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G. W. Leibniz | Čínský císař

Dejme tomu, že nějaký jedinec by se měl náhle stát čínským 
císařem, ale pod podmínkou, že vše, čím byl předtím, 
zapomene tak úplně, jako by se znovu narodil. Není to 
prakticky a s ohledem na všechny vědomé účinky totožné 
s tím, jako kdyby měl být zničen a na jeho místě by měl být 
ve stejném okamžiku stvořen čínský císař? Onen jedinec by 
neměl k takovému přání žádný důvod.

N. Block | Čínský národ

Představte si tělo navenek vyhlížející jako lidské, řekněme 
stejné jako vaše, avšak zevnitř zcela odlišné. Neurony ze 
smyslových orgánů jsou v prázdné lebce připojené k soustavě 
světel. Skupina tlačítek je spojena s neurony řídícími 
motorické funkce. Uvnitř lebky bydlí mužíčkové. Každý z nich 
má velmi jednoduchý úkol: provádět instrukce předepsané 
algoritmem, jenž vás celkem přijatelně popisuje. Na stěně je 
vývěska, na kterou se věší stavová karta, tj. karta se symbolem 
označujícím jeden ze stavů blíže určených algoritmem. 
Mužíčci provádějí následující úkoly: Předpokládejme, že 
je vyvěšena karta se symbolem „G“. To zburcuje mužíčky, 
kteří implementují instrukce G – říkají si „G-meni“. 
Dejme tomu, že se rozsvítí světlo reprezentující vstup I17. 
Některý z G-menů má jediný úkol: když karta ukazuje „G“ 
a svítí světlo I17, zmáčkne výstupní tlačítko O191 a změní 
vyvěšenou kartu na „M“. Tenhle G-man provádí svůj úkol jen 
zřídkakdy. Systém jako celek vás dokáže simulovat díky tomu, 
že secvičená funkcionální organizace je vaše vlastní, bez 
ohledu na to, že se od jednotlivých mužíčků očekává pouze 
nízký stupeň inteligence. Turingův stroj může být vyjádřen 
konečnou množinou čtveřic […] – současným stavem, 
vstupem; následujícím stavem, výstupem. Každý mužíček má 
úkol odpovídající jedné čtveřici. Díky úsilí mužíčků realizuje 
systém stejný (dostatečně přijatelný) algoritmus jako vy, a je 
tak s vámi funkcionálně ekvivalentní. […] Předpokládejme, že 
obrátíme čínskou vládu na funkcionalismus a přesvědčíme 
její představitele, že realizace lidské mysli po dobu jedné 
hodiny výrazně zvýší jejich mezinárodní prestiž. Každého 
z miliardy Číňanů (vybral jsem Čínu proto, že má miliardu 
obyvatel) vybavíme speciálně navrženým obousměrným 
rádiem, které jej patřičným způsobem spojuje s ostatními 
lidmi a s umělými tělem popsaným výše. Mužíčky nahradíme  
radiovým vysílačem a přijímačem spojeným se vstupy 
a výstupy neuronů. Místo vývěsky necháme písmena 
zobrazovat na řadě družic, tak aby byla viditelná z kteréhokoli 
místa v Číně. Takový systém jistě není fyzikálně nemožný. Byl 
by s vámi po určitou krátkou dobu, například po jednu hodinu, 
funkcionálně ekvivalentní.

J. Searle | Čínský pokoj

Představme si, že by skupina programátorů napsala 
program, který by umožňoval simulovat na počítači 
porozumění čínštině. A kdyby například počítač dostal 
v čínštině otázku, srovnal by ji se svou pamětí nebo databází 
a vytvořil by odpovídající čínskou odpověď. Pro potřeby této 
argumentace předpokládejme, že odpovědi počítače budou 
stejně dobré jako odpovědi rodilého mluvčího čínštiny. Jenže 
rozumí proto počítač čínsky? Rozumí čínsky opravdu doslova 
tak, jako čínštině rozumějí Číňané? A teď si představte, 

že by vás někdo zavřel do místnosti, v níž je několik košů 
naplněných čínskými znaky. A představte si, že (stejně jako já) 
nerozumíte ani slovo čínsky, že však máte k dispozici manuál 
pro manipulaci s čínskými znaky, napsaný ve vašem jazyce. 
Pravidla přitom určují způsob manipulace se znaky čistě 
formálně – pouze s ohledem na jejich syntax, a nikoli na jejich 
sémantiku. Jedno takové pravidlo například zní: „Vezmi znak 
škrky-škrk z koše č. 1 a polož ho vedle znaku čmrky-čmrk 
z koše č. 2.“ Předpokládejme, že vám nějací lidé do místnosti 
podají další čínské znaky a že vám poskytnou též pravidla pro 
vydávání znaků z místnosti ven. Předpokládejme, že znaky 
podávané dovnitř se bez vašeho vědomí chápou jako „otázky“ 
a symboly podávané ven jako „odpovědi“. Předpokládejme 
dále, že programátoři byli při psaní programu tak úspěšní 
a váš výkon při manipulaci se symboly tak dokonalý, že 
vaše odpovědi nebude možno odlišit od odpovědí rodilého 
mluvčího čínštiny. A tak jste zavřeni v místnosti, skládáte 
znaky # behaviorismus # mysl # turingův test.


