujeta strogo pozicijo in
samoprepoznavo priznata zgolj človeku podobnim opicam. Trdita pa, da test izkazuje
intencionalna vedenja in zmožnost pripisovanja mentalnih stanj drugim (teorija uma). V
smislu bolj sproščene interpretacije rezultatov testa sem navedel de Waalov pogled, kjer
avtor poudarja gradientnost te sposobnosti.
Iz napisanega lahko sklepamo, da odgovor na vprašanje »ali se žival samozaveda, če
prestane test samoprepoznavanja« ni enoznačen. Test je morda lahko lažno negativen
(žival ne prestane testa, a je samozavedna) ali pa lažno pozitiven (žival prestane test, a ni
samozavedna). V tem smislu predlagam, da moramo rezultate testa primerjati še s testi
ostalih kompleksnih vedenj. Spodaj se na kratko posvetim še dvema: vedenje, povezano
s teorijo uma in prosocialna vedenje. Pojavnost teh pri različnih živalskih skupinah pa
naslovim v zadnjem poglavju tega dela magistrske naloge (kompleksnost vedenja in
živčevja pri različnih živalskih taksonih).
4.1.2 Teorija uma
Izraz teorija uma sta prvotno uporabila Premarck in Woodruff v članku, kjer sta
preučevala ali lahko šimpanzi pripisujejo mentalna stanja drugim (Premack in Woodruff,
1978; Brüne in Brüne-Cohrs, 2006). Kmalu za letom 1978 se je uveljavil tudi pri
preučevanju ljudi. Sedaj pa v splošnem opisuje sposobnost kateregakoli organizma, da
uspešno pripisuje propozicionalna stanja drugim organizmom. Primeri teh stanj so želeti,
misliti, videti, ipd. Tako lahko organizem dojema druge organizme kot subjekte z lastnim
pogledom na svet in z lastnimi vzgibi za dejanja. Avtorji obeh citiranih člankov navajajo
tudi, da je ta sposobnost najverjetneje prilagoditev na kompleksno družbeno okolje, kjer
predvidevanje, zavajanje in natančno sodelovanje igrajo ključno vlogo pri uspešnosti
preživetja in razmnoževanja.

48

Teorijo uma naslovim v naslednjem podpoglavju.
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V prejšnjem delu magistrske naloge sem obravnaval Bermúdezov pogled na
samozavedanje. V sklopu duševnega samozavedanja avtor trdi, da se posameznik zaveda
v obliki kontrasta med okoljem subjektov in njim kot subjektom. V tem smislu je
samozavedanje povezano z zavedanjem drugih umov (to je avtor poimenoval simetrična
teza). Zdi se vredno preučiti ali lahko opazimo vzporednice med empiričnimi raziskavami
samozavedanja v testu samoprepoznavanja ter empiričnimi raziskavami teorije uma.
Gallup in sodelavci (2003) naslavljajo ravno to vzporednico in pišejo, da se prvi znaki
teorije uma pojavijo skoraj sočasno kot prvi znaki uspešne samoprepoznave. Dalje
navajajo, da se pri živalskih vrstah, ki ne izkazujejo uspešne samoprepoznave, tudi
vedenje, povezano s teorijo uma, ne pojavi. Brüne in Brüne-Cohrs (2006) na to temo
pišeta, kot že zgoraj omenjeno, da je bila, med drugim, gonilo evolucije primatov in ljudi
ravno zmožnost ločitve iskrene kooperacije od izkoriščanja ter zavajanja. Takšna
zmožnost pa je najverjetneje posledica zmožnosti pripisovanja mentalnih stanj drugim
(teorija uma) ter vzajemno uravnavanje vedenja glede na družbene in lastne zahteve
(samozavedanje).
Avtorja nadaljujeta, da se pri ljudeh prvi znaki teorije uma pojavijo po drugem letu
starosti,49 bolj zanesljivo med tretjim in četrtim letom, a se ne razvijejo polno do enajstega
leta. V navezavi na samozavedanje je morda ustrezno sklepati, da se tudi samozavedanje
ne razvije dokončno takrat, ko se oseba uspešno prepozna v ogledalu, temveč se razvija
še dolgo po tem. Avtorja dalje izpostavita, da je razvoj teorije uma vzajemen z razvojem
sposobnosti govora, ter da pri normalnem delovanju tega sodelujeta frontalni in
temporalni korteks. Nazadnje pa navedeta še, da nekatere patologije negativno vplivajo
na teorijo uma (npr. shizofrenija), nekatere pa vpliva nimajo (patološka stanja, ki nižaj
splošno inteligenco ali okvare pozornosti). Santos in sod. (2007) ter Focquaert in Platek
(2007) zaključijo podobno ter dodajo, da lahko opazimo vzporednice samozavedanja s
teorijo uma ter tudi z empatijo oz. prosocialnimi vedenji. Tem se posvetim v spodaj.
4.1.3 Prosocialna vedenja
Naslednja pomembna oblika vedenja, ki se verjetno sklada z vse kompleksnejšim
samozavedanjem, je prosocialno vedenje. Povezavo tega s teorijo uma in
samoprepoznavo obravnavata Focquaert in Platek (2007). Njuna ključna teza je, da
kooperativna, prosocialna in namerna vedenja predstavljajo evolucijsko prednost.
Organizmu omogočajo vse bolj fino navigiranje v družbenem prostoru. Teorija uma
omogoča razumevanje drugih, samozavedanje razumevanje sebe, namerna prosocialna
vedenja pa so rezultat obeh.

49

Morin (2011) navaja nekoliko drugačen potek razvoja teorije uma, npr. začetek pri 18. mesecu starosti
in konec pri šestih letih. Menim, da je velika razlika v času razvoja teorije uma, posledica različnega obsega
zmožnosti, ki jih avtorja obravnavata v sklopu teorije uma.
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De Waal (2017), v svoji knjigi Bonobo in ateist, pomembnost prosocialnih vedenj podpre.
Ponudi široko analizo teh in išče zametke morale ter altruističnega vedenja v živalskem
kraljestvu.50 Osredotoča se na kapucinke (Cebus apella), šimpanze in bonobe (Pan
troglodytes in Pan paniscus), azijske slone (Elephas maximus) ter podgane (Rattus
norvegicus domestica) Njegov argument je, da lahko opazimo različne stopnje
kompleksnosti prosocialnega vedenja. Kot analogijo navede lutko ruske babuške. Ta
predstavlja nadgradnje empatije in prosocialnega vedenja tako, da vsak naslednji nivo
vključuje še prejšnjega poleg nečesa novega. Notranja, najnižja stopnja empatije in
prosocialnega vedenja predstavlja zmožnost vživljanja v čustveno stanje drugega
subjekta. Srednji nivo predstavlja dodatno zmožnost skrbi za drugega, ki najverjetneje
temelji na vsaj bežnem razumevanju namer in stanja drugega. Najkompleksnejši nivo pa
predstavlja zmožnost prevzemanja stališč druge osebe in usmerjeno pomoč. Ta je prisotna
le pri ljudeh, druga stopnja pa tudi pri šimpanzih in bonobih, navaja de Waal. To se kaže
v primerih tolažbe, kompleksne družbene hierarhije, s komunikacijo ter z občutkom
pravičnosti. Dalje trdi, da bi lahko med prvo in drugo stopnjo empatije uvrstili slone in
kapucinke, v prvo stopnjo pa podgane. Dodaten pokazatelj dobro razvitih prosocialnih
vedenj so tudi kompleksne združbe, ki jih živali formirajo. Ena izmed kompleksnejših
oblik je »fisija-fuzija« socialna skupina, ki je skupina s spremenljivo velikostjo, ki se
oblikujejo z združevanjem ali razpadom drugih skupin. V teh so odnosi kompleksni, saj
člani poznajo identiteto in vrsto razmerja do drugih pripadnikov združbe.
V smislu obeh zgoraj citiranih del so prosocialna vedenja povezana s samozavedanjem in
teorijo uma. Tako je smiselno pričakovati, da bodo bitja, ki se podrobneje zavedajo sebe
(samozavedanje) in drugih (teorija uma) izražala tudi bolj kompleksna prosocialna
vedenja. Poleg teh so v sklopu kompleksnih socialnih vedenj pomembna tudi zavajajoča
vedenja. Ta prav tako izkazujejo razumevanje sebe in drugih. V magistrski nalogi jih ne
naslovim posebej.
4.1.4 Povzeto in umeščeno
Najprej sem opisal najbolj direkten pristop k vedenjski obravnavi samozavedanja. To je
Gallupov test samoprepoznavanja. Glede na avtorja, uspešno opravljen test predstavlja
sposobnost zavedanja samega sebe kot subjekta v okolju drugih subjektov. Potrjen je pri
ljudeh po okrog dveh letih starosti, pri šimpanzih po 30. mesecu starosti, pri azijskem
slonu, veliki pliskavki in sraki. Gallup prizna uspešno prestali test, in s tem zmožnost
samozavedanja, zgolj človeku podobnim opicam (izključujoč gorile) in ljudem. Večina
ostalih avtorjev pa ga prizna pri vseh sedaj naštetih živalih. Zmeda pa nastopi, ko
opazimo, da test uspešno prestanejo čistilna ustnača, manta in mravlje. Morda tukaj

50

Podobno analizo opravi tudi Damasio (2008), kjer obravnava čustva in občutke kot vse kompleksnejši
temelj vedenja, med drugim tudi empatije in prosocialnega vedenja.

38

Elersič K. Prispevek k razumevanju evolucije samozavedanja s primerjalno nevroznanstveno metodo.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Študij molekulske in funkcionalne biologije, 2020

govorimo o lažno pozitivnih rezultatih, kjer je verjetneje, da se samozavedajo ribe kot
žuželke.
V smislu odgovora na nastalo zmedo sem predpostavil, da verjetnost samozavedanja
živali narašča s povečevanjem števila kompleksnih vedenj, ki jih izraža. S tem namenom
sem opisal še dve drugi kompleksni vedenji, ki sta verjetno povezana s samozavedanjem:
vedenja, povezana s teorijo uma in prosocialna vedenja. Teorija uma predstavlja
zmožnost živali, da dojema druge kot subjekte z lastnim pogledom na svet in z lastnimi
vzgibi za dejanja. Prosocialna vedenja pa predstavljajo zmožnost živali, da nudi pomoč
drugim subjektom. Takšna vedenja so kompleksna, ker niso zgolj posledica naučenosti,
temveč so tudi posledica reprezentacij, ki prestavljajo vmesen korak med zaznavo in
odzivom. Npr. pri samoprepoznavanju, reprezentacija sebe v okolju drugih subjektov, pri
teoriji uma, reprezentacija namer drugega, pri usmerjenih prosocialnih vedenjih,
reprezentacija sebe in drugih.
4.2 KOMPLEKSNOST ŽIVČEVJA IN SAMOZAVEDANJE
V prejšnjem poglavju sem naslovil tri kompleksna vedenja, ki so najverjetneje povezana
s samozavedanjem. Namen je bil izpostaviti vedenjske pokazatelje samozavedanja pri
živalih. V tem poglavju pa predstavim ustrezne pokazatelje kompleksnosti živčnega
sistema. Osrednja predpostavka je, da čim bolj razvit živčni sistem kot ima žival, tem
višja je verjetnost, da se samozaveda. To je tudi druga linija sklepanja o samozavedanju
živali. Prva temelji na analizi kompleksnih vedenj, povezanih s samozavedanjem, ki sem
jih opisal v prejšnjem poglavju.
Začnem s predstavitvijo informacijsko-integracijske teorije zavesti in pokažem, da lahko
gledamo na samozavedanje kot na višjo stopnjo zavesti. Nato se osredotočim na dve
nevrobiološki raziskavi zavesti, ena vretenčarjev in druga nevretenčarjev. S tem želim
opozoriti na možganske predele, ki jih moramo nasloviti, če preučujemo samozavedanje.
Na zadnje pa opišem, katere pokazatelje živčne kompleksnosti je ustrezno uporabiti za
namen sklepanja na verjetnost samozavedanja živali.
4.2.1 Informacijsko-integracijska teorija zavesti
Tekom Bermúdezove analize samozavedanja sem navedel, da je primarna zavest pogoj
samozavedanja. Ta predstavlja preprosto afektivno stanje, ki je posledica integracije
prvoosebnih in okolijskih informacij. Takšno pojmovanje zavesti je v skladu s trenutno
dobro sprejeto teorijo zavesti v nevroznanosti, informacijsko-integracijsko teorijo, ki jo
je predlagal Tononi (2004).51 Avtor trdi, da je zavesten vsak sistem, ki lahko obstaja v
51

Preden nadaljujem, moram izpostaviti, da je v filozofiji in znanosti veliko različnih razprav o zavesti in
posledično tudi veliko različnih teorij zavesti. Te so npr. teorije višjega reda, kvantne teorije, prvoosebne
teorije in druge. S takšno širino problema se tukaj ne ukvarjam. Podrobnejši pregled ponudita Smith (2017)
in Blackmore (2013). Dodatno opozorilo, vredno omembe, je, da bo takšno pojmovanje zavesti
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več stanjih in uspešno integrira informacije teh stanj, kjer je stopnja zavesti odvisna od
števila integriranih stanj.52 Dve pomembni ideji te teorije sta: i) zavest je posledica
integracije informacij in ii) stopnja zavesti je posledica števila uspešno integriranih
informacij.53
Stopimo korak nazaj. V Bermúdezovi analizi samozavedanja sem opisal, kako postane
primarno zavesten organizem, na podlagi vse kompleksnejših miselnih operacij,
samozaveden. To lahko zapišemo tudi drugače. Organizem postane samozaveden na
podlagi vse večje količine informacij, ki so mu dostopne, in na podlagi vse večje količine
informacij, s katerimi lahko miselno operira. Takšna preureditev Bermúdezovega opisa
samozavedanja pa je izjemno podobna Tononijevi ideji višanja stopnje zavesti na podlagi
večanja števila integriranih informacij. Menim, da lahko na podlagi izpostavljene
podobnosti njunega pojmovanja zavesti in samozavedanja, samozavedanje označimo kot
višjo stopnjo zavesti. Torej, v luči informacijsko-integracijske teorije in Bermúdezove
analize samozavedanja sta zavest in samozavedanje posledica istega mehanizma,
integracije informacij (Tononi) oziroma operiranja z več miselnimi vsebinami
(Bermúdez), kjer je samozavedanje višja stopnja zavesti (Tononi) oziroma je primarna
zavest predpogoj samozavedanja (Bermúdez).
Poleg tega, Bermúdez izpostavlja več različnih oblik samozavedanja. Menim, da lahko
vse okličemo kot različne stopnje zavesti. V tem smislu predlagam naslednje pojmovanje:
zavest je nadpomenka, primarna zavest najnižja stopnja zavesti, nekonceptualno telesno
samozavedanje je višja stopnja zavesti, nekonceptualno duševno samozavedanje je še
višja stopnja, polno razvito konceptualno samozavedanje ljudi pa je najvišja stopnja
zavesti. Sedaj imamo vzpostavljen teren, na podlagi katerega lahko interpretiramo
raziskave zavesti vretenčarjev in nevretenčarjev. To nam bo kasneje pomagalo izbrati
ustrezen živčni pokazatelj samozavedanja živali.
4.2.2 Zavest vretenčarjev in nevretenčarjev
4.2.2.1 Zavest vretenčarjev
Fabbro in sod. (2015) izpostavijo delitev zavesti vretenčarjev na primarno zavest in višje
zavesti ter dalje iščejo živčne korelate teh (možganska področja in mehanizme povezane

redukcionistično. Sklicevalo se bo na živčne korelate in mehanizme. Torej bo naslavljalo lahek problem
zavesti, glede na Chalmersovo delitev problema zavesti, opisanega v drugem delu magistrske naloge.
52
Avtor trdi tudi, da lahko govorimo o zavesti preprostih živčnih omrežij, zavesti sistemov, ki ne temeljijo
na živčevju ter celo zavesti neživih sistemov, v kolikor takšni sistemi uspešno integrirajo informacije v
vzročno povezano celoto. Sicer je zavest takšnih sistemov majhna, a informacijsko integracijska teorija ne
vzpostavlja nobene magične ločnice med tem kaj je lahko zavestno in kaj ne. Tononi to teorijo podpre tudi
z matematično formulacijo, a je za magistrsko nalogo prezahtevna in preobsežna.
53
Nekoliko bolj poljudno in široko o informacijsko-integracijski teoriji piše Koch (2019).
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s specifično stopnjo zavesti).54 Njihov opis primarne zavesti je izjemno podoben
Bermúdezovi izpostavitvi primarne zavesti kot preprostega afetktivnega stanja. Njihov
opis višjih zavesti pa je okvirno podoben različnim stopnjam Bermúdezovega
samozavedanja.55 V tem smislu bo ta analiza dobro umestljiva v dosedanji okvir
magistrske naloge. Podrobnejše primerjave njunih pogledov pa ne naslovim, ker to ni
bistveno za naš namen.

Slika 2: Slika prikazuje možgane različnih vretenčarjev: a) kostnica šarenka (Oncorhynchus mykiss), b)
dvoživka zelena žaba (Rana esculenta), c) plazilec tegu (Tupinambis teguixin), d) ptič golob (Columba
livia), e) sesalec mačka (Felis catus) in f) človek (Homo sapiens). Z oranžno so obarvani nekateri bazalni
predeli možganov. Del neobarvanih pa predstavljajo tudi prednje možganske regije. Te se postopoma
večajo, kar je vzporedno s postopnim večanjem stopnje zavesti in samozavedanja vretenčarjev (Fabbro,
2015).

54

Angleška izvirnika sta »primary consciousness« (primarna zavest) in »more sophisticated forms of
consciousness« (višje zavesti).
55
Najverjetneje obstajajo še vmesne stopnje, npr. Bermúdez (1998: 191) omeni še stopnjo zavesti, ki jo
postavi med primarno zavest in nekonceptualno telesno samozavedanje..
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Avtorji trdijo, da je primarna zavest posledica integrativnega delovanja bazalnega dela
možganov, kjer bazalni del sestavljajo hrbtenjača, možgansko deblo, mali možgani,
hipotalamus, centralna jedra talamusa in evolucijsko starejši deli telencefalona. Višje
stopnje zavesti, pa so posledice dvosmerne interakcije med bazalnim in prednjim delom
možganov, kjer prednji del možganov sestavljajo preostanek talamusa, bazalni gangliji in
korteks.56 Ključno za magistrsko nalogo je, da višje kot so razviti prednji deli možganov,
višjo stopnjo zavesti lahko živali pripišemo.
Zgornja slika predstavlja razdelitev možganov različnih vrst vretenčarjev na bazalni in
prednji del, kjer je z oranžno barvo ponazorjen bazalni predel. Lepo je razvidno, da je ta
prisoten pri vseh navedenih vretenčarjih. Poleg tega je razvidno, da so velike spremembe
prisotne v preostalih delih možganov, med drugim tudi v prednjih. Avtorji zaključijo, da
je primarna oblika zavesti prisotna pri vseh vretenčarjih, višje oblike pa vsaj pri nekaterih
pticah in sesalcih, ker imajo ti organizmi dobro razvite prednje dele možganov (korteks
sesalcev, pallium ptic).
4.2.2.2 Zavest nevretenčarjev
Barron in Klein (2016) pa podata analizo zavesti nevretenčarjev. Najbolj se posvetita
žuželkam in žuželčjim možganom, komentirata pa tudi nevretenčarje nasploh. Primarno
zavest poimenujeta v skladu z našim dosedanjim pojmovanjem primarne zavesti in trdita,
da jo lahko pripišemo vsaj žuželkam. Avtorja izpostavita tudi žuželčje analoge
vretenčarskih bazalnih predelov možganov. Ti so gobasto telo, centralno telo, noduli in
protocerebrum. Kot primer kompleksne žuželke opišeta čmrlja in sklepata, da ravno
integracijska funkcija omenjenih žuželčjih možganskih predelov in posledična primarna
zavest, omogočata fleksibilno ter iznajdljivo vedenje teh živali.
Glede preostalih nevretenčarjev izpostavita, da je prvi pogoj, da bi sploh lahko razmišljali
o prisotnosti zavesti, vsaj deloma centralizirano živčevje. V tem smislu so ustrezni
kandidati preostali členonožci (npr. raki in pajkovci) in verjetno tudi glavonožci. Vsem
nevretenčarjem možnosti obstoja višjih zavesti, oziroma, v našem pojmovanju,
samozavedanja, pa avtorja ne pripišeta.
4.2.3 Kateri pokazatelj?
Zadnji namen tekočega poglavja pa je izpostaviti, katere živčne pokazatelje je ustrezno
analizirati, če želimo sklepati na verjetnost samozavedanja živali.
Po analizi Fabbra in sod. (2015) ter Barrona in Kleina (2016) se lahko nagibamo v smer,
da so najverjetneje vsi vretenčarji in vsaj nekateri nevretenčarji (glavonožci in žuželke

56

Pri različnih živalskih vrstah so predeli lahko različni, a funkcije podobne, npr. sesalčji korteks in
palliuma ptic.
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oziroma členonožci) primarno zavestni. Vprašanje, ki pa ostaja je, katere živali se
samozavedajo oziroma, katere živali izkazujejo višjo stopnjo zavesti. Fabbro in sod.
trdijo, da takšne stopnje temeljijo na dvosmerni interakciji med bazalnimi predeli
možganov in prednjimi predeli možganov, kjer je ključno, da bolj, kot so prednji predeli
možganov razviti, višjo stopnjo zavesti lahko živali pripišemo. Rahlo drugače rečeno,
bolj kot ima žival razvite prednje predele možganov, višja je verjetnost, da se
samozaveda.
V tem smislu potrebujemo ustrezen pokazatelj kompleksnosti prednjih možganov.
Takšnega uspešno izpostavi Herculano-Houzel (2016). Avtorica najprej opozori, da
velikost in teža možganov nista ustrezen pokazatelj kompleksnosti teh, ker opazimo, da
kiti in sloni, kljub večjim in težjim možganom od ljudi, ne izražajo toliko kompleksnega
vedenja. Nato poda nekoliko boljši pokazatelj - t.i. kvocient encefalizacije, ki predstavlja
odstopanje od pričakovane velikosti možganov glede na velikost telesa posamezne vrste.
Vendar nas avtorica kmalu opozori, da obstaja še boljši pokazatelj kompleksnosti
možganov. Ta je število celic v določenem predelu možganov. Encefalizacijski koeficient
je namreč problematičen, saj je vezan na razmerje med masama možganov in telesa in ne
upošteva gostote celic v možganskem tkivu. To pa je problematično, saj vsi možgani niso
zgrajeni enako: med sesalci imajo ravno možgani primatov najvišje število nevronov na
enoto mase ali prostornine. Herculano-Houzel zaključi, da tisto, kar je zares pomembno
za kompleksnost vedenja, je število računskih enot - nevronov - v specifičnem predelu
možganov: v skorji velikih možganov pri sesalcih oz. v sivini pri pticah.
Na podlagi tega in trditve, da so višje stopnje zavesti odvisne od razvitosti prednjih delov
možganov sklepam, da je najustreznejše analizirati število celic v prednjih delih
možganov. V tem smislu bom v prihodnjem poglavju za izbrane živalske taksone navedel
raziskave o številu nevronov v prednjih možganih, podrobneje v korteksu (skorja velikih
možganov). To nam bo pomagalo sklepati na verjetnost samozavedanja teh živali.
4.3 KOMPLEKSNOST VEDENJA IN ŽIVČEVJA PRI RAZLIČNIH ŽIVALSKIH
TAKSONIH
V tem, zadnjem poglavju tretjega dela magistrske naloge (empirične raziskave
samozavedanja) za različne živalske taksone opišem vedenja, povezana s
samozavedanjem (samoprepoznavanje, teorija uma in prosocialna vedenja) in podam
pokazatelj živčne kompleksnosti (število nevronov v korteksu). Najprej predstavim
skupine primatov (Primates), kitov (Cetacea), slonov (Elephantidae) in vranov
(Corvidae). Nato opišem še nevretenčarje – skupini glavonožcev (Cephalopoda) in
žuželk (Insecta).
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4.3.1 Primates
Tukaj naslovim izbrane vrste iz redu primatov (Primates), podrobneje iz pod-podredu
Simiiformes. Te so ljudje (Homo sapiens), šimpanzi in bonobi (Pan paniscus in Pan
troglodytes), orangutani (Pongo pygmaeus), gorile (Gorilla gorilla), rezus opice (Macaca
mulatta) in kapucinke (Cebus imitator). Ljudi, šimpanze, bonobe, orangutane in gorile
združimo v družino hominidov (Hominidae), rezus opice sodijo v družino repatih opic
starega sveta (Cercopithecidae), vse do sedaj omenjene pa združimo v parvored opic
Catarrhini. Kapucinke pa umeščamo v sestrski parvored opic Novega sveta (Platyrrhini).
Trend, ki pa ga opazimo pri raziskovanju kompleksnih vedenj teh živali je, da
kompleksnost vedenj narašča z višanjem sorodnosti s človekom. Torej, ljudje imamo
najbolj sofisticirano obliko razumevanja lastnega uma (samozavedanja), uma drugih
(teorija uma) in najkompleksnejše oblike prosocialnega vedenja. Sledijo nam šimpanzi
ter ostale človeku podobne opice (bonobo, orangutan in gorila), tem rezus opice, tem pa
opice kapucinke.
Podrobneje, človeku podobne opice se uspešno samoprepoznajo (najverjetneje z izjemo
goril). Dalje, Santos in sod. (2007) ter Premarck in Woodruff (1978) potrjujeta vsaj nekaj
znakov teorije uma pri človeku podobnih opicah. Ta oblika vedenja se raziskuje tudi pri
preostalih opicah, a Meunier (2017) navaja, da raziskovalna metodologija ter rezultati
niso enoznačni. Dalje, de Waal (2017) odpira vprašanje prosocialnih vedenj in empatije
pri primatih in opaža zgoraj opisani trend. Tako trdi, da imajo šimpanzi in bonobi
najkompleksnejšo obliko prosocialnega vedenja: ti izkazujejo aktivno skrb za drugega ter
občutek pravičnosti. Pri kapucinkah takšnega vedenja ne potrdi.
Poleg trenda višanja kompleksnosti vedenja primatov glede na večjo sorodnost z ljudmi,
opazimo tudi vzajemen trend višanja kompleksnosti možganskega tkiva glede na
sorodnost z ljudmi. Herculano-Houzel (2016) navaja, da imamo ljudje v korteksu 16
milijard nevronov, šimpanzi 6 milijard in opice starega sveta 1,7 milijarde. Avtorica
dodaja tudi, da imamo primati proti preostalim sesalcem višjo gostoto žičnih celic, kar
omogoča, da imamo v manjših in lažjih možganih več nevronov in posledično višje
kognitivno-vedenjske sposobnosti.
Sedaj pa moramo biti pozorni. V kolikor bi trend višanja kompleksnosti vedenja in
živčevja primatov glede na večjo sorodnost z ljudmi popolnoma držal, bi pri ostalih
živalih, ki so ljudem manj sorodne od tukaj omenjenih, lahko opazili le še manj razvite
oblike kompleksnih vedenj in manj kompleksno živčevje. Temu pa ni tako. Spodaj
naslovim preostale živalske skupine, ki so evolucijsko dlje od ljudi kot kapucinke, a ravno
tako izkazujejo kompleksnejše oblike vedenja in imajo visoko število nevronov v
prednjih predelih možganov. Začnem s skupino kitov.
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4.3.2 Cetacea
Podred kitov (Cetacea) sodi v red sodoprstih kopitarjev (Artiodactyla) in vključuje tako
vosate kite (Mysticeti), kamor sodijo večje vrste kitov, kot so sinji kit (Balaenoptera
musculus) in kit grbavec (Megaptera novaeangliae), ter zobate kite (Odontoceti), kamor
sodijo kiti, kot so velika pliskavka (Tursiops truncatus), beluga (Delphinapterus leucas)
in orka (Orcinus orca). V tem delu predstavim raziskave, opravljene na velikih
pliskavkah, predvsem v ujetništvu, ob temu pa dodam še raziskavo belug v naravnem
okolju. Vredno je poudariti tudi, da je preučevanje omenjenih živalskih skupin težavno,
saj so te izjemno velike, migrirajo na velike razdalje in živijo pretežno pod vodo. To
skorajda onemogoča preučevanje v kontroliranem okolju. V kolikor pa nam to uspe (po
večini z velikimi pliskavkami), smo naravno okolje živali izjemno spremenili. To nam
močno niža vrednost rezultatov, saj lahko prave kognitivno-vedenjske sposobnosti
odkrijemo samo tedaj, ko živalim predstavimo probleme, ki jih rešujejo v naravnem
okolju.
Marino (2002) piše, da je zadnji skupni prednik kitov in primatov živel pred približno 95
milijoni let. Na podlagi tega trdi, da so podobnosti med vedenji in kompleksnost živčevja
teh skupin posledica ločene evolucije. V članku se osredotoči tako na primerjavo obeh.
Najprej o živčni strukturi.
Možgani primatov so tekom evolucije proliferirali v fronto-okcipitalni osi, medtem ko so
možgani kitov proliferirali v lateralni osi. Pri možganih kitov najdemo edinstveno
paralimbično regijo, ki je pri možganih primatov ne zasledimo. Poleg tega med
skupinama opazimo tudi različne vzorce povezanosti in funkcionalnosti možganskega
tkiva, kot npr. različna slojevita struktura korteksa in bolj modularna struktura možganov
primatov. Herculano-Houzel (2016) dodaja, da imajo primati gostoto možganskega tkiva
večjo, kar je v skladu z zgoraj navedenim in nakazuje na določene razlike v možganski
strukturi obravnavanih taksonov. Poleg tega avtorica navaja, da imajo predstavniki
skupine kitov v korteksu med 3 in 9 milijard nevronov, kjer število celic ni natančno
podano, ker primanjkujejo raziskave, a ne glede na to število napeljuje, da je ustrezno
pričakovati kompleksne oblike vedenja in kognicije teh živali. Temu se posveti Marino
(2002).
Pri veliki pliskavki so pokazali, da so uspešno prestale test samoprepoznavanja. Poleg
tega raziskava Morrisona in Reissa (2018) nakazuje, da se je ta zmožnost pri eni pliskavki
razvila pred dvema letoma starosti, kar je prej kot pri ljudeh in šimpanzih. Marino (2002)
nadaljuje, da tako pri kitih kot pri velikih pliskavkah opazimo fisija-fuzija socialne
skupine, kakršne so značilne tudi za višje primate (npr. šimpanze). V teh so odnosi
kompleksni, saj člani poznajo identiteto in vrsto razmerja do drugih pripadnikov združbe.
Pri velikih pliskavkah so pokazali tudi sposobnost oblikovanja zavezništev, kar velja za
zelo zahtevno obliko socialnega sporazumevanja. Vse omenjene sposobnosti potrdijo
Marino in sod. (2007). Podobno obliko socialnih vezi, kot pri velikih pliskavkah, so
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dokazali tudi pri belugah (O’Corry-Crowe in sod., 2020). Te so izkazale še posebej
kompleksno strukturo združb, ki ni vezana zgolj na sorodstvene vezi. Ta se po potrebi
spreminja (fisija-fuzija) in je sestavljena od 2 do 2000 članov. Pri njih so opazili tudi
kulturno predajanje znanja o migracijskih poteh in močne vezi med mladičem ter materjo.
4.3.3 Elephantidae
Tretja skupina živali, ki jo naslovim, je družina slonov. Ta sodi v red trobčarjev
(Proboscidea) in klad Tethytheria. Zadnji skupni prednik slonov in ljudi je bival pred
približno 105 milijoni let (Herculano-Houzel, 2012).
Plotnik in sod. (2006) pišejo, da so pri enem od treh testiranih azijskih slonov (Elephas
maximus) potrdili samoprepoznavo v ogledalu. Pred tem je bilo že nekaj poskusov takšne
narave, a so bili negativni. Najverjetneje je bila težava v tem, da so raziskovalci
uporabljali premajhna ogledala, trdijo avtorji citiranega članka. Gallup in Anderson
(2018) pa ostajata kritična in zanikata možnost samozavedanja slonov. Tukaj menim, da
bo šele analiza preostalih kompleksnih vedenj in živčevja pokazala, ali uspešno prestali
test samoprepoznavanja potrjuje samozavedanje slonov, ali pa je bil uspešno prestani test
zgolj lažno pozitiven.
Herculano-Houzel (2016) navaja, da imajo sloni v skorji velikih možganov 5,6 milijard
nevronov, kar je relativno veliko in napeljuje na dejstvo, da so te živali kompleksne. To
potrdijo Hart in sod. (2008). V svojem članku se posvetijo kompleksnim vedenjem teh
živali. Trdijo, da so zelo uspešne v prostorski navigaciji in dolgotrajnem spominu. Poleg
tega izkazujejo tudi kompleksno socialno vedenje, ki je morebiti posledica prisotnosti
teorije uma. Sposobni so si zapomniti do 100 posameznikov, nekatere celo desetletja po
zadnji interakciji. Poleg tega izkazujejo pomoč slonom v stiski, tudi če niso v sorodu.
Opaženo je bilo tudi vedenje, podobno žalovanju ob smrti slona. Sorodni posamezniki so
se slab teden dni vračali k preminulemu osebku ter bili tam tudi do 7 ur. Nekoliko manj
izrazito, žalovanju podobno vedenje, izkazujejo nesorodni posamezniki. Avtorji članka
dalje navajajo tudi, da so raziskovalci opazili večje zanimanje slonov za okostje lastne
vrste, kot za okostje druge vrste (npr. povodnega konja). Takšni vedenji, torej nudenje
pomoči ter žalovanje, sta lahko pokazatelja, da se te živali zavedajo drugih slonov kot
bitij, ki so podobna njim samim.
Bates in sodelavci (2008) ravno tako naslovijo kompleksnost slonov in pišejo, da te živali
bivajo v spreminjajočih se fisija-fuzija združbah. De Waal (2017) pa v svoji knjigi
navede, da sloni lahko tudi sodelujejo pri reševanju kooperativnih nalog. Primer je, ko
slon uspešno pomaga drugemu slonu pri prevzemu nagrade (obe živali morata hkrati
povleci za nasprotna konca vrvi, da povlečeta nagrado do sebe). De Waal interpretira, da
prestali test nakazuje na prosocialnost teh živali. Poleg tega primera prosocialnosti sem
zgoraj opisal še druge, npr. snovanje kompleksnih združb, skrb za starejše in žalovanju
podobno vedenje.
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4.3.4 Vrani
Med pticami obravnavam družino vranov (Corvidae). Te so, od do sedaj obravnavanih
taksonov, evolucijsko najbolj oddaljena skupina od ljudi in človeku podobnih. Zadnji
skupni prednik je živel pred več kot 300 milijoni let (Naumann, 2015). Pogosto
preučevane živali iz te družine pa so šoje (rod Aphelocoma), vrane (rod Corvus) in srake
(rod Pica).
V prejšnjem poglavju sem navedel, da sraka (Pica pica) uspešno prestane test
samoprepoznavanja. To sta raziskala Prior in Schwarz (2008) in opazila, da tri od petih
osebkov izkazujejo spontano, nase osredotočeno vedenje po določenem času
izpostavljenosti ogledalu in po aplikaciji neinvazivne pike. O ostalih kognitivnih
sposobnostih družine vranov pa piše Taylor (2014). Avtor trdi, da te živali lahko
prilagajajo svoje vedenje glede na preteklost in prihodnost, torej izkazujejo znake dobrega
spomina. Poleg tega so vranam dokazali kompleksno socialno kognicijo. Živali gojijo
dolgotrajne socialne odnose in pomnijo tip razmerij z drugimi. Poleg tega si dobro
zapomnijo tudi obraze ljudi in lahko te povezujejo z določeno čustveno naravnanostjo
(npr. ta človek predstavlja grožnjo). Dalje v članku Taylor navaja, da lahko šoja na
podlagi prehranjevalnega vedenja druge šoje sklepa, kaj si želi kot naslednjo hrano. To
vedenje namiguje na določeno stopnjo razumevanja drugega na podlagi sebe, saj drugi
vrani izberejo takšno hrano, kot bi izbrali sami zase v njenem primeru. To nakazuje na
teorijo uma, čeprav interpretacije rezultatov niso enoznačne (van der Vaart in sod., 2012).
Omenjene raziskave prikazujejo vrane kot živali s kompleksno kognicijo. Glede na
evolucijsko oddaljenost od sesalcev je razumno sklepati, da gre za primer ločene evolucije
kompleksnega vedenja. V to smer nakazujejo tudi raziskave živčnega sistema vranov.
Nieder (2017) navaja, da so možgani ptic precej drugačni kot možgani sesalcev.
Najpomembnejša struktura možganov, ki omogoča sesalcem fleksibilna in kompleksna
vedenja, je frontalni korteks. Ta velja za asociacijski in integracijski predel, ki operira
med senzornimi in motoričnimi operacijami. Pri ptičih to vlogo zavzema t.i. pallium,
podrobneje nidopallium caudolaterale. Dodatne podobnosti teh predelov ostajajo nejasne,
piše Nieder. Güntürkün in sod. (2017) pa navajajo, da je število nevronov v ptičjih
možganih višje od vrednosti, ki bi jo pričakovali pri primerljivo velikih sesalcih.57
Olkowicz in sod. (2016) dodajo, da ima krokar v palliumu 1,2 milijardi nevronov.58 To
pomeni, da so ptičji možgani relativno gosto tkivo. Avtorji opisujejo tudi primerjavo
vranov in človeku podobnih opic. Rezultati nakazujejo v smer, da so, kot že zgoraj

57

Olkowicz in sod. (2016) pišejo, da je nevronska gostota ptic (papig in vranov) večja kakor nevronska
gostota primatov. Z drugimi besedami, možgani ptic imajo več nevronov, kakor možgani primatov pri enaki
masi tkiva.
58
Obravnavo bi si zaslužile tudi ptice družine Psittacidae, npr. vrsta modro rumena ara (Ara ararauna),
ker imajo te ptice prav tako dobro razvite možgane – v palliumu imajo 1,9 milijard nevronov.
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opisano, vrani živali s kompleksno kognicijo, morda primerljivi vsaj z opicami Novega
sveta.
4.3.5 Nevretenčarji
Nevretenčarji veljajo za od človeka in primatov zelo evolucijsko oddaljeno skupino
živali. Tukaj opišem razred glavonožcev (Cephalopoda) in razred žuželk (Insecta).
4.3.5.1 Cephalopoda
Tukaj na kratko omenim raziskave redu hobotnic (Octopoda), sip (Sepiida) in lignjev
(Decapodiformes). Te živali sodijo v razred glavonožcev (Cephalopoda) in dalje v deblo
mehkužcev (Molusca).
Glede na veliko evolucijsko oddaljenost od vretenčarjev je razumno pričakovati precej
drugačno strukturo živčnega sistema, kakor smo jo srečali do sedaj. To jasno ponazorita
Mather in Dickel (2017). V članku izpostavita, da imajo omenjene živali decentraliziran
nadzor – motorično plat lovk nadzorujejo periferni živčni gangliji, možgani pa vršijo
nadzor nad višjimi kognitivnimi funkcijami. Te so navigacija, prehranjevalno, socialno
in spolno vedenje. Ne glede na izpostavljeno decentraliziranost, imajo glavonožci zelo
centralizirano živčevje v primerjavi z ostalimi nevretenčarji (le členonožci imajo
relativno centralizirano živčevje za nevretenčarje). Podrobneje se možganski strukturi
nisem posvetil.
Poleg relativno dobro razvitega živčevja imajo te živali tudi dobro razvita nekatera
vedenja. Schnell in Clayton (2019) izpostavita hobotnice, sipe in lignje posebej, a za vse
velja podobno. Te živali so občasno socialne (izkazujejo določene znake socialnosti –
strategije parjenja in skupna iskanja hrane, a večino časa bivajo solitarno), imajo dobro
razvit zaznavni spomin, prostorsko učenje, iznajdljive načine obrambe in skrivanja pred
plenilci ter imajo zavajajočo strategijo parjenja. Višje razvita vedenja glavonožcev
potrjuje tudi Mather (2008).
Amodio in sod. (2019) in Vitti (2013) navajajo enake višje razvite kognitivne sposobnosti
teh živali ter jih umeščajo v evolucijski kontekst. Po njihovem mnenju naj bi abiotski
(iskanje hrane) ter biotski (varnost pred plenilci) selekcijski pritiski igrali pomembno
vlogo pri vzniku inteligence omenjenih živali. Dalje trdijo, da imajo najverjetneje tudi
socialni pritiski (strategije parjenja in skupna iskanja hrane) pomembno vlogo v razvoju
višje razvitih kognitivnih sposobnosti glavonožcev. To piše tudi Packard (1972), ko
primerja evolucijski razvoj glavonožcev ter rib in navaja, da so si, zaradi podobnega
habitata in podobnih biotskih pritiskov (plenilci), živali vedenjsko in kognitivno dovolj
podobne, da lahko govorimo o primeru konvergentne evolucije.
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4.3.5.2 Insecta
Razred žuželk (Insecta) sodi v deblo členonožcev (Arthropoda). Raziskave, ki jih
navedem se osredotočajo na rod čebel (Apis), rod čmrljev (Bombus), rod os (Vespidae) in
rod mravelj (Formicidae). Te sodijo v red kožekrilcev (Hymenoptera).
Vse žuželke imajo živčevje sestavljeno iz možganov ter trebušnjače s parnimi in
segmentalnimi gangliji. Tako je njihov živčni sistem, v podobnem smislu kot pri
glavonožcih, necentraliziran, kar je precej različno od živčne strukture vretenčarjev. Po
drugi strani pa imajo žuželke v primerjavi z večino nevretenčarjev, razen glavonožcev,
dobro razvit in centraliziran živčni sistem. Podrobnejše nevroanatomije žuželk nisem
preučil.
Cammaerts in Cammaerts (2015), kot že zgoraj omenjeno, potrdita samoprepoznavo
mravelj, a po večini ta ni sprejeta kot tehten pokazatelj samozavedanja (Gallup in
Anderson, 2018). Giurfa (2013) se v svojem članku posveti žuželčjim sposobnostim
uravnavanja pozornosti in kompleksnim oblikam učenja. Tem tudi išče primerne nevralne
korelate, kjer navede, da procese najverjetneje izvaja gobasto telesce v možganih. Perry
in sod. (2017) pišejo, da je pri nekaterih osah opaziti dober spomin. Poleg tega je pri
opraševalcih zaslediti dobro orientacijo v prostoru, saj znajo te živali poiskati najhitrejšo
možno pot med ciljem in začetno točko. Opraševalci se tudi učijo na podlagi izkušenj in
raziskovanja, kar nakazuje na dober prostorski spomin ter fleksibilno vedenje. Opaziti je
tudi dobro razvite sisteme komunikacije, npr. čebelji ples. Avtorji dalje pišejo, da mravlje
in čmrlji uspešno prenašajo objekte od ene do druge lokacije, da pridobijo nagrado. Pri
čebelah pa so opazili vedenje, ki spominja na reaktivna čustvena stanja – v kolikor je
žival predhodno pod stresom, bo kasneje običajno nevtralen dražljaj verjetneje dojela kot
negativen. Perry in sod. članek zaključijo s trditvijo, da najverjetneje pravih kompleksnih
vedenj, kot sta teorija uma in samozavedanje, pri žuželkah ne najdemo. Pišejo, da sta
razloga verjetno dva: eden je, ker je živčevje žuželk v primerjavi z vretenčarskim
razmeroma majhno, drugi pa je, ker najverjetneje selekcijskega pritiska za razvoj takšnih
vedenj tekom evolucije ni bilo.
Primerjavi žuželk z vretenčarji in ostalimi živali se posvečata tudi Simons in Tibbetts
(2019). Njuna analiza je veliko bolj evolucijsko naravnana, saj se sprašujeta, kaj je
selekcijski dejavnik, ki vodi k razvoju kompleksnih oblik vedenja in živčnih struktur. Pri
zgoraj obravnavanih kožekrilcih je razvoj kompleksnih gobastih telesc usmerjalo prej
nesocialno kot socialno vedenje, kar podpira opažanje, da imajo vrste žužek, ki tvorijo
male kolonije, več živčne mase in posledično bolj kompleksno in fleksibilno vedenje, kot
vrste žuželk, ki tvorijo večje kolonije. Zaključujeta je, da odgovor ni enoznačen, čeprav
abiotski dejavniki igrajo zagotovo pomembno vlogo.
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4.3.6 Kritika kompleksnega vedenja
Tekom poglavja sem nalovil kompleksna vedenja in kompleksnost živčevja izbranih
živalskih taksonov. Pred povzetkom in sklepom pa je vredno še kritično pogledati na
opisane raziskave. Glede števila nevronov v korteksu nimam kaj pripomniti. Število je
posledica empiričnih meritev, vrednosti pa so postavljene v dober teorijski okvir po
Herculano-Houzel (2016) – več nevronov v prednjih predelih možganov, kot ima žival,
tem višja je kognitivno-vedenjska kompleksnost te živali. Po drugi strani pa je ustrezno
kritično pogledati na interpretacijo opisanih vedenj živalskih taksonov in se vprašati ali
so vedenja, ki jih te živali izkazujejo, resnično kompleksna.
Najprej se vrnimo k uporabljeni definiciji kompleksnih vedenj (tem pravimo tudi
intencionalna). Ta vedenja temeljijo na reprezentacijah, kot vmesnih stanjih med zaznavo
in vedenjem. Torej niso brezpogojen, refleksen odziv na okolje. V tem smislu se pri
vprašanju, ali so vedenja kompleksna ali ne, sprašujemo, ali so vedenja opisanih taksonov
tudi plod reprezentacij ali so zgolj naučena in refleksna.
Kritiko izpostavlja Shettleworth (2010) in trdi, da lahko vedenjem pripisujemo preveliko
kompleksnost, če rezultate raziskav napak interpretiramo. Temu pravi tudi
antropomorfiziranje rezultatov. Torej, živali pripisujemo miselni potek, ki ga opazimo pri
sebi, a pri živali ni prisoten. Poglejmo primer: nedominanten samec ne razkazuje spolnih
organov samicam v prisotnosti dominantnega samca. To je lahko posledica razumevanja,
da dominanten samec želi samice zase in bo nedominantnega samca napadel, v kolikor
bo prekoračil mejo. Takšna interpretacija narekuje, da je vedenje samca plod razumevanja
drugega, kar pa temelji tudi na reprezentaciji namere drugega. Po drugi strani pa je lahko
to vedenje posledica naučenosti. V tem smislu nedominanten samec asociira, da bo
dominanten samec izkazal agresivno vedenje (nekaj negativnega za nedominantnega
samca), v kolikor bo on izkazoval spolno vedenje v njegovi prisotnosti. V tem primeru
pa vedenje interpretiramo kot naučeno. Takšni dve razlagi bi lahko podali tudi za
selektivno skrivanje in nabiranje hrane pri vranah (Taylor, 2014). Vrana nabira hrano, ki
je druge vrane ne vidijo, ker ve, da ji bodo to poskušale druge vzeti, ker si jo tudi one
želijo. Po drugi, preprostejši strani pa to počne, ker ji prisotnost drugih vran ob nabiranju
hrane vzbuja negativne asociacije. Tako smo pri obeh primerih razpeti med interpretacijo
vedenja, kot posledico naučenosti (vedenje ni kompleksno) ali pa, kot posledico
razumevanja drugega (vedenje je kompleksno).
Zgoraj opisanim, preprostejšim razlagam avtorica pravi »killjoy« razlage oziroma
nezabavne razlage, ki razočarajo raziskovalca s previsokimi pričakovanji. Njihovo
ustreznost pa podpre z dejstvom, da preveč intencionalne oz. kompleksne razlage
pripisujemo tudi sami sebi. V tem smislu poda kritiko poljudne psihologije, ki razlaga
vedenje ljudi kot posledico propozicionalnih miselnih stanj, npr. »nekaj delam, ker si to
želim« (»želim si, da« kot propozicionalno stanje). Kot ugotavlja avtorica, pa taka razlaga
ni vedno ustrezna, saj raziskave kažejo pomembno vlogo preprostih, iracionalnih ter
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nezavednih procesov pri uravnavanju človeškega vedenja. S tem ne zanika
intencionalnosti oziroma kompleksnosti človeškega vedenja, temveč poskuša nakazati,
da včasih tudi vedenje ljudi razlagamo s preveč kompleksnimi modeli. Argument
nadaljuje, da v kolikor je temu tako, obstaja še večja verjetnost, da to storimo pri
opisovanju vedenja živali. Tudi Gallup (1982, 1985) ter Gallup in Anderson (2018)
peljeta argument v isto smer ter zanikata teorijo uma in samozavedanje pri večini živali
(le za nekatere človeku podobne opice jo priznata).
Menim, da je takšen sklep, ki narekuje, da zgoraj izpostavljena vedenja vretenčarjev niso
kompleksna, napačen. Najprej, Bermúdez v analizi nekonceptualnega telesnega
samozavedanja ponudi raziskave živali, ki uspešno izkazujejo prostorsko zavedanje.
Avtor opiše uspešno navigacijo, ki temelji na reprezentaciji prostora, vsaj pri šimpanzih
in psih (Bermúdez, 1998: 212-219). Dalje, kiti in sloni izkazujejo obsežne migracije, ki
zelo verjetno temeljijo na reprezentacijah prostora (temeljijo na prostorskem
zavedanju).59 Poleg tega te živali izkazujejo kompleksna socialna vedenja, kot so
kompleksne fisija-fuzija združbe in prosocialna vedenja, ki morda temeljijo na
razumevanju drugega (Bates in sodelavci, 2008; Hart in sod., 2008; Marino, 2002; Marino
in sod., 2007; O’Corry-Crowe in sod., 2020). Takšne oblike kompleksnih vedenj so
prisotne tudi pri obravnavanih vrstah primatov (Brüne in Brüne-Cohrs, 2006; de Waal,
2017). Skupina vranov ima nekoliko nižje razvite družbene odnose, a je še vedno ustrezen
kandidat kompleksnih, intencionalnih vedenj, saj so pri njih pokazali določeno mero
razumevanja drugih in sposobnost samoprepoznavanja (Taylor, 2014). Torej, menim, da
je na podlagi podanih empiričnih raziskav in Bermúdezovega teorijskega okvirja
samozavedanja, ustrezneje sklepati, da so to prava kompleksna, intencionalna vedenja in
ne zgolj naučena. Poleg tega si lahko pri podprtju takšne interpretacije pomagamo z
analizo kompleksnosti živčevja. Herculano-Houzel (2016) in Olkowicz in sod. (2016)
potrdijo dobro razvito živčevje pri vseh omenjenih skupinah vretenčarjev, kjer izstopajo
višje razviti primati (človek in človeku podobne opice), kiti in sloni.
Slika pa je nekoliko drugačna pri izpostavljenih nevretenčarjih: glavonožcih in žuželkah.
Za žuželke, podrobneje kožekrilce, pišejo Perry in sod. (2017), da najverjetneje te živali
nimajo zmožnosti samoprepoznavanja in teorije uma, čeprav izkazujejo nekatera višje
razvita vedenja (sistemi komunikacije, dober spomin, uspešna navigacija in reaktivna
čustvena stanja). Za glavonožce pa nobena izpostavljena raziskava ne naslavlja
samoprepoznavanja, teorije uma in prosocialnih vedenj. Po drugi strani, Schnell in
Clayton (2019) navajata dobro razvit spomin, prostorsko učenje, iznajdljive načine
obrambe in skrivanja pred plenilci ter zavajajočo strategijo parjenja. Poleg tega, Roth
(2015) dodaja, da lahko govorimo pri glavonožcih in členonožcih o dobro razviti
inteligenci, kar je v prid kompleksnosti teh živalskih taksonov. V tem smislu izgleda, da

59

Migracije ptic so lahko posledica občutljivosti na okoljske dražljaje, npr. na magnetorecepcijo in ne na
reprezentacijo prostora (Bermúdez, 1998: 210-211).
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rezultati še niso poenoteni. Po eni strani raziskovalci pri glavonožcih in žuželkah niso
dokazali kompleksnih oblik vedenja, kot vretenčarjem (niso jim dokazali
samoprepoznave, razumevanja drugega, kompleksnih fisija-fuzija združb in nudenja
usmerjene pomoči). Po drugi strani pa te živali vseeno izkazujejo sposobnosti reševanja
zahtevnih problemov (dober spomin, učenje), se uspešno orientirajo v prostoru (iskanje
hrane in obramba pred plenilci) ter uporabljajo zavajajoče strategije parjenja
(glavonožci). Na podlagi tega menim, da so potrebne nadaljnje raziskave, preden lahko
potrdimo ali ovržemo trditev, da vedenja izpostavljenih nevretečarjev, temeljijo na
reprezentacijah in so zaradi tega kompleksna. Predlagam, da do nadaljnega višje razvita
vedenja nevretenčarjev poimenujemo kot-kompleksna, v kolikor kompleksno pomeni
vedenje, ki temelji na Bermúdezovem opisu intencionalnega vedenja.
4.4 REZULTATI
Sedaj pa analizo kompleksnih vedenj in živčevja različnih taksonov povzamem. V tabeli
označim prisotnost in kompleksnost izpostavljenih vedenj, povezanih s samozavedanjem
zgoraj obravnavanim taksonom. Zraven navedem tudi število nevronov v prednjih
predelih možganov (sesalci – korteks, ptice – pallium).
V preglednici sem samoprepoznavo in teorijo uma označil kot prisotno ali odsotno
zmožnost. Prosocialnim vedenjem pa sem dodelil tri stopnje glede na de Waalovo
razdelitev. Prisotnost vedenja označim z znakom plus, pri prosocialnih vedenjih pa več
plus znakov pomeni višjo kompleksnost. Znak v oklepaju pomeni nejasne rezultate,
minus odsotnost vedenja, vprašaj dvomljive rezultate potrebne komentarja, poševnica pa,
da vedenja nisem raziskal. Človek tukaj služi kot referenca, saj so pri nas prisotne
najkompleksnejše oblike vseh izpostavljenih vedenj.
Preglednica 3: Primerjava kompleksnih vedenj in živčevja pri različnih živalskih skupinah. Plus
predstavlja potrditev vedenja pri živalski vrsti, plus v oklepaju pomanjkljive rezultate, minus odsotnost
vedenja, poševnica, da tega nisem raziskal, vprašaj pa rezultate, potrebne komentarja. Z namenom
ilustracije različne kompleksnosti vedenja lahko živali pripišem različno število plusov.
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Samoprepoznava je prisotna pri človeku podobnih opicah (Gallup, 1970, 1982, 1985; de
Waal, 2019; Gallup in sod., 2003; Krachun in sod., 2019), pri kitih, kjer je dokazana za
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velike pliskavke (Morrison in Reiss 2018; Reiss in Marino, 2001), azijskem slonu
(Plotnik in sod., 2006) in vranih, kjer je dokazana za srako (Prior in sod., 2008). Repate
opice starega sveta (rezus opice) so uspešno naučili izkazovati samonanašalno vedenje
(Huttunen in sod., 2017), kar zaenkrat ne zadosti kriterijem prave samoprepoznave.
Vseeno pa je to pokazatelj samozavedanja, saj so po učenju opice pričele izkazovati
spontana samonanašalna vedenja. Opice Novega sveta testa niso prestale (Gallup, 1970,
1982, 1985; de Waal, 2019; Gallup in sod., 2003; Krachun in sod., 2019). Žuželkam
(mravljam) so dokazali samoprepoznavo (Cammaerts in Cammaerts, 2015), a
najverjetneje je to primer lažno pozitivnega testa.
Teorija uma je prisotna pri človeku podobnih opicah. Pri ostalih opicah so rezultati
večznačni (Santos in sod., 2007; Meunier, 2017). Isto velja za vrane (Taylor, 2014; van
der Vaart in sod., 2012). Pri ostalih živalih raziskav tega tipa nisem zasledil.
Prosocialnost je v drugi stopnji kompleksnosti prisotna pri človeku podobnih opicah (de
Waal 2017), kitih (O’Corry-Crowe in sod., 2020; Marino, 2002) in slonih (de Waal, 2017;
Hart in sod., 2008; Bates in sodelavci, 2008). Te živali izkazujejo kompleksne družbene
odnose in usmerjeno pomoč. V prvi stopnji kompleksnosti pa je prosocialnost prisotna
pri vranih, ker po eni strani raziskav usmerjene pomoči ni opaziti, po drugi strani pa te
živali vzpostavljajo medsebojne odnose (Taylor, 2014). Opic Novega sveta in repatih
opic starega sveta nisem posebej analiziral, vendar imajo glede na de Walla (2017)
nekoliko nižjo razvito stopnjo socialnega življenja in empatije kot človeku podobne
opice. Zato jim dodeljujem prvo stopnjo kompleksnosti, kjer so potrebne tudi nadaljnje
raziskave. Prosocialna vedenja pri glavonožcih in žuželkah so odsotna, a s potrebo po
nadaljnjih raziskavah. Te živali so občasno socialne (bolj izrazito glavonožci kot
žuželke), a nisem zasledil raziskav, ki bi pokazale na usmerjena prosocialna vedenja
(glavonožci: Vitti, 2013; Amodio in sod., 2019; Schnell in Clayton, 2019; žuželke:
Simons in Tibbetts, 2019).
Število nevronov v prednjih možganih pa je sledeče: pri ljudeh 16 milijard, pri človeku
podobnih opicah 6 milijard, pri repatih opicah starega sveta 1,7 milijarde, pri kitih med 3
in 9 milijardami, pri sloni 5,6 milijarde, pri vranih pa 1,2 milijardi. Pri nevretenčarjih
raziskav takšnega tipa nisem naslovil.
Glede na predstavljene raziskave sklepam, da najkompleksnejša vedenja izkazujejo
človeku podobne opice, tem sledijo sloni in kiti, tem repate opice starega sveta, tem vrani,
tem pa opice Novega sveta. Nevretenčarji treh izpostavljenih vedenj, povezanih s
samozavedanjem, ne izkazujejo, čeprav so potrebne nadaljnje raziskave.
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5 RAZPRAVA
5.1 VEDENJE, MOŽGANI IN EVOLUCIJA SAMOZAVEDANJA
Sedaj je čas, da se vrnemo k samozavedanju. Osnovna predpostavka, s katero sem začel
analizo je, da čim več vedenj, povezanih s samozavedanjem, kakor žival izkazuje ter, čim
več nevronov v prednjih delih možganov, kakor žival ima, tem višja je verjetnost, da se
samozaveda. V tem smislu, lahko rezultate prisotnosti kompleksnih vedenj in rezultate
kompleksnosti prednjih možganov pri izbranih živalskih taksonih interpretiramo kot
verjetnost samozavedanja. Torej, zelo verjetno se samozavedajo človeku podobne opice,
kiti in sloni, nekoliko manj repate opice starega sveta, še malo manj vrani, najmanj
verjetno od obravnavanih vretenčarjev pa se samozavedajo opice Novega sveta. Višje
raziti nevretenčarji (glavonožci in žuželke) pa se najverjetneje ne samozavedajo.
Trdim torej, da je samozavedanje prisotno pri več različnih taksonih, ki si niso najbolj
sorodni. Z drugimi besedami, samozavedanje se je morda med evolucijo razvilo večkrat.
Umestno vprašanje sedaj je, kakšen tip evolucije je vodil do samozavedanja pri različnih
taksonih.
V prvem delu magistrske naloge sem pisal tudi o primerjanju evolucijskega izvora
podobnih lastnosti. Izpostavil sem dva primera evolucije, ki lahko vodita do podobnosti
med organizmi. Prva je skupna, druga pa ločena evolucija. V primeru prve je podobnost
lastnosti plod zelo podobnega skupnega prednika, ki je primerjano lastnost že imel. V
primeru druge, pa lahko govorimo o več različnih tipih ločene evolucije: vzporedna
evolucija, konvergentna evolucija in evolucijski obrat. Pri vzporedni evoluciji je
podobnost lastnosti plod podobnega skupnega prednika, ki primerjane lastnosti še ni imel.
Ta se je vzporedno razvila pri obeh skupinah na podlagi dveh izhodišč: podobnih
evolucijskih pritiskov in temeljne podobnosti primerjanih taksonov živali. Pri
konvergentni evoluciji pa je podobnost plod zgolj podobnih evolucijskih pritiskov. Zadnji
skupni prednik obeh skupin je od njiju zelo različen. Pri evolucijskem obratu pa je
podobnost posledica izgube določenih lastnosti pri eni izmed skupin živali. Ta primer
ločene evolucije za nadaljnjo obravnavo ni pomemben.
Samozavedanje primatov (samozavedamo se ljudje, zelo verjetno tudi človeku podobne
opice) se je najverjetneje razvilo s skupno evolucijo, kar pomeni, da so se je skupni
prednik ljudi in človeku podobnih opic že samozavedal. To sklepam na podlagi
antropoloških raziskav prednikov ljudi in šimpanzov, ki temeljijo tako na raziskavah tako
ljudi kot na raziskavah človeku podobnih opic (Duda in Zrzavý, 2013). Samozavedanje
sesalcev (kitov, slonov in primatov) se je razvilo z ločeno evolucijo, čeprav ne uspem
sklepati na tip ločene evolucije. Ali je ta vzporedna ali konvergentna? Potrebne so
nadaljnje raziskave preostalih sesalčjih taksonov, ki bodo ustrezno nakazali na
podobnosti in razlike ter na evolucijsko zgodovino (Kappeler in sod., 2013). Večina
avtorjev pa nakazuje na konvergentni razvoj kompleksnih kognitivnih vedenj in višje
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razvitih predelov možganov med sesalci (Connor in sod., 1998; Marino, 2002; Roth
2015). Samozavedanje sesalcev in ptic pa se je najverjetneje razvilo s konvergentno
evolucijo, ker je bil njihov skupni prednik vedenjsko in kognitivno precej različen od zdaj
primerjanih taksonov (Nieder, 2017). Sicer Bshary in sod. (2014), Naumann in sod.
(2015) in Assaf in sod. (2020) pišejo o podobnosti živčevja ter vedenja vseh vretenčarjev,
a menim, da takšna podobnost lahko nakazuje na skupno ali vzporedno evolucijo
preprostejših vedenj in osnovne možganske strukture, ne pa na skupno ali vzporedno
evolucijo samozavedanja in najrazvitejših prednjih možganov.
5.2 VERJETNOST ALI STOPNJA SAMOZAVEDANJA
V prejšnjem delu magistrske naloge sem analiziral možnost samozavedanja živali na
podlagi vedenjskih in živčnih pokazateljev samozavedanja. Za vedenjske sem izbral
samoprepoznavanje, teorijo uma in prosocialna vedenja, za živčne pa število nevronov v
prednjih možganih. Osnova predpostavka je bila, da čim več takšnih vedenj žival izkazuje
in čim kompleksnejše prednje možgane ima, tem višja je verjetnost samozavedanja.
V poglavju samozavedanje kot stopnjevan pojav sem pisal o Bermúdezovi analizi
samozavedanja. Avtor izpostavi možnost nekonceptualnega samozavedanja, iz česar
sledi, da so lahko samozavedni tudi nekonceptualni organizmi, torej organizmi, ki nimajo
simbolno-jezikovnega sistema komunikacije kot ljudje. To naredi preučevanje
samozavedanja živali sploh možno. Osnovna avtorjeva ideja je, da ko postane primarno
zavesten organizem dovolj kompleksen, na način, da se na podlagi reprezentacij prične
zavedati sebe kot nečesa različnega od okolja (nekonceptualni pogled na svet), postane
nekonceptualno telesno samozaveden. Če postane takšen organizem še kompleksnejši in
se umešča tudi v družbeno okolje, postane tudi nekonceptualno duševno samozaveden.
Pri odraslih ljudeh lahko govorimo o še kompleksnejši stopnji samozavedanj, o
konceptualnem samozavedanju, ki temelji na jezikovnih zmožnostih.
V poglavju kompleksnost živčevja in samozavedanja sem predstavil informacijskointegracijsko teorijo, ki naslavlja zavest kot sposobnost integracije informacij, kjer je
stopnja zavesti odvisna od količine integriranih informacij. Na ta način lahko govorimo
o več stopnjah zavesti, kjer je primarna zavesti predpogoj samozavedanju, ki predstavlja
višje stopnje zavesti. Dalje sem izpostavil pomembne možganske predele za primarno
zavest in višje stopnje zavesti vretenčarjev. Prva je posledica delovanja bazalnih predelov
možganov (hrbtenjača, možgansko deblo, mali možgani, hipotalamus, centralna jedra
talamusa in evolucijsko starejši deli telencefalona), druge pa je posledica dvosmerne
interakcije bazalnih predelov z višjimi predeli možganov (preostanek talamusa, bazalni
gangliji in korteks).60 Na koncu poglavja sem predstavil, da višja kot je kompleksnost
60

Našteti predeli prednjih možganov so sesalčji. Ptice imajo strukturne analoge, npr. pallium kot sesalčji
korteks. Nevretenčarji pa imajo funkcijske analoge vretenčarskih bazalnih predelov. V tem smislu se
najverjetneje zavedajo, a ne samozavedajo.
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prednjih možganov, podrobneje korteksa, višja je verjetnost samozavedanja. Vendar
lahko na tem mestu sklepanje peljemo v drugo smer. Lahko bi predpostavili, da višja kot
je razvitost korteksa, višja je stopnja zavesti oziroma samozavedanja. Podobno bi lahko
preuredili predpostavko o vedenju. Namesto, da trdimo, čim več kompleksnih vedenj, kot
žival izkazuje, tem višja je verjetnost samozavedanja, bi lahko trdili: čim več
kompleksnih vedenj žival izkazuje, tem višja je stopnja samozavedanja.
Menim pa, da sklep o stopnji samozavedanja, na podlagi izbranih vedenjskih in živčnih
pokazateljev kompleksnosti, ne bi bil tehten. Izbrana vedenja, samoprepoznavanje, teorija
uma in prosocialna vedenja, so najverjetneje vedenja, ki nakazujejo zgolj na
nekonceptualno duševno samozavedanje. Tukaj se strinjam z Gallupom, ko test
interpretira kot pokazatelj sposobnosti zavedanja samega sebe kot subjekta v okolju
drugih subjektov. Drugi vedenjski pokazatelj samozavedanja, teorija uma, pa je
pokazatelj zmožnosti zavedanja notranjega sveta drugih. Bermúdez v analizi duševnega
samozavedanja izpostavlja vzporednost samozavedanja in zavedanja drugih (to je
poimenoval teza simetričnosti). Na takšno povezanost so nakazale tudi raziskave razvoja
in patologije samoprepoznavanja in razvoja in patologije teorije uma. To ponovno
napeljuje k temu, da so izbrani vedenjski pokazatelji dejansko pokazatelji duševnega
samozavedanja. Prav tako je tudi prosocialno vedenje najverjetneje pokazatelj duševnega
samozavedanja. Tri različne stopnje sem omenil v navezavi na de Waala, kjer avtor
izpostavlja, da druga in tretja stopnja temeljita na usmerjeni pomoči in razumevanju
razmerja med dvema subjektoma. Torej, izbrana vedenja so najverjetneje pokazatelji
duševnega samozavedanja, iz česar sledi, da na podlagi teh ne uspemo sklepati na telesno
samozavedanje.
V kolikor pa želimo nasloviti možnost telesnega samozavedanja, moramo preučiti
drugačen nabor vedenj. Primera sta stopnja prostorskega zavedanja in stopnja zavestnega
spomina (ti dve sposobnosti je Bermúdez navedel kot pogoja nekonceptualnega pogleda
na svet in s tem kot pogoja nekonceptualnega telesnega samozavedanja). Teh nisem
preučeval, ker večina primerjalno-nevroznanstvenih raziskav samozavedanja navaja v
nalogi omenjena vedenja. Rečemo lahko, da večina raziskav samozavedanja raziskuje
duševno samozavedanje. V tem smislu predlagam, da pričnemo raziskovati tudi telesno
samozavedanje, ki je verjetno tudi prisotno pri večjem številu živali. Za osnovo lahko
preučujemo zgoraj omenjeni vedenji, prostorsko zavedanje in zavesten spomina ter
specifične možganske predele (na podlagi prebrane literature teh ne uspem podati.
5.3 PRILAGODITVENA VREDNOST SAMOZAVEDANJA
Na koncu prejšnjega dela magistrske naloge sem izpostavil možen evolucijski potek
samozavedanja. Sklepal sem, da se je zelo verjetno samozavedanje razvilo večkrat –
ločena evolucija samozavedanja med sesalci (morda vzporedna ali konvergentna) in med
pticami in sesalci (konvergentna). Menim, da je verjetnost večkratnega razvoja
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samozavedanja, kot posledice naključja, izjemno majhna. Iz tega sledi, da je
samozavedanje najverjetneje prilagoditev. Vprašanje pa je, prilagoditev na kaj.
V prejšnjem delu sem integracijsko-informacijsko teorijo zavesti navezal na Bermúdeza
in trdil, da lahko gledamo na samozavedanje kot na zavest, kjer samozavedanje
predstavljata integracijo višjega števila informacij o sebi in okolju. Z drugimi besedami,
s tem, ko se veča integracijska zmožnost organizma, ta postaja vse bolj zavesten in na
neki točki tudi samozaveden. Torej, ko govorimo o prilagoditveni vrednosti
samozavedanja, govorimo o prilagoditveni vrednosti integracije informacij o notranjem
in zunanjem okolju.
Menim, da je prilagoditvena vrednost večanja stopnje integracije informacij povečevanje
uspešnosti uravnavanja vedenja. Torej, bolj kot se organizem zaveda situacije, v kateri se
nahaja, večja je verjetnost, da se bo ustrezneje odzval. Menim tudi, da je takšna
sposobnost pomembna za organizme, ki bivajo v raznolikem in spremenljivem okolju,
kjer je možnih veliko različnih kombinacij zaznav in odzivov. Večina organizmov pa ne
biva v tako kompleksnem in spremenljivem okolju, zato jih tudi večina ni niti primarno
zavestnih, kaj šele samozavednih (pomislimo na preproste nevretenčarje, enocelične
organizme, rastline, glive in mikroorganizme). Torej, zavest in samozavedanje sta
prilagoditvi organizmov, ki bivajo v spremenljivem okolju.
Zgoraj sem izpostavil, da sem analizo vedenjskih pokazateljev samozavedanja usmeril na
preverjanje verjetnosti duševnega samozavedanja. Menim, da je takšno samozavedanje
prilagoditev predvsem na socialne oziroma družbene dejavnike, ne pa toliko na abiotske
in biotske (takšno delitev sem opisal v prvem delu magistrske naloge, podpoglavje,
temelji evolucijske teorije). V tem smislu predlagam, da je prilagoditvena vrednost
duševnega samozavedanja, ki sem ga naslovil tekom magistrske naloge, vse uspešneje
prilagajanje vedênja v kompleksnih združbah organizmov, kar omogoča vse učinkovitejši
nadzor okolja, črpanje virov in ohranja stabilen nabor genov.
5.4 ODGOVORI NA VRAŠANJA
Sedaj pa, kot zadnje, naslovim pet pomembnih vprašanj, izpostavljenih v prvem delu
magistrske naloge. Večino razprave sem do sedaj že izvedel, tako da bodo odgovori na
vprašanja pretežno navezovanje na prejšnji tekst.
Vprašanje 1: Ali lahko govorimo o različnih stopnjah samozavedanja, tako ontogenetsko
kot filogenetsko? Oziroma, ali se je samozavedanje razvilo postopoma?
Na podlagi Bermúdezove analize lahko izpostavim različne stopnje samozavedanja: i)
primarna zavest brez samozavedanja, ii) nekonceptualno telesno samozavedanje, iii)
nekonceptualno duševno samozavedanje in iv) polno razvito, konceptualno
samozavedanje. Takšna delitev ne pomeni, da so te stopnje diskretne, temveč zgolj nakaže
na ključne ločnice med različnimi oblikami zavedanja organizma. Delitev zavesti na
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primarno stopnjo in višje stopnje priznavajo tudi sodobne raziskave nevrobiologije. To
sem opisal v poglavju kompleksnost živčevja in samozavedanje, v navezavi na
informacijsko-integracijsko teorijo zavesti in v navezavi na zavest in na živčne korelate
zavesti pri vretenčarjih in nevretenčarjih.
Na podlagi napisanega sem, skozi magistrsko nalogo, izpeljal sklep, da lahko govorimo
o različnih stopnjah samozavedanja. Bermúdez pretežno naslovi različne stopnje
samozavedanja v okviru ontogenetskega razvoja ljudi. Za razliko od njega pa sem se jaz
osredotočil na filogenetski razvoj. Naslovil sem tako prisotnost samozavedanja pri
različnih živalskih taksonih kot tudi tip evolucije, ki je vodil do te sposobnosti. Sicer, kot
sem zgoraj opozoril, sem pisal o duševnem samozavedanju. Vseeno pa lahko, na podlagi
prisotnosti tega pri nekaterih živalih, in dejstva, da smo ljudje še bolj samozavedni
(konceptualno samozavedanje), sklepamo, da zelo verjetno lahko govorimo o različnih
stopnjah samozavedanja tudi v filogenetskem razvoju. Torej, odgovor na prvo vprašanje
je pritrdilen.
Vprašanje 2: Ali je samozavedanje homologija, homoplazija ali novost?
V prvem delu magistrske naloge sem pisal, med drugim, tudi o primerjanju evolucijskega
izvora podobnih lastnosti. Izpostavil sem tri možne odnose: homologijo, novost in
homoplazijo. Prva je plod skupne evolucije. Druga je je novost, ki predstavlja nekaj, kar
še ni bilo prisotno v evolucijski zgodovini. Tretja pa je homoplazija, ki je plod ločene
evolucije.61
Na koncu prejšnjega poglavja sem sklepal, da se je samozavedanje ljudi in človeku
podobnih opic razvilo s skupno evolucijo, samozavedanje sesalcev z ločeno evolucijo,
kjer nisem uspel določiti, ali je vzporednega ali konvergentnega tipa, samozavedanje ptic
in sesalcev pa z ločeno, konvergentno evolucijo. Torej samozavedanje ptic in sesalcev je
homoplazija. Samozavedanje pri sesalčjih taksonih je prav tako homoplazija.
Samozavedanje ljudi in človeku podobnih opic pa homologija. Poleg tega je
samozavedanje ljudi bolj kompleksno kot samozavedanje preostalih živali. V tem smislu
trdim, da samozavedanje ljudi predstavlja tudi evolucijsko novost.62
Opozoril pa bi še, da bi najverjetneje bili evolucijski odnosi telesnega samozavedanja
drugačni (npr. telesno samozavedanje sesalcev kot homologija in morebitno telesno
samozavedanje nevretenčarjev), a na podlagi izbranega pristopa analize, tega ne morem
ne analizirati in ne podati zaključkov.
Vprašanje 3: Ali je samozavedanje prilagoditev?

61
62

Podrobnejši opis skupne in ločene evolucije prav tako podam v prvem delu magistrske naloge.
Podrobno analizo evolucije jezika in kulture kot evolucijske novosti ponudi Leroi-Gourhan (1988).
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Na to vprašanje sem direktno odgovoril v prejšnjem poglavju razprave. Odgovor je da.
Samozavedanje predstavlja prilagoditev v smislu višanja zmožnosti integracije
informacij notranjega in zunanjega okolja ter višanja zmožnosti uravnave lastnega
vedênja, kar omogoča učinkovitejši nadzor okolja, črpanje virov in ohranja stabilen nabor
genov. To pa je izjemno pomembno, ko žival biva v nepredvidljivem okolju.
Vprašanje 4: Ali je samozavedanje modularen psihološki mehanizem?
O psiholoških mehanizmih sem pisal v podpoglavju prvega dela magistrske naloge,
evolucijska psihologija. Osnovna ideja te vede je, da so se tekom evolucije razvili različni
t.i. psihološki moduli, ki rešujejo specifične probleme, pomembne za preživetje. Torej,
samozavedanje bi predstavljalo psihološki modul, če bi reševalo specifičen problem.
Na podlagi interpretacije samozavedanja kot integracije informacij in posledičnega
uravnavanje vedenja, sklepam, da samozavedanje ni modularen psihološki mehanizem.
Modularni so lahko psihološki mehanizmi, ki so občutljivi na specifične dražljaje in
porodijo specifičen odgovor na te dražljaje. Samozavedanje v naše pojmovanju pa ne
more biti modularen psihološki mehanizem, saj so integrirane informacije mnogih
različnih modalitet (integracija zunanjega in notranjega okolja in spomina), prav tako so
uravnavana dejanja lahko različna med seboj (v najpreprostejši delitvi, motorična ali
miselna). V tem smislu sklepam, da je samozavedanje splošna umska kapaciteta, ki deluje
v raznolikih okoliščinah in zaradi tega ni modularen psihološki mehanizem, temveč je
splošna sposobnost dovolj razvitega organizma.
Vprašanje 5: Ali lahko uspešno rekonstruiramo preteklost in na podlagi te ustrezno
sklepamo na evolucijo samozavedanja?
To vprašanje pa lahko razdelimo na dve podvprašanji. Prvo se nanaša na splošno možnost
preučevanja samozavedanja v luči evolucije. Drugo pa se nanaša na tehtnost analize ter
sklepa v magistrski nalogi. Glede na prvo menim, da je preučevanje evolucije
samozavedanja na podlagi kognitivne znanosti, primerjalne nevroznanosti, molekularne
biologije, arheologije in paleontologije možno, ker so dosedanje empirične raziskave že
dovolj obsežne, in ker so dosedanji teorijski okvirji navezave evolucije in samozavedanja
dovolj začrtani. Pri tem se moramo zavedati, da fenomen preučujemo v določenih okvirjih
in ga s tem ne obravnavamo v celoti.63 V tem smislu trdim, da je z izpostavljeno metodo
delno preučevanje evolucije samozavedanja možno.
Analiza v magistrski nalogi pa je eden izmed poskusov takšne obravnave. Vključuje
analizo evolucije in nevroznanosti kot izhodišča, razvoj samozavedanja od
nekonceptualnega k konceptualnemu, primerjalno-nevroznanstvene raziskave ter umešča
različne skupine živali v medsebojne evolucijske odnose. Naloga je izjemno široko
zastavljena, kar menim, da je dobro, a ima tudi svojo pomanjkljivost: včasih je preveč
63

To sem obravnaval v poglavju prvoosebna analiza samozavedanja.
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površinska. Veliko različnih področij raziskav se dotaknem, a vsako izmed teh ima
globino, ki je tukaj nisem naslovil.
S tem v mislih predlagam nadaljnje raziskave. Po eni strani teoretične narave, ki bi
podrobneje združile filozofske in primerjalno-nevroznanstvene raziskave. Po drugi strani
empirične raziskave, ki bi vključile širši obseg živali in širši obseg vedenj oziroma
kognitivnih procesov (npr. komunikacija, orientacija in prostorski spomin). Ne glede na
izpostavljene pomanjkljivosti menim, da magistrska naloga predstavlja umesten pregled
problema evolucije samozavedanja, saj na podlagi tehtnega teorijskega okvirja in
sodobnih primerjalno-nevroznanstvenih raziskav naslavlja vprašanje evolucije
samozavedanja. Ne smemo pa pozabiti, da izbira izhodišča začrta in omeji naše področje
raziskovanja. S tem, ko smo se vprašali o evoluciji samozavedanja, smo stopili na pot
empiričnega in redukcionističnega preučevanja samozavedanja in izpustili preostale
možne pristope k preučevanju, npr. prvoosebnega.

60

Elersič K. Prispevek k razumevanju evolucije samozavedanja s primerjalno nevroznanstveno metodo.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Študij molekulske in funkcionalne biologije, 2020

6 SKLEPI
Hipoteza 1: hipoteza gradientnosti. Predpostavljam, da je samozavedanje lastnost, ki je
lahko prisotna v različnih stopnjah. To predpostavljam tako za ontogenetski kot
filogenetski razvoj.
S hipotezo gradientnosti sem predpostavil, da se je samozavedanje tekom evolucije
razvilo postopoma, iz česar sledi, da lahko opazimo različne stopnje kompleksnosti
samozavedanja: tako tekom razvoja organizma, kakor tudi med različnimi živalskimi
skupinami. Ta hipoteza je sorodna prvemu vprašanju prejšnjega poglavja (ali lahko
govorimo o različnih stopnjah samozavedanja, tako ontogenetsko, kot filogenetsko).
Torej, odgovor na prvo vprašanje velja kot odgovor na hipotezo. Povzeto, lahko govorimo
o različnih stopnjah samozavedanja, tako v ontogenetskem, kakor filogenetskem smislu.
Primeri teh so nekonceptualno telesno samozavedanje, nekonceptualno duševno
samozavedanje in konceptualno samozavedanje. V tem smislu, hipotezo gradientnosti
potrdim.
Hipoteza 2: hipoteza socialnosti. Predpostavljam, da se je samozavedanje razvilo kot
prilagoditev na kompleksno družbeno okolje.
S hipotezo socialnosti sem predpostavil, da je glavni selekcijski pritisk evolucije
samozavedanja družbeno okolje organizma. V magistrski nalogi sem se osredotočal
pretežno na duševno samozavedanje, ki predstavlja prilagoditev na družbeno okolje
organizma. Ne smemo pa pozabiti na telesno samozavedanje. Tukaj so potrebne nadaljnje
raziskave. Menim pa, da je prilagoditvena vrednost telesnega samozavedanja vezana
predvsem na abiotske dejavnike. V tem smislu hipotezo socialnosti deloma potrdim –
selekcijski pritisk je odvisen od stopnje samozavedanja, ki ga preučujemo.
Hipoteza 3: hipoteza kompleksnosti. Predpostavljam, da mora biti organizem dovolj
kompleksen, da se lahko zaveda samega sebe.
S hipotezo kompleksnosti sem predpostavil, da mora biti organizem dovolj kompleksen,
da se lahko samozaveda. Na podlagi analize živčnih pokazateljev samozavedanja in na
podlagi Bermúdezove analize samozavedanja sklepam, da je to res. Organizem mora
imeti dovolj razvite prednje možgane, ki, najverjetneje v kombinaciji s preostalimi predeli
možganov, opravljajo dovolj kompleksne kognitivne operacije (npr. zavesten spomin,
prostorsko zavedanje, teorija uma), da se lahko takšen organizem samozaveda. V tem
smislu hipotezo kompleksnosti potrdim.
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7 POVZETEK
Magistrska naloga predstavlja poskus razumevanja evolucije samozavedanja. V njej
preverjam tri hipoteze: hipotezo gradientnosti, hipotezo socialnosti in hipotezo
kompleksnosti. Prva predpostavlja, da ima samozavedanje več stopenj, tako v okviru
ontogenetskega, kakor tudi filogenetskega razvoja. Druga predpostavlja, da je
samozavedanje prilagoditev na socialno okolje. Tretja pa predpostavlja, da mora biti
organizem dovolj kompleksen, da se lahko samozaveda.
Raziskavo evolucije samozavedanja začnem s predstavitvijo izhodišča - s predstavitvijo
evolucije in primerjalne nevroznanosti. S tem vzpostavim delovni okvir in začrtam
ključna vprašanja za preučevanje evolucije samozavedanja. Najpomembnejša so podobna
zastavljenim hipotezam.
Nadaljujem s filozofsko obravnavo samozavedanja. V prvem poglavju naslovim dve
prvoosebni analizi fenomena, ki se razlikujeta od tipa analize v magistrski nalogi. Namen
je predstaviti, da izbira izhodišča začrta in omeji naše področje raziskovanja. V drugem
poglavju pa naslovim filozofski pristop, ki je v skladu z izbranih izhodiščem magistrske
naloge. V splošnem obravnava možnost obstoja oblike samozavedanja, ki ne temelji na
jezikovni komunikaciji. V tem smislu zagovarja možnost obstoja fenomena pri živalih in
dojenčkih. Na kratko, eksterocepcija in propriocepcija vodita k vzniku nekonceptualnih
prvoosebnih informacij. Te se na podlagi vse kompleksnejšega orientiranja v prostoru in
času razvijejo v nekonceptualne miselne vsebine, ki porodijo nekonceptualno telesno
samozavedanje. Kompleksnejši organizmi pa lahko postanejo, na podlagi zavedanja sebe
in drugih, kot subjektov, še nekonceptualno duševno samozavedni.
Po filozofski obravnavi samozavedanja se preusmerim k analizi primerjalnonevroznanstvene literature. Najprej predstavim tri kompleksna vedenja, povezana s
samozavedanjem: samoprepoznavanje v ogledalu, teorijo uma in prosocialna vedenja.
Nato poiščem ustreznega pokazatelja živčne kompleksnosti v predelu možganov, ki je
pomemben za samozavedanje. Ta je število nevronov v korteksu. Na zadnje pa pripišem
obravnavana vedenja ter stopnjo kompleksnosti živčnega sistema različnim živalskih
taksonom. Ti so primati, kiti, sloni, vrani, glavonožci in žuželke. Osnovna predpostavka
je, da čim več kompleksnih vedenj žival izkazuje, in čim bolj kompleksen živčni sistem
ima, tem višja je verjetnost, da se samozaveda. Na podlagi te predpostavke nato sklepam,
da se najverjetneje samozavedajo človeku podobne opice, kiti, sloni, nekoliko manj
verjetno repate opice starega sveta, še nekoliko manj vrane in kapucinke. Glavonožci in
žuželke se najverjetneje ne samozavedajo. Torej trdim, da se vsi obravnavani vretenčarski
taksoni najverjetneje samozavedajo, medtem ko obravnavani nevretenčarji pa ne.
Na podlagi sorodnosti obravnavanih živalskih taksonov in na podlagi prisotnosti
samozavedanja dalje sklepam, o tipu evolucije. Trdim, da je evolucija samozavedanja
med višjimi primati (človek in človeku podobne opice) posledica skupne evolucije.
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Samozavedanje med sesalci (višji primati, kiti in sloni) je najverjetneje posledica ločene
evolucije, čeprav primanjkujejo raziskave, da bi lahko to označili kot vzporedno ali
konvergentno. Samozavedanje med vretenčarji (sesalci in ptice) pa se je razvilo z ločeno,
konvergentno evolucijo. Moramo pa biti pozorni, saj je, v magistrski nalogi obravnavano
samozavedanje, najverjetneje nekonceptualno duševno. V tem smislu bi raziskave vedenj,
povezanih z nekonceptualnim telesnim samozavedanjem, najverjetneje porodile
drugačne rezultate.
Na podlagi trditve, da se je samozavedanje razvilo tudi z ločeno evolucijo, kar pomeni,
da se je razvilo večkrat, sklepam, da ima določeno prilagoditveno vrednost. Izpostavim,
da je ta verjetno vse večja sposobnost integracije informacij iz zunanjega in notranjega
okolja ter posledično vse bolje uravnavano vedenje. To organizmom omogoča uspevanje
v kompleksnih, spremenljivih okoljih.
Nalogo zaključim s kratkim komentarjem hipotez. Prvo potrdim – lahko govorimo o več
stopnjah samozavedanja, tako tekom ontogenetskega, kot filogenetskega razvoja. Drugo
deloma potrdim – socialno okolje predstavlja selekcijski pritisk le duševnemu
samozavedanju, a ne telesnemu. Tretjo potrdim – organizem mora imeti kompleksne
možgane, da se lahko samozaveda.
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