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Abstrakt: Ústrednou témou príspevku je problém jazyka, diskurzu a interpretácie vo 

filozofických skúmaniach Paula Ricoeura a Charlesa Taylora. Dané koncepcie využívajú 

lingvistické pojmy a filozofické chápania týchto pojmov na skúmanie rôznych aspektov 

existencie človeka v spoločnosti.  
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Úvod  
„Človek je živočích disponujúci logom“ (Taylor, 1985: 21), tvrdenie, ktoré 

predstavuje východisko s ďalekosiahlymi následkami vo filozofii, lingvistike a všetkých 

humanitných disciplínach 20. storočia. Jazyk totiž predstavuje nielen prostriedok zdieľania 

významu, ale aj spôsob existencie človeka, ktorý prostredníctvom jazyka utvára svoju 

identitu.  Vychádzajúc z lingvistickej paradigmy, humanitné disciplíny skúmajú človeka ako 

štruktúru, ktorá je neustále vytváraná pomocou interpretácie jeho skúsenosti reality. Jazyk sa 

preto rozumie ako  prostriedok, pomocou ktorého dokáže človek myslieť, vyjadriť svoju 

situovanosť vo svete a tento akt sebauvedomenia komunikovať s ostatnými. Prepojenie 

lingvistického sveta a sveta ľudskej praxe je možné vďaka praktickej hermeneutike, v ktorej 

človek prostredníctvom jazyka rozumie skúsenosti na všeobecnej úrovni a na základe 

chápania sa stáva aktérom vlastnej existencie.   

 

 

Jazyk, diskurz, interpretácia v koncepcii Paula Ricoeura 

Konceptualizácia osoby v jazyku je možná na úrovni sémantiky. V jazyku môžeme 

konceptualizovať osobu a odlíšiť ju od všetkých iných osôb. Jeden z najvýznamnejších 

predstaviteľov súčasnej filozofickej hermeneutiky Paul Ricoeur tvrdí, že „identifikovanie 

osôb ako jednotlivcov je tým najelementárnejším a najabstraktnejším krokom filozofického 

diskurzu o človeku“ (Ricoeur, 1989: 91). Konceptualizácia osoby sa odohráva na prelome 

sémantiky a pragmatiky. Akonáhle niekto vysloví slovo Ja, vyjadruje a určuje tým sám seba, 

lebo používa zámeno Ja.  Zámeno Ja má svoje hranice vo svete Ja, ktoré je spojené s 

konkrétnym menom, ktoré vyjadruje skutočného jednotlivca patriaceho do tohto sveta.  Osoba 

je pritom situovaná v čase a priestore tým, že Ja je vpísané do spoločenskej mapy.  Osoba je 

potom určená ako niekto, kto reálne existuje vo svete, a prepojenie medzi subjektom 

hovoriacim a konajúcim sa deje na hranici medzi sémantikou a pragmatikou.  

Človek určuje seba samého, t.j. stáva sa reflexívnym Ja (self) prostredníctvom operácie 

sebaformovania v jazyku. Ricoeur a ďalší filozofi jeho generácie rozumejú pod pojmom jazyk 

jednak objektivizovaný systém, alebo kód a zároveň diskurz. Taktiež argumentuje, že jazyk 

ako kód má kolektívny charakter, pretože existuje ako súbor súbežných pravidiel 

(synchronický systém) a je anonymný v tom zmysle, že nie je výsledkom akejkoľvek intencie. 

Má nevedomý charakter, nie v zmysle Freudovského nevedomia, ale v zmysle štruktúrneho 

alebo kultúrneho nevedomia (Ricoeur, 1976: 3). Diskurz, na druhej strane, predstavuje odkaz 

ako udalosť v postupnosti udalostí (ako diachronický čas). Diskurz predstavuje temporálnu 

udalosť v jazyku. Preto diskurz predstavuje realizáciu jazyka. 
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Jazyk nemá subjekt, ale diskurz je vždy nositeľom intencií autora a taktiež je vždy 

niekomu adresovaný. V súlade s Ricoeurovou koncepciou možno taktiež tvrdiť, že jazyk 

nemá svet, ale diskurz je vždy o niečom. Jazyk je síce podmienkou pre uskutočnenie 

komunikácie, ale až v diskurze sme schopní vymieňať si odkazy. Preto Ricoeur vyslovuje 

názor, že jazyk má mediačnú funkciu vo vzťahu medzi významom ako výsledkom činnosti 

a diskurzom ako udalosťou (Ricoeur, 1976: 88). Udalosť diskurzu je prepojená s osobou, 

ktorá rozpráva, a preto diskurz zahŕňa aj dialektický vzťah udalosti a významu.  

Diskurz ako udalosť má niekoľko charakteristík. (1) Diskurz sa vždy uskutočňuje 

v konkrétnom čase, v prítomnosti. Jazyk je objekt umiestnený mimo času. (2) Diskurz je 

samo-referenčný, t.j. diskurz odkazuje na toho, kto prehovorí prostredníctvom niekoľkých 

ukazovateľov, medzi ktoré je možné zaradiť napríklad osobné zámená.  (3) Diskurz sa vždy 

vzťahuje na niečo. Jazyk, naopak, odkazuje k znakom, ktoré sú umiestnené v rámci 

rovnakého systému. Diskurz odkazuje k svetu, ktorý môže byť opísaný. Tu  dochádza 

k prelínaniu jazyka a diskurzu, lebo diskurz slúži jazyku na to, aby mohol byť 

prostredníctvom neho aktualizovaný. (4) Súčasťou diskurzu je aj účastník prehovoru, na 

ktorého je diskurz adresovaný (Ricoeur, 1974: 92). 

Jazyk, podľa Ricoeurovho názoru, nemôže byť redukovaný na jednoznačné významy, 

lebo práve v jazyku sa zračí mnohoznačnosť. Slová majú vždy viacvýznamový charakter 

a vety sú mnohokrát charakterizované ambiguitou. Preto také diskurzy, ako sú básne 

a príbehy, vždy vyžadujú interpretáciu (Ricoeur, 1976: 33). Ricoeur začína svoje skúmanie 

interpretácie symbolizmom, pričom argumentuje, že všetky symbolizmy nachádzajú svoju 

expresiu v jazyku.  

Symbol definuje ako „akúkoľvek štruktúru signifikácie, v ktorej priamy, primárny 

a doslovný význam označuje iný význam, ktorý je nepriamy, sekundárny, obrazný,  ktorý 

možno dosiahnuť len pomocou primárneho významu“ (Ricoeur, 1978: 98).  Na tomto tvrdení 

zakladá aj svoju definíciu interpretácie ako „spôsob myslenia, ktoré pozostáva z dekódovania 

skrytého významu v zdanlivom význame a z odkrývania úrovní významu obsiahnutých 

v doslovnom význame slova“ (Ricoeur, 1978: 98). Symbol vyžaduje našu účasť, lebo 

„nevyhnutne žiada o interpretáciu, lebo vypovedá viac než hovorí a pretože k nám nikdy 

neprestáva hovoriť“ (Ricoeur, 1974: 27).   

Interpretácia ako dynamický proces inkorporuje nemetodický moment chápania 

a metodický moment explanácie. Ricoeur opisuje tento vzťah nasledovne: „Chápanie... 

predchádza, sprevádza, uzatvára a preto obklopuje explanáciu. Explanácia, na druhej strane, 

rozvíja analyticky chápanie“ (Ricoeur, 1991: 142). Preto aj keď sú si tieto momenty navzájom 

odlišné, sú aj navzájom prepojené, lebo sú v dialektickom vzťahu. Interpretáciu nemožno 

redukovať na jeden z nich, a preto nemôžu stáť osamote. „Tak ako jazyk tým, že je 

uskutočňovaný v diskurze a uskutočňuje seba ako udalosť, aj diskurz  vstupuje do procesu 

porozumenia a stáva sa udalosťou a významom“ (Ricoeur, 1991: 78).  

Súčasťou procesu interpretácie je dosiahnutie nového významu v kontexte 

existujúcich významov, ale to neznamená, že tieto významy sú neštrukturované alebo 

statické. Prítomnosť viacnásobného významu slova si priam vyžaduje interpretáciu. 

Inherentnou súčasťou procesu interpretácie je možnosť viacerých interpretácií 

a pravdepodobnosť protichodných interpretácií, čo Ricoeur definuje ako konflikt interpretácií. 

Ricoeur poznamenáva, že každá interpretácia redukuje mnohovýznamovosť významu 

a prekladá symbol v súlade so svojím rámcom, a preto môže byť v konflikte s inou 

interpretáciou. Každá interpretácia je snahou vymedziť, limitovať a kontrolovať význam.  
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Charles Taylor- Jazyk a sebaartikulácia 

Vymedzenie významu a jeho zdieľanie je ústrednou témou koncepcie Charlesa 

Taylora. Aj keď sa Taylor nezaoberá primárne lingvistickými témami, problém jazyka 

predstavuje jednu zo základných tém jeho bádania. On totiž transformuje otázku Kto si? Na 

otázku Kto hovorí? (Sisáková, 2005: 47), čím poukazuje na jeho prepojenie konceptu identity 

človeka s konceptom jazyka. To kým sme, je primárne určované tým, akým spôsobom majú 

pre nás význam konkrétne veci. Táto významnosť je artikulovaná prostredníctvom jazyka, 

pomocou ktorého je človek schopný sebainterpretácie.  

Taylor definuje človeka ako živočícha disponujúceho logom (Taylor, 1985). Jazyk 

však pre Taylora nepredstavuje len prostriedok dorozumievania. Tak, ako Aristoteles 

definoval človeka ako živočícha racionálneho, pre Taylora to, že človek je živočích 

disponujúci logom, znamená, že v jazyku tvorí a vyjadruje zmysel. Keďže človek je schopný 

artikulovať svoju skúsenosť, v jazyku získava pohľad na seba samého a tým je schopný 

hodnotiť seba samého. 

Definovanie podstaty človeka podľa Taylora nemôže byť redukované len na sumu 

empirických faktov. Človek ako ľudský aktér utvára seba samého v sebainterpretáciách, 

prostredníctvom ktorých kreuje svoju vlastnú identitu. Človek potom môže byť 

charakterizovaný ako bytosť, ktorá je vnútorne podmienená sebainterpretáciou  

a sebapochopením. Človek nie je len živočíchom, ale, ako tvrdí Taylor, ľudské bytosti sú 

sebainterpretujúce živočíchy, z čoho vyplýva, že človek svoj život žije ako neustálu 

sebainterpretáciu. Týmto sa stáva jeho hlavným naplnením hľadanie zmyslu, ktoré je možné 

vďaka sebainterpretácii. Schopnosť sebainterpretácie je možná na základe faktu, že človek v 

hľadaní zmyslu nie je len objektom skúmania, ale aj jeho subjektom. Ako objekt a subjekt 

svojho vlastného skúmania človek nikdy nemôže v procese sebainterpretácie zaujať neutrálne 

stanovisko indiferentného pozorovateľa. Človek interpretuje seba samého vždy s ohľadom na 

vlastné ciele a túžby. 

Klásť otázku o identite vlastného Ja mimo priestoru sebainterpretácie nedáva totiž 

žiadny zmysel. Nemôžem byť len sám o sebe, ale len vo vzťahu ku konkrétnym jazykovým 

nástrojom, ktoré sú významné pre môj jazyk sebapochopenia. „Jazyk nie je len zoskupením 

oddeliteľných nástrojov..... Je to skôr niečo, čo má povahu siete a..... predstavuje sa ako celok 

v každej zo svojich častí“ (Taylor, 1985: 231).  Taylor nechápe jazyk len ako sumu slov, ale 

ako štruktúru, ktorú nemožno redukovať na jednotlivé časti.  Z tejto nedeliteľnosti jazyka ako 

štruktúry potom vyplýva, že v jednom slove je obsiahnutý celok jazyka. Taylor charakterizuje 

jazyk ako sieť, v ktorej použitie jedného slova rozochveje celú sieť, čo znamená, že slovo 

čerpá zmysel zo svojho konkrétneho postavenia v sieti. 

Prirovnanie jazyka k rozkmitanej sieti má svoje zdroje v lingvistickom štrukturalizme 

V koncepcii Ferdinanda de Saussuera, ako zakladateľa tohto lingvistického smeru, jazyk 

pozostáva zo znakov, ktoré sú analyzovateľné do dvoch komponentov- pojmu, al. konceptu 

a akustického obrazu. Koncept bol neskôr nahradený termínom signifié a akustický obraz 

termínom signifiant. Jazykový znak predstavuje spojenie týchto dvoch komponentov. Oba 

tieto prvky sú podľa neho úzko prepojené, jeden vyvoláva druhý, vzájomne sa predpokladajú 

a zároveň tvoria protiklad (Saussure, 1996: 95-98). „Znaky, z ktorých sa jazyk skladá, nie sú 

abstrakcie, ale reálne objekty [...] môžeme ich nazvať konkrétnymi entitami lingvistiky“ 

(Saussure, 1996: 129). Jazyková entita existuje iba vďaka spojeniu označovaného 

a označujúceho. Ak jeden z týchto prvkov oddelíme, táto entita zmizne a ostane nám iba 

abstrakcia. „Sled zvukov je jazykový iba vtedy, ak sa o neho opiera nejaká idea...“ (Saussure, 

1996: 129).  

Jeho štrukturalistická teória kladie dôraz na význam vzťahov a prepojenie elementov 

pri ich definovaní. Saussurov štrukturalizmus presadzuje ideu, že pod povrchom prezentácie 

určitého fenoménu sa nachádza skrytá štruktúra. Keďže Saussure vnímal jednotlivé rečové 
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akty len ako sekundárne produkcie systému jazyka, konanie jednotlivcov možno na základe 

jeho paradigmy vnímať len ako povrchný fenomén, za ktorým sa skrývajú vnútorné štruktúry.  

Práve vďaka schopnosti človeka používať jazyk mu Taylor pripisuje aj jeho podiel na 

neustálom utváraní jazyka. Táto neustála kreácia však vedie k tvrdeniu, že človek nikdy 

neuchopí jazyk v jeho celostnosti: „Ľudia neustále tvarujú jazyk, napínajú hranice expresie, 

tvoria nové termíny, premiestňujú staré, dávajú jazyku zmenený rozsah významov.“ (Taylor, 

1985: 232). Eva Prokešová vo svojom článku Charles Taylor- Jazyk a identita uvádza, že ak 

jazyk neexistuje oddelene od ľudského konania, aj on je  realizovaný v určitej praxi. Touto 

praxou je reč. Jazyk je realizovaný ako aktivita v reči. Tento vzťah jazyka k reči 

charakterizuje aj vzťah jazyka a človeka. Na jednej strane, človek v jazyku odkrýva zmysel 

a neustále jazyk tvorí, na druhej strane ho však nikdy neovládne dokonale, keďže jeho hranice 

a štruktúra sa práve vďaka aktivite reči neustále menia. Reč sa realizuje v jazykovej komunite. 

V jazyku je človek schopný sebainterpretácie a expresie vlastných zámerov a cieľov. „Jazyk 

je súčasťou života subjektu, jeho bytostného ukotvenia vo svete. Otvára mu priestor mimo 

neho samotného“ (Prokešová, 2010: 483). Taylor argumentuje, že v reči človek zdieľa pocit, 

svoju emóciu a je schopný sebapochopenia.   

Taylor naviac argumentuje, že „jazyk o sebe slúži na utváranie priestoru pre konanie“ 

(Taylor, 1989: 311). Vyslovuje preto tvrdenie, že interpretácia, ktorá je uskutočňovaná 

prostredníctvom artikulácie, je nevyhnutnou podmienkou našej existencie. Artikulácia 

predstavuje permanentný pokus o sebavyjadrenie, sebapochopenie, ktorý vyplýva zo snahy 

o formovanie seba samého. Artikulácia ako hľadanie výrazu seba samého sa môže odohrávať 

aj v rozhovore s iným, a preto môže predstavovať aj výsledok intersubjektívnej výmeny. 

Určitý pocit vyžaduje aj konkrétne pojmy, ktoré objasňujú a modifikujú daný pocit, resp. 

emóciu (Taylor, 1985: 63-64). Tým ,že človek vyjadruje svoje pocity pomocou konkrétnych 

slov, dospieva k sebapochopeniu. Na základe sebapochopenia človek transformuje seba 

samého. Už nie je tým, kým bol vo chvíli, keď bol jeho pocit ešte nejasný. Pomocou 

artikulácie človek mení nejasné a neurčité na zreteľné a jasné. Tento proces je však 

doprevádzaný ešte ďalším procesom, ktorým je transvaluácia, čiže transformácia subjektu 

sebainterpretácie. Táto transformácia spočíva v zmene pohľadu na vec, ktorú subjekt 

podstúpil, čím sa mení aj jeho identita. Život človeka sa preto odohráva v nekonečnom 

priestore otázok, ktoré možno zodpovedať len prostredníctvom jazyka.  

 

 

Záver 

Signifikácia reality v jazyku nie je len jednou z ústredných tém jazykovedných 

skúmaní, ale tento problém je zároveň významnou súčasťou najvplyvnejších filozofických 

koncepcií 20.storočia. Lingvistika a filozofia si vzájomne prepožičali pojmy ako jazyk, reč, 

diskurz a interpretácia. Filozofia tieto pojmy neaplikuje len na skúmanie textu, ale túto 

terminológiu vzťahuje na utváranie človeka v jazyku a reči a tým sa diskurzom stáva výpoveď 

človeka o sebe samom. Jazyk a reč sa stávajú prostriedkami pre skúmanie intrasubjektívnej 

a intersubjektívnej úrovne existencie človeka. Koncepcie Paula Ricoeura a Charlesa Taylora, 

ktoré pri skúmaní človeka a jeho interakcie so spoločnosťou vychádzajú z jazykovej 

paradigmy, sa stali podnetnými pre ďalšie humanitné disciplíny, ktoré si osvojili túto 

paradigmu a využívajú pojmy diskurzu, interpretácie a artikulácie vo svojich skúmaniach. 

Tieto inšpirácie nachádzame napríklad v axiológii, ktorej jednou z hlavných tém je vzťah 

hodnotenia a jazykového znaku, alebo v naratívnej psychológii, ktorej terapeutické postupy sú 

založené na práci s diskurzom, interpretáciou a artikuláciou životnej skúsenosti človeka. 

Medzi ďalšie disciplíny, ktoré sa inšpirovali danými koncepciami patrí sociológia a jej 

sociokonštruktivistický prúd, ktorý chápe človeka ako ťažisko protichodných síl vznikajúcich 

v interakcii jednotlivca s inými a v návyku používania jazyka. Pojmy diskurz a interpretácia si 
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z filozofie a lingvistiky prepožičala aj historiografia, ktorej  konštruktivistické perspektívy 

presadzujú stanovisko, že história nie je objektívnym zobrazením minulosti, ale interpretáciou 

a teda diskurzom, ktorý má subjektívny charakter podmienený aktivitou historika. Možno 

preto povedať, že témy jazyka, diskurzu a interpretácie v koncepciách Paula Ricoeura 

a Charlesa Taylora majú ďalekosiahly vplyv na vývoj súčasných smerov viacerých 

humanitných disciplín. 
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