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MEDZI HERMENEUTIKOU TEXTU A HERMENEUTIKOU SELF 
 
Ingrida Vaňková 

Abstrakt: Jazyk je svet, v ktorom človek prežíva svoju realitu, uskutočňuje svoje predstavy 
a vypovedá o svojej existencii. Prostredníctvom výpovede v jazyku sa človek snaží uchopiť 
svoj život a porozumieť udalostiam,  ktoré sa odohrávajú v jeho existencii. Narácia predstavuje 
spôsob a prostriedok,  pomocou ktorého ľudia tvoria svoje životné príbehy a píšu knihu svojich 
životov. Téma porozumenia ľudskému životu sa preto stala predmetom hermeneutiky a vo 
filozofickej literatúre sa začali využívať metódy hermeneutiky textu. Filozofická hermeneutika 
sa snaží čítať ľudské self ako text a využíva metódy skúmania textu.   
Kľúčové slová: hermeneutika, self, narácia, zápletka, konfigurácia  

Úvod  
Jedným z hlavných autorov, ktorí premostili hermeneutiku textu a hermeneutiku self je 

Paul Ricoeur. Ricoeurova hermeneutika textu a hermeneutika self  naznačuje úzke prepojenie 
kultúrneho sveta a ľudského self. Self ako výsledok, produkt hermeneutického skúmania je 
kultúrnym produktom, kultúrnou entitou obývajúcou kultúrny sémantický priestor a preto je 
vhodným objektom pre hermeneutickú reflexiu. Podľa Paula Ricoeura hermeneutické 
porozumenie je proces, ktorý môže byť metaforicky opísaný ako  kruh ukotvený na okrajoch 
sveta skúsenosti. Pôvodné ukotvenie tohto procesu pochádza z prvotných skúseností vecí 
v ich vedomej a intuitívnej prítomnosti. Takáto fenomenologická alebo intuitívna citlivosť 
však nezahŕňa porozumenie.  Porozumenie objektom našej skúsenosti je možné len vtedy, ak 
sme schopní prerušiť naše skúsenosti, aby sme pochopili významnosť objektov našej 
skúsenosti ako aj dôležitosť našich skúseností. Takéto porozumenie si vyžaduje signifikáciu 
reality prostredníctvom jazyka. Jazyková signifikácia reality nás oddeľuje od objektov našej 
skúsenosti a preto predstavuje moment prerušenia, ktorý Ricoeur označuje pojmom 
dištanciácia, ktorá umožňuje hermeneutické uchopenie reality.  Dištanciácia umožňuje 
porozumenie objektom našej skúsenosti prostredníctvom jazyka a zahŕňa explanačné  
a interpretačné postupy.  Snaha pochopiť objekty osobnej skúsenosti vedie nevyhnutne 
k sebareflexii  a reflexii vlastnej participácie na daných objektoch. Hermeneutické 
porozumenie preto zahŕňa reflektívny stupeń sebaporozumenia. Prostredníctvom 
reflektívneho stupňa sa hermeneutický kruh vracia späť k existenciálnemu ukotveniu žitej 
skúsenosti.  Skúsenosť porozumeného objektu preto už nemá charakter čistej skúsenosti. 
Môžeme skôr povedať, že táto skúsenosť má kritický charakter dosiahnutý prostredníctvom 
pochopenie skúsenosti tohto objektu. Prostredníctvom kritického myslenia  môže človek  
pretvárať reálnu prax, zavádzať zmeny vo svete.  

Schopnosť rozprávať životný príbeh je úzko prepojená so schopnosťou konštrukcie 
dejovej zápletky. Paul Ricoeur predostiera analýzu, ktorá  vysvetľuje nielen implicitný 
charakter zápletky v porozumení našich každodenných situácií, ale taktiež vysvetľuje ako 
môže byť implicitná zápletka otvorená vo vzťahu voči vedomému uvedomovaniu 
prostredníctvom vlastnej artikulácie, ktorá umožňuje nielen jej konfiguráciu, ale taktiež aj 
rekonfiguráciu tak ako je možné prehodnotiť a znovu uchopiť vlastný život.  Spojenie udalostí 
a činov v čase takým spôsobom, ktorý by vyzdvihol ich dôležitosť vo vzájomných vzťahoch 
a kontextoch a smerom k cieľovému koncovému bodu si vyžaduje transformačný efekt 
zápletky. Ricoeur rozlišuje “existenciálnu príťaž nesúladu” (Ricoeur, 2000: 73),

 
ktorú 
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považoval za problematickú Augustín,  a “triumf súladu nad nesúladom” (Ricoeur, 2000: 74),
 

ktorý rozlíšil Aristoteles v poetickom akte konštrukcie zápletky. Zápletky zabezpečujú 
vzťahovú dôležitosť častí a celkov v rámci ktorých žijeme. Ricoeur to vysvetľuje nasledovne: 
„Prostredníctvom zápletky sú ciele, príčiny a šance spojené do temporálnej jednoty uceleného 
deja“ (Ricoeur, 2000: 57).

 
 

Konštrukcia zápletky  (mimézis) pritom musí byť odlíšená od samotnej zápletky 
(mythos). Pod pojmom mimézis Aristoteles rozumel napodobnenie alebo reprezentáciu deja 
prostredníctvom metrického jazyka a pod pojmom mythos rozumel organizovanie udalostí 
(Ricoeur, 2000: 59).  

Prefigurácia, konfigurácia, refigurácia  
Ricoeur označuje prvú úroveň tvorby zápletky  pojmom mimézis1. Na tejto úrovni, 

udalosti nie sú vedome vnímané ako narácie, ale sú prefigurované v naratívnej forme. Na 
úrovni mimézis1 hovoríme o predporozumení alebo implicitnom pochopení, ktorým 
disponujeme o ľudskom konaní – o spôsobe, ktorým táto každodenná aktivita vzájomne 
zoraďuje minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Takéto porozumenie nachádza v konaní 
temporálne štruktúry ktoré prefigurujú naráciu. Ricoeur taktiež hovorí: „kompozícia zápletky 
je založená na predporozumení sveta diania, jeho zmysluplných štruktúr, symbolických 
zdrojov a jeho temporálneho charakteru” (Ricoeur, 2000: 98). 

 
Ricouer,

 
Carr,

 
a Schaffer

 

charakterizujú konanie ako cielené a zámerné, preto keď konáme alebo pozorujeme konanie, 
naša skúsenosť má charakter prefigurovanej narácie. Carr argumentuje, že “do našej 
skúsenosti nevstúpi nič, čo nemá príbehový alebo naratívny charakter ” (Carr, 1986: 68).  

Význam ako vzťahová hodnota, ktorá vzniká pomocou zápletky,  je utváraný 
v procese konfigurácie a označovaný pojmom mimézis2. Ak konfigurujeme prefigurovanú 
naráciu, môžeme odpovedať na otázku čo sa deje v našom živote. Ak teda tvoríme náš príbeh, 
“konfigurujeme udalosti do príbehu. Tento konfiguračný akt pozostáva zo zjednotenia 
jednotlivých činov alebo príhod. Početné udalosti sú konfigurované do jednoty temporálneho 
celku” (Ricoeur, 2000: 106). Konfigurovaný alebo narativizovaný život  vykazuje znaky 
nesúladného súladu  prostredníctvom produktívnej imaginácie.  Prostredníctvom aktu 
naratívnej konfigurácie tvoríme z jednotlivých udalostí príbeh a tým tvoríme svoj životný 
príbeh. 

Refigurácia (mimézis3) vedie k schopnosti tvoriť nové narácie a tým aj nové spôsoby 
konania vo svete. “Mimézis3 vyjadruje prienik sveta textu a sveta poslucháča alebo čitateľa 
a preto vyjadruje aj prienik sveta konfigurovaného básňou a sveta v ktorom sa odohráva 
reálne konanie, ktoré odhaľuje svoju špecifickú temporalitu”(Ricoeur, 2000: 124). Vo chvíli 
keď sme konfrontovaní s textom, odhaľujeme konfiguráciu, ktorá nás môže viesť 
k rekonfigurácii a opätovnému porozumeniu kto sme a kde sme. Zatiaľ čo akt konfigurácie 
tvorí narativizované vysvetlenie toho kde sme a kde sme boli a naznačuje kde sme mohli byť, 
refigurácia vedie k otázke kam ísť v zmysle konania a porozumenia.  

 
 

  Naratívna konfigurácia, alebo konštruovanie zápletky  je ústredným konceptom troch 
zväzkov Ricoeurových prác Čas a rozprávanie, v ktorých Ricoeur vypracoval teóriu narácie 
z perspektívy ľudského času (Ricoeur, 1992: 112).  V práci Bytie sebou ako iným Ricoeur  
objasňuje úlohu konfigurácie v procese konštitúcie self na úrovni osobnej identity (Ricoeur, 
1992: 114). Podľa neho konfigurácia predstavuje model, ktorý charakterizuje formu 
a formovanie ľudského Ja a ľudskej skúsenosti všeobecne. Táto koncepcia nám dovolí vnímať 
self  na základe modelu textu, predovšetkým naratívneho textu. David Wood vo svojej 
interpretácii Ricoeurovho diela vyzdvihuje fakt, že ľudská skúsenosť obýva „virtuálnu 
narativitu... z ktorej vyplýva prirodzená potreba narácie“ (Ricoeur, 1991: 29). 
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Self ako text 
 Ako sme už uviedli, Ricoeur zakladá svoju koncepciu naratívnej konfigurácie na 
Aristotelovej idee mythos, alebo dejovej zápletky. Aristoteles  argumentuje v diele Poetika, že 
mythos označuje poetický akt obsiahnutý v kompozícii tragédie (Ricoeur, 2000: 56). 
Sústreďujúc sa na konfiguračný proces konštrukcie zápletky a model vzájomného prepojenia, 
Ricoeur vyslovuje tvrdenie, že Aristotelov koncept konštrukcie zápletky by mal byť rozšírený 
aj za hranice tragédie na každú kompozíciu, ktorá môže byť označená ako narácia (Ricoeur, 
2000: 75). Tieto modely totiž vysvetľujú na základe písomného diskurzu štruktúru osobnej 
identity a celistvosť ľudského života. Toto rozšírenie idey mythos umožňuje aplikovať ideu 
koherencie na akúkoľvek ideu naratívneho self, keďže jeho hermeneutická metodológia je 
založená na modeli textu.  Ako poznamenáva John W. Van Den Hengel  (Van Den Hengel, 
1982: 111) a ako vyplýva z Ricoeurových esejí, keďže jeho hermeneutika je založená na 
problémoch týkajúcich sa interpretácie textu a nehovorí striktne len o hermeneutike písaného 
textu, môžeme hovoriť o pojme textu alebo textuality v rôznych aplikáciách. David Pellauer 
píše: „ text sa stáva paradigmou akéhokoľvek objektu hermeneutického skúmania... 
Celistvosť ľudského života sa stáva textom, ktorý má byť interpretovaný“ (Pellauer, 1979: 
109).  Keďže ako self vyjadrujeme seba samých zmysluplne vo výpovediach a skutkoch 
a vidíme tieto vyjadrenia  vo vzťahoch k určitým dôvodom, túžbam, presvedčeniam a iným 
motivačným faktorom, potom môžeme myslieť o našich self ako o textoch alebo 
potenciálnych textoch, ktoré majú textuálne kvality. V práci Bytie sebou ako iným túto hlavnú 
textuálnu kvalitu, ktorú self zdieľa s naratívnymi textami je konfiguračná zomknutosť medzi 
rôznymi postavami, činmi, udalosťami, ktorá v prípade naratívneho textu napomáha 
napredovať príbehu a v prípade ľudského života spája rôzne elementy do súdržného celku. 
Self je potom vnímané ako rozprávač, ktorý utvára svoju osobnú identitu naratívnym 
spôsobom. Preto všetko čo self myslí, robí a hovorí, si vyžaduje interpretáciu z perspektívy 
situácie, cieľov a histórie tohto self. Porozumieť self znamená interpretovať ho s ohľadom na 
uvedené faktory. Toto pochopenie je podobné pochopeniu zápletky a postáv naratívneho 
textu.  

Ricoeur charakterizuje dejovú zápletku alebo konfiguráciu ako organizáciu udalostí čo 
je Aristotelovo chápanie pojmu,  a ako „ zápletku chápanú ako dobre konštruovaný príbeh“ 
(Ricoeur, 1991: 21).  Druhá interpretácia sa odvoláva na štruktúru príbehu. Organizácia 
udalostí nemá len statickú štruktúru, ale predstavuje aktívny integračný proces narácie. 
Narácia tiež nie je len organizáciou. Je to mimetická aktivita, ktorej predmetom je svet žitej 
ľudskej skúsenosti (Ricoeur, 2000: 76). Udalosti, ktoré sú organizované do zápletky, sú 
navzájom prepojené hlavnou témou ľudského konania a utrpenia. Porozumieť konštrukcii 
zápletky znamená porozumieť obom jej aspektom, t.j. organizácii udalostí (mythos) a imitácii 
diania (mimézis). 

Konkordancia diskordantných elementov ako výsledok konfigurácie 
Dejová zápletka ako organizácia udalostí je Ricoeurom charakterizovaná ako syntéza 

heterogénnych elementov. Po prvé, zápletka integruje množstvo rozličných epizód do príbehu 
a je mediátorom medzi týmito príhodami a naráciou ako unifikovaným zrozumiteľným 
celkom.  Po druhé, zápletka je súhrnom množstva diskordantných prvkov. Charakteristická 
pre dejovú zápletku je ale nadradenosť súladu na nesúladom, pričom „organizuje také 
heterogénne komponenty, ako sú konajúce postavy, ciele, prostriedky, vzájomné pôsobenie, 
okolnosti a neúmyselné dôsledky“ (Ricoeur, 2000: 106).  Potreba súladu nevyhnutne 
predpokladá potrebu interpretácie. Ak sledujeme príbeh, nevyhnutne očakávame „zmysel 
záverečnej pointy“ (Ricoeur, 2000: 109). Keď sa príbeh odhaľuje čitateľovi, ten často naráža 
na prekvapivé epizódy ako rôzne zvraty a nepredvídané odhalenia, ktoré sa zdajú byť 
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diskordantné voči príbehu, ktorý predchádza ich odhalenie. Tieto diskordantné elementy nútia 
čitateľa prehodnotiť svoje očakávania od záveru príbehu tak, aby tieto očakávania a záver 
príbehu boli v zhode.  Kompozícia zápletky vždy smeruje k unifikácii mnohých 
nezlučiteľných udalostí ktoré tvoria príbeh a keď je príbeh rozprávaný, prerozprávaný 
a prijímaný čitateľom alebo poslucháčom, tieto nepredvídané diskordantné elementy sa 
stávajú menej úchvatné, než spôsob akým vedú k záveru príbehu (Ricoeur, 1991: 22).  

Tretia syntéza zápletky predstavuje syntézu dvoch temporalít. Na jednej strane 
zápletka zachytáva udalosti v čase postupnosti, ktorý je otvorený a ktorého následnosť môže 
byť vnímaná ako nekonečná. Rozprávané udalosti môžu byť odkrývané postupne. Avšak 
príbehy nemusia byť rozprávané pomocou postupného odkrývania udalostí. Naratívne 
usporiadanie epizód často obsahuje také prostriedky ako je oprava, predvídanie, spomienka, 
retrospektíva a prospektíva. Takže udalosti nemusia byť nutne rozprávané vo svojej 
postupnosti.  Po jednej udalosti môže nasledovať spomienka na predošlé udalosti, ktoré ešte 
neboli v príbehu spomenuté a môžu vniesť viac svetla do odhalenia tajomstva danej udalosti. 
Nemôžeme však zameniť poradie, v ktorom sa udalosti udiali a v ktorom boli rozprávané. 
Zmena týchto aspektov by znamenala významnú zmenu textu, lebo spôsob usporiadania 
udalostí v príbehu priamo ovplyvňuje čitateľa, čo je základným komponentom textu. 
Naratívna konfigurácia preto predpokladá čas konfigurácie, ideálny čas charakterizovaný 
integráciou, kulmináciou  a záverom, ktoré tvoria príbeh. V tomto zmysle príbeh predstavuje 
temporálnu totalitu. V procese utvárania príbehu predstavuje čas príbehu temporálnu identitu, 
ktorá je niečím, čo trvá, pominie a nakoniec odíde.  

Zápletka vnáša do jednotlivých udalostí moment naratívnej nevyhnutnosti. 
Konfigurácia „mení efekt eventuality v zmysle čo by sa mohlo stať alebo čo by sa nemuselo 
stať, prostredníctvom inkorporovania náhodnosti do efektu nevyhnutnosti a pravdepodobnosti 
v rámci konfiguračného aktu“ (Ricoeur, 1992: 114). Konfigurácia inkorporuje udalosti, ktoré 
sú prekvapivé, neočakávané, do integrálnych častí rozprávaného príbehu. Často máme 
skúsenosť tejto transformácie prekvapivých príhod do naratívne nevyhnutných udalostí, keď 
čítame príbehy. Keď sa nám príbehy odkrývajú, nielen že kontinuálne prehodnocujeme naše 
očakávania od konca príbehu, ale taktiež sa obzeráme späť, aby sme viac porozumeli 
predošlým a nasledujúcim udalostiam. Naratívne udalosti sú niečím viac než len príhodami. 
Prispievajú k vývoju príbehu, ktorého sú súčasťou a zároveň napomáhajú nášmu porozumeniu 
začiatku a koncu príbehu (Ricoeur, 1991: 21). Naratívna konfigurácia preto predstavuje 
ideálnu štruktúru. V zmysle potreby konkordancie konfigurácia integruje rôzne nezlučiteľné 
elementy vytvárajúce temporálnu totalitu. V rámci kontextu narácie majú tieto rôzne elementy 
dôležitú úlohu.  Navzájom sa vysvetľujú a prepožičiavajú hodnovernosť jednak udalostiam 
spomenutým v narácii a jednak samotnej zápletke.  

Rozprávanie predstavuje funkčnú dimenziu konfigurácie. Zahŕňa kreatívnu činnosť 
hermeneutického rozumenia v rámci problematiky porozumenia. Sledujúc dosiahnutie súladu 
a záveru predstavuje proces selektovania rôznorodých elementov zo sféry ľudského konania 
do konkordantného celku.  Taktiež predstavuje zdroj sémantickej inovácie, keďže 
z usporiadania udalostí vyplývajú aj nové významy. Túto schopnosť využívajú autori pri 
tvorbe svojich narácií. Čitatelia využívajú túto schopnosť taktiež za účelom porozumenia 
textu. Čitatelia pomocou konfigurácie vytvárajú význam textu, čo je funkciou zápletky ako aj 
výsledkom vzťahu medzi zápletkou a žitou skúsenosťou. Naratívna konfigurácia aktívne 
používaná čitateľom  je médiom medzi skúsenosťou a diskurzom a preto je prostriedkom pre 
vyrozprávanie príbehu o ľudskom konaní a utrpení.  
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Narácia v ľudskej praxi 
Naratívna aktivita je ukotvená v praktickej sfére.  Logika usporiadania udalostí 

v narácii je logikou pravdepodobnosti, ktorá neignoruje perspektívy jednotlivých aktérov 
zainteresovaných v naratívnych udalostiach. Preto je možné odlíšiť „konanie od fyzického 
pohybu a psychologického správania“ (Ricoeur, 1991: 28). Naratívna aktivita zahŕňa také 
aspekty ako presvedčenia, túžby, okolnosti, ciele, prostriedky motívy, ktoré vytvárajú 
„sémantiku konania“ (Ricoeur, 1991: 28). Narácie sú prostriedkom uchopenia oblasti 
ľudského konania, ktoré je predmetom praktického rozumenia  nevyhnutného pre vytváranie 
morálnych úsudkov. Rozprávať príbeh znamená použiť sémantiku konania s ohľadom na 
súlad a vyústenie príbehu za účelom rozlíšenia ako sa rôzne udalosti, aktéri a okolnosti 
vzťahujú voči sebe navzájom. V tomto zmysle sa zdá, že kritika naratívneho uchopenia 
osobnej identity, podľa ktorej narácia vnáša postupnosť tam kde nie je a kde je postupnosť 
daná len objektívnym časopriestorovým  usporiadaním neopodstatnená. Takéto stanovisko by 
totiž znamenalo, že ľudské činy a udalosti by neboli uskutočnené na základe motívov, túžob, 
a podobne. Ak by to tak bolo, potom by sme mohli legitímne zoradiť tieto epizódy v zmysle 
postupnosti ich výskytu a ich fyzickej lokácie.  Takýto postoj by však neposkytol vysvetlenie 
komplexnosti ľudských činov. Naratívna konfigurácia nám však takéto odpovede dokáže 
poskytnúť. Naratívne usporiadanie nie je niečo, čo by bolo uvalené na udalosti po ich výskyte, 
ale niečo čo je odhalené. 
 Narácia a naratívna činnosť nie sú ukotvené len v pochopení dynamiky ľudského 
konania a interakcie. Naratívna konfigurácia v oboch aspektoch taktiež umožňuje potenciálne 
zmeny v praktickom svete: čo znamená, že sa taktiež nachádza vo vzťahu transformácie 
s ohľadom na praktickú sféru (Ricoeur, 2000: 93). Objasňuje vzťahy medzi konaním, aktérmi, 
cieľmi, motívmi, okolnosťami, ľudským blahom  a utrpením; je to proces objasnenia, ktorý 
predpokladá pochopenie dynamiky a zmyslu ľudskej interakcie. Taktiež umožňuje ďalšie 
možné porozumenie ľudskej praxi ako aj transformáciám ľudskej praxe.  Je to preto, že 
konfigurácia ako základ hermeneutického rozumenia kulminuje v reflektívnom akte 
apropriácie. V kontexte čítania textu, Ricoeur hovorí o momente apropriácie ako o splynutí 
horizontu textu a horizontu čitateľa. V momente apropriácie prostredníctvom pochopenia 
textu, text obohacuje čitateľovo porozumenie sebe samému a preto ovplyvňuje jeho konanie. 
Na druhej strane, to čo si čitateľ odnesie z textu závisí od toho, čo čitateľ textu prináša.  

Tu môžeme vidieť nepriamy vzťah medzi naráciou a self. Naratívna činnosť potrebná 
na písanie a čítanie textu umožňuje človeku lepšie porozumenie praktickému svetu. „Texty 
nám poskytujú príklady a ukážky, ktoré otestujú pragmatické a morálne následky ľudského 
konania“ (Ricoeur, 1992: 164). Z významov textov sa môžeme poučiť a aplikovať ich na naše 
konanie. Našou úlohou je však zamerať sa na priamy vzťah medzi naráciou a self. Apropriácia 
ako taká si vyžaduje dialektickú súhru vlastného porozumenia textu ako aj porozumenia sebe 
samému. Toto sebapochopenie má podľa Ricoeura charakter naratívneho porozumenia, 
v ktorom self je text.  Naratívne porozumenie vlastnému self je predpokladom akýchkoľvek 
zmien, ktoré by chce jednotlivec uskutočniť vo svojom živote. Porozumenie vlastnému self 
a vlastnej minulosti, ako aj zmenám  ktoré by jednotlivec chcel urobiť vo svojej budúcnosti, je 
produktom uplatňovania naratívnej konfigurácie. Podobne ako autori a čitatelia využívajú 
konfiguráciu na porozumenie rôznym elementom literárnych textov, ľudia v každodennom 
živote sa snažia porozumieť svojej skúsenosti. Ľudské self každé „má históriu, svoju vlastnú 
históriu“ (Ricoeur, 1992: 114) a je podobné čitateľovi príbehov vo svojich snaženiach 
pochopiť tento aspekt seba samého. Nie ako čitateľ, ale podobne ako autor, self disponuje 
určitou mierou kontroly nad svojou vlastnou budúcnosťou a preto je vystavené 
konfiguračnému problému, ktorý je podobný tomu ako majú autori. Samozrejme, že 
v každodennom živote sa self ocitá obmedzené v procese odkrývania príbehov iných osôb, 
ovplyvňované okolnosťami, ktoré sú mimo jeho kontroly. Autorská kontrola nad 
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budúcnosťou preto nemôže byť plne aplikovaná na ľudské self. Podľa Ricoeura „v našich 
vlastných príbehoch môžeme byť rozprávačmi a vlastnými postavami, ale nikdy nie viac než 
len spoluautormi“ (Ricoeur, 1992: 160). 

Aj Ricoeurova koncepcia potreby narácie v štruktúre ľudskej skúsenosti a osobnej 
identity je predmetom kritiky. Jedna kritika hovorí: „príbehy sú rozprávané a nie žité; život sa 
žije a nie rozpráva“ (Ricoeur, 1991: 20). Táto kritika oddeľuje život od naratívnej činnosti 
a považuje tieto dve aktivity za nezlučiteľné, alebo za dokonca navzájom vylúčiteľné.  
Ricoeur vyvracia túto kritiku prostredníctvom komplementarity života a konfigurácie. Po 
prvé, predmetom narácie je ľudské konanie a utrpenie. Príbehy rozprávajú o ľudskom živote. 
Po druhé, príbehy nám slúžia ako úvahy, ktoré nám hovoria o následkoch prípadného 
konania. Niektoré príbehy sú výstražnými historkami, ktoré nás varujú pred uskutočňovaním 
určitých cieľov. Taktiež poznáme inšpiratívne príbehy, ktoré ľudí povzbudzujú ku konaniu. 
Ako také, príbehy majú moc ovplyvniť ľudské životy.  

Záver 
Ricoeur argumentuje, že v určitom zmysle životy sú rozprávané- nie príbehy 

rozprávajú o živote, ale život je žitý ako príbeh, ktorý je rozprávaný.  Ricoeur umocňuje 
potrebu naratívnej konfigurácie prostredníctvom jeho vyjadrenia, že bez interpretácie by bol 
život len biologickým fenoménom. (Ricoeur, 1991: 27- 28) Potreba naratívnej konfigurácie, 
ktorú zdieľajú všetky ľudské bytosti, stavia ľudský život nad  úroveň fyzických vecí 
a biologických organizmov. Ricoeurov argument vzájomnej komplementarity  naratívnej 
konfigurácie a ľudského života však ide ešte ďalej. 

Ľudský život podľa neho nie je ľudským, pokiaľ nie je interpretovaný naratívnym 
spôsobom. Predpokladom toho je, že život je interpretovateľný.  Túto tézu podporuje svojou 
sémantikou činnosti v štruktúre ľudského konania a utrpenia, ktorá udeľuje význam našim 
činom a umožňuje nám odlíšiť ich od fyzických pohybov a správania. Taktiež hovorí o 
„symbolických zdrojoch praktickej oblasti“ (Ricoeur, 1991: 28), ako sú špecifické znaky, 
pravidlá, normy, ktoré spoločne slúžia ako kontext opisu nášho konania. Ľudské konanie je 
podľa Ricoeura sprostredkované vždy symbolicky a naše symbolické konvencie a diskurzívne 
praxe dávajú našim činom špecifický význam (Ricoeur, 1991: 29). Keďže život je tvorený 
zmysluplným konaním, a je situovaný v rámci zmysluplného kontextu, potom život  má „pre-
naratívnu kvalitu“ a preto o ňom môžeme hovoriť ako o príbehu.  
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