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3 Na ceste k naratívnemu Ja vo filozofii a humanitných vedách  
 

 

Ľudské Ja je príliš zložitý a komplexný pojem na to, aby ho dokázala vymedziť 

jednoduchá filozofická definícia. Práve na túto skutočnosť poukazujú tie perspektívy vo 

filozofii, ktoré nazerajú na ľudské Ja ako na reflexívne Ja (self), t.j. reflexívne centrum 

človeka, pod ktorými rozumieme interioritu človeka, jadro ľudského Ja, v ktorom sa 

človek obracia nielen k svetu, ale aj k sebe samému všetkými aspektmi celej svojej 

existencie. 

Osobná identita človeka podľa týchto filozofických prístupov nepredstavuje 

nemennú jednoduchú entitu, ale ťažisko mnohých vnútorných pôsobení a síl človeka, ako 

aj vonkajších vplyvov spoločnosti a síl, ktoré vyplývajú z kultúrneho a spoločenského 

kontextu života konkrétneho jednotlivca. Ľudské Ja sa z tejto perspektívy javí ako neustále 

sa formujúce a komplexné vedomie seba samého, ktoré vzniká v kontinuálnej interakcii so 

sebou samým, kultúrou a spoločnosťou. 

Naratívny koncept osobnej identity človeka má svoje zdroje vo viacerých 

filozofických koncepciách, ale taktiež nachádza inšpiračné zdroje vo viacerých 

humanitných disciplínach. V tejto kapitole sa budeme zaoberať jednotlivými zdrojmi 

koncepcií presadzujúcich pojem osobnej identity človeka ako naratívnej štruktúry. 

Naratívny model osobnej identity človeka je potom výsledkom prieniku tých perspektív vo 

filozofii, ktoré vznikli ako výsledok jazykového obratu vo filozofii. Nejde o obrat k jazyku 

ako k objektu filozofického skúmania ale o zmenu paradigmy, spôsob nazerania na 

filozofický problém. Jazyk má významnú úlohu vo vzťahu človeka k spoločnosti, ktorého 

podmienkou je intersubjektívna komunikácia. Zároveň má ústrednú úlohu vo vzťahu 

človeka k vlastným subjektívnym svetom, ktoré možno vyjadriť len pomocou jazykovej 

artikulácie. V tomto zmysle možno vysloviť tvrdenie, že jazyk predstavuje prostriedok, 

pomocou ktorého človek utvára a odhaľuje svet. Jazyk v porovnaní s inými systémami 

znakov nám umožňuje nielen objekty pomenovať, ale taktiež ich triediť, klasifikovať. 

Jazyk je prostriedok, pomocou ktorého môže človek uskutočniť všeobecnú interpretáciu 

sveta (Taylor, 1985, s. 76). Jazyk už preto nepredstavuje len objekt ľudského poznania, ale 

všeobecnú paradigmu pre riešenie filozofických problémov. V tomto zmysle je hlavnou 

funkciou jazyka jeho schopnosť odhaliť svet človeku. Filozofia jazyka pritom 

nepredstavuje tematizáciu jazyka ako jedného z mnohých objektov poznania, ale je 

reflexiou lingvistických podmienok poznania.  

 Týmto sa človek stáva aktívnym, participujúcim na svojej existencii. Človek ako 

aktér v používaní jazyka, konaní a v tvorbe významu sám utvára svoju existenciu 

a konštruuje svoju identitu.  

Filozofické perspektívy presadzujúce identitu človeka ako naratívnu konštrukciu 

vychádzajú z predpokladu, že ľudská skúsenosť je zmysluplná, a preto je konanie a 

správanie človeka vedené vedomím tejto zmysluplnosti. Preto aj štúdium všetkých foriem 

ľudskej aktivity si vyžaduje analýzu týchto významových systémov, ktoré utvárajú ľudskú 

skúsenosť.  
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Obrat k jazyku vo filozofii predstavuje začiatok paradigmatického obratu 

v mnohých humanitných vedách. Ak sa máme zaoberať naratívnym prístupom v otázke 

osobnej identity človeka, najprv je nutné zaoberať sa takými zdrojmi tejto filozofickej 

perspektívy, akými sú štrukturalizmus v lingvistike, antropológii,  sociálny 

konštruktivizmus v psychológii a sociológii a narativizmus v historiografii.  

Signifikantnú zmenu v rámci jazykovedy predstavuje „obrat k jazyku 

v lingvistike“, ktorý započal Ferdinand de Saussure. Saussure vo svojich prednáškach, 

ktoré boli vydané pod názvom Kurz všeobecnej jazykovedy, vypracoval koncepciu 

lingvistického štrukturalizmu. Ako kritik diachronickej lingvistiky presadzuje 

synchronický prístup k analýze jazyka, ktorý sa zameriava na skúmanie skrytej štruktúry 

jazyka a vzťahov medzi významami v jazyku. 

Lingvistický štrukturalizmus Ferdinanda de Saussura predstavuje inšpiratívny 

a konceptuálny zdroj kultúrnej antropológie Clauda Lévi-Straussa. Vychádzajúc zo 

synchronickej analýzy jazyka, aj Lévi-Strauss upriamuje pozornosť pri analýze 

spoločnosti, človeka a kultúrnych fenoménov na skryté štruktúry, ktoré predstavujú zdroj 

správania sa jednotlivcov a fenoménov v kultúre. 

Koncept naratívnej identity človeka ako neustále sa utvárajúcej konfigurácie má 

svoje zdroje v sociálnom konštruktivizme. V psychológii ako disciplíne, ktorá sa zaoberá 

primárne správaním a prežívaním jednotlivca, sa sociálny konštruktivizmus etabluje 

v dvadsiatom storočí. Jedná sa o prístup, ktorý nie je presadzovaný len v rámci 

psychológie. Sociálny konštruktivizmus skúma človeka ako Ja, ktoré sa neustále utvára 

v intrapersonálnych a interpersonálnych vzťahoch so sebou samým a s inými ľuďmi. 

Naratívna štruktúra osobnej identity človeka nie je len výsledkom konceptov 

presadzujúcich relačný charakter ľudského Ja a štrukturálny charakter kultúrnej reality. 

Narácia predstavuje prostriedok pre porozumenie jednotlivému ľudskému životu 

i všeobecným ľudským dejinám. Svoje filozofické zdroje tieto „narativistické“ 

a sociokonštruktivistické prístupy preto nachádzajú aj vo filozofickej hermeneutike ako 

teórii porozumenia. Filozofická hermeneutika pracuje s viacerými konceptmi, ako je 

porozumenie, dejinné vedomie človeka, tradícia a časovosť človeka, ktoré predstavujú 

fundamentálne pojmy naratívneho modelu osobnej i kolektívnej identity človeka. 

Hermeneutické inšpiratívne zdroje naratívnych modelov osobnej identity nachádzame 

predovšetkým v koncepciách Wilhelma Diltheya, Martina Heideggera a Hansa-Georga 

Gadamera.  

 

 

 

3.1 Lingvistický „obrat k jazyku“ ako zdroj paradigmatickej zmeny 

v skúmaniach o človeku 

 

Pojem jazyka ako systému vnútorných štruktúr predstavuje jeden zo základných 

východísk koncepcií presadzujúcich naratívny model osobnej identity človeka. Autorom 

tohto konceptu je Ferdinand de Saussure, ktorý je iniciátorom „obratu k jazyku v ň“ 

v lingvistike. Jeho štrukturalizmus predstavuje inšpiratívny zdroj tých perspektív 
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v humanitných a filozofických disciplínach, ktoré presadzujú intrapersonálnu dimenziu 

jednotlivca v skúmaní identity človeka, spoločnosti a kultúry. Na sklonku svojho života 

Saussure prelomil lingvistickú tradíciu, v ktorej bol vychovávaný a v ktorej pôsobil. 

V prednáškach, ktoré napísal v rokoch 1907 až 1911, Saussure predstavil novú paradigmu 

pre vedy zaoberajúce sa jazykom. Jeho prednášky boli publikované po jeho smrti pod 

názvom Kurz všeobecnej jazykovedy. Táto práca mala ďalekosiahly dopad na jazykovedné 

disciplíny a spoločenské vedy a bola inšpiratívnou pre filozofický štrukturalizmus.  

V Saussurovej analýze 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, s. 95-98). „Znaky, z ktorých sa jazyk skladá, nie sú abstrakcie, ale reálne 

objekty [...] môžeme ich nazvať konkrétnymi entitami lingvistiky“ (Saussure, 1996, s.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, s. 129).  

Saussure sa sústredil predovšetkým na to, ako sú znaky, kombinácie signifiánt-

signifié, navzájom pospájané, teda v akých vzťahoch stoja. Podľa Saussura úlohou 

lingvistiky nie je skúmať, ako sa jednotlivé významy vzťahujú k objektom 

v extralingvistickej realite, ale analyzovať vzťahy medzi jednotlivými významami v rámci 

systému jazyka. Práve vzťahy medzi signifikovanými významami určujú konceptuálne 

pole jazyka. Tieto propozície viedli Saussura k záveru, že fakt, že jazyk predstavuje systém 

vnútorných štruktúr, znamená, že jeho jednotlivé elementy nie sú definované 

prostredníctvom ich inherentných vlastností, ale na základe ich umiestnenia v rámci tohto 

systému. Fakt, že Saussurova lingvistika analyzuje jazyk spôsobom, že spája jednotlivé 

elementy do vzájomných vzťahov a neprepája ich s extralingvistickou realitou mimo 

jazyka, viedol k mnohým diskusiám. Jednou z reakcií na jeho koncepciu je aj diskusia, či 

Saussurov štrukturalizmus je relativistický v tom zmysle, že neuznáva „reálny“, alebo ne-

lingvistický svet. Niektorí autori zastávajú názor, že jazyk má natoľko významnú úlohu 

v ľudskej percepcii sveta, že je nezmyselné hovoriť o „reálnom svete“ a „pravde“ mimo 

jazyka. Iní autori argumentujú, že jazyk je prostriedkom interpretácie, pričom nepopierajú, 

že existujú aj iné prístupy k realite a že realita má taktiež svoju štruktúru.  

Napriek mnohým diskusiám, ktoré spôsobila Saussurova koncepcia, jeho základná 

paradigma- myšlienka, že spoločenské vedy by sa mali sústrediť na štruktúry 

a synchronické prepojenie medzi jednotlivými elementmi- mala ďalekosiahly dopad na 

širokú škálu disciplín, najmä na antropológiu, sociológiu a sociálnu teóriu. Štrukturalizmus 

kladie dôraz na význam vzťahov a prepojenie elementov pri ich definovaní. Saussurov 

štrukturalizmus presadzuje aj ideu, že pod povrchom prezentácie určitého fenoménu sa 

nachádza skrytá štruktúra. Keďže Saussure vnímal jednotlivé rečové 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.  
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Vo vzťahu lingvistického štrukturalizmu k filozofickým  koncepciám 

presadzujúcim naratívny model osobnej identity človeka je nutné vyzdvihnúť niekoľko 

inšpiratívnych východísk, ktoré ponúkol Saussure. V prvom rade je nutné zdôrazniť, že 

tento filozofický prístup využil Saussurovo  synchronické chápanie jazyka ako systému 

vnútorných štruktúr, v ktorom jeden element je zadefinovaný prostredníctvom svojej 

relácie k ďalším elementom. Význam slova je utváraný a determinovaný vo vzájomnom 

postavení k iným významom. Toto východisko je aplikované aj v naratívnych modeloch 

osobnej identity človeka, kde význam jednej udalosti, alebo ľudskej skúsenosti získava 

význam vo vzťahu k iným udalostiam. Jazyk predstavuje sieť významov, prostredníctvom 

ktorých je človek schopný artikulovať svoju skúsenosť. Teóriu jazyka ako siete významov 

presadzuje aj Charles Taylor, ktorý tvrdí, že ak človek v danej sieti artikuluje jeden 

význam, rozkmitá pritom celú sieť významov. Človek podľa neho nemôže byť len sám 

osebe, ale len vo vzťahu ku konkrétnym jazykovým nástrojom, ktoré sú významné pre 

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, s. 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. 

Z pohľadu filozofických koncepcií presadzujúcich naratívne stanovisko v otázke 

osobnej identity človeka sa však javí Saussurovo oddelenie reálneho sveta od sveta jazyka 

ako extrémna pozícia. Aplikovaním tohto tvrdenia, by totiž tieto teórie smerovali 

k tvrdeniu, že neexistuje nič mimo jazykového sveta. Naratívne modely osobnej identity 

človeka, naopak, presadzujú prepojenie „reálneho sveta“ a „sveta jazykového“. Potreba 

artikulácie totiž vyvstáva z kontaktu človeka a sveta, z jeho skúsenosti reality i seba 

samého.  

Napriek tomuto spornému bodu Saussurova koncepcia predstavuje významný 

inšpiratívny a ideový zdroj naratívnych modelov osobnej identity človeka, keďže ponúka 

nový pohľad na jazyk a upriamuje pozornosť na jeho vnútorný relačný charakter, ktorý bol 

aplikovaný na mnohé humanitné disciplíny. V tomto zmysle možno hovoriť o jeho vplyve 

na vývoj kultúrnej antropológie, ako aj na vznik nových perspektív v sociológii 

a psychológii.  

 

 

 

3.2 O štruktúre identity v antropológii  

 

 Pod pojmom „obrat k jazyku“ sa v spoločenských vedách rozumie obrat 

k synchronickým a štrukturalistickým teóriám jazyka. Ten sa objavuje aj 

v antropologických analýzach človeka a society. Claude Lévi-Strauss bol jedným 

z kľúčových antropológov, ktorý presadil Saussurove myšlienky v rámci štúdia kultúry 

a spoločnosti. Lévi-Strauss neanalyzuje kultúru tým spôsobom, že opisuje históriu 
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konkrétnej kultúry, alebo ju vzťahuje k nejakému vonkajšiemu univerzálnemu významu, 

ale analyzuje elementy kultúrnych systémov ako znaky, ktoré utvorili štruktúru, v ktorej 

vznikol konkrétny význam. Štrukturalistická antropológia skúma spôsob, akým rôzne 

elementy vytvárajú systém, v ktorom je každý element definovaný vo vzťahu k iným 

elementom. Lévi-Strauss si vo svojej štrukturálnej antropológii osvojil aj princíp binárnych 

opozícií dištinktívnych rysov, na ktorých sa zakladá jazyk ako systém. Táto myšlienka 

predstavuje východiskovú ideu lingvistu Romana Jakobsona, ktorý nadviazal na koncepciu 

Ferdinanda de Saussura. Vo svojej koncepcii vymedzil pojem opozície ako primárnej 

logickej operácie, ktorej implicitnou vlastnosťou je jej binárny charakter (Jakobson, 2002, 

s.15-18). Lévi-Strauss vo svojej analýze spoločnosti a kultúry vyjadruje tvrdenie, že 

pozorovateľná a vedomá úroveň kultúrnej skutočnosti predstavuje len východisko 

skúmania princípov jej usporiadania. Cieľom kultúrnej antropológie je preniknúť za 

rozmanitosť jedinečných empirických faktov a odhaliť skryté, invariantné a všeobecne 

platné jazykové štruktúry a zákonitosti, ktorými sa riadi ľudská činnosť.  

... Metóda, ktorú chceme nasledovať v tomto aj v iných prípadoch, spočíva: 1. v 

definovaní študovaného javu ako vzťahu medzi dvoma alebo viacerými skutočnými 

či virtuálnymi prvkami; 2. v skonštruovaní tabuľky možných permutácií medzi 

týmito prvkami; 3. v pokladaní tejto tabuľky za všeobecný objekt analýzy, ktorá iba 

na tejto úrovni môže poskytnúť nevyhnutné spojenia, a na začiatku skúmaný 

empirický jav je iba jednou z možných kombinácií, ktorých úplný systém sa musí 

vopred rekonštruovať (Lévi-Strauss, 1998, s. 21).   

Objektmi jeho skúmania sú znaky, štruktúry a modely, ktoré vo svojej analýze 

abstrahuje z úrovne viditeľnej skutočnosti. Štrukturálna antropológia využíva vo svojom 

skúmaní metodológiu štrukturálnej lingvistiky. Z úrovne zmyslových skutočností 

abstrahuje na úroveň nevedomej skrytej štruktúry. Cieľom antropológie je zovšeobecniť 

prvky, ktoré sú spoločné pre všetkých ľudí. Antropológ však vo svojom bádaní naráža aj 

na množstvo odlišností, najmä kultúrnych. Podľa Lévi-Straussa je biologická odlišnosť 

skôr dôsledkom než príčinou kultúrnej odlišnosti. Hľadané univerzálne zákony ľudskej 

prirodzenosti sú v skutočnosti zákonitosti ľudskej rozličnosti. Úlohou antropológie je preto 

nájsť „vzorec“ rozmanitosti ľudstva. Ľudia sa navzájom odlišujú. Významy potom nie sú 

nesené týmito odlišnosťami, ale relačnými vzťahmi medzi nimi. Antropológia potom 

predstavuje analýzu podmienok, v ktorých sa pravdivostné systémy stávajú vzájomne 

kompatibilné.  

Antropológia sa zaoberá predovšetkým spôsobom, akým človek prisudzuje zmysel 

vlastnej biologickej existencii. Na druhej strane je predmetom antropologického záujmu 

život znakov- signes- v centre života spoločnosti. Prostredníctvom znakov duch organizuje 

biologické dáta, aby z nich vytvoril určitý systém. Predmetom jeho skúmania sú nevedomé 

myšlienkové štruktúry kultúrnych fenoménov, ich kultúrne znaky a spoločenské pravidlá, 

ktorými sa riadi spoločenská organizácia. Kultúrne znaky nemožno skúmať jednotlivo 

a oddelene. Vytvárajú súbor syntagmatických a paradigmatických vzťahov a v týchto 

vzťahoch získavajú im vlastný význam. Autori presadzujúci štrukturálnu antropológiu 

predpokladajú konečný počet štruktúrnych usporiadaní kultúr a taktiež predpokladajú 

existenciu všeobecných pravidiel „gramatiky“ týchto usporiadaní. Vo svojej analýze 
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vychádza z predpokladu, že podmienkou spoločenských aktivít ľudí sú nevedomé 

zákonitosti, ktoré sú uchopiteľné rozumom. Základnú bázu akéhokoľvek sociálneho javu 

tvorí komunikácia a to na všetkých úrovniach sociálnej skutočnosti. Lévi–Strauss využíva 

na skúmanie jednotlivých sociálnych úrovní metódu štrukturálnej lingvistiky, lebo všetky 

tieto úrovne korešpondujú s komunikáciou a vytvárajú systémy, ktoré sú analogické so 

systémom jazyka. Komunikácia v sebe totiž zahŕňa hlbší plán nevedomých noriem 

a štruktúr myslenia.  

Podobným spôsobom sa Lévi-Strauss zaoberá mýtmi. V prvom rade si kladie 

otázku, čo je to mýtus. Píše o najrôznejších vysvetleniach : „...každá spoločnosť vyjadruje 

vo svojich mýtoch základné pocity - lásku, nenávisť alebo pomstu... mýty predstavujú 

pokusy vysvetliť ťažko pochopiteľné javy: astronomické, meteorologické, atď." (Lévi-

Strauss, 2000a, s. 216).
 

Podľa Lévi-Straussa je nutné „... radšej priznať, že výskum mýtov 

nás vedie k protirečivým konštatovaniam. V mýte sa môže prihodiť čokoľvek - zdá sa, že 

poradie udalostí sa nepodrobuje nijakému pravidlu logiky či kontinuity. ... Tieto zdanlivo 

ľubovoľné mýty sa však opakujú s rovnakými vlastnosťami a často rovnakými detailmi v 

rozličných oblastiach sveta." (Lévi-Strauss, 2000a, s. 217). Pre pochopenie je nutné 

uvedomiť si „túto základnú antinómiu, ktorá je súčasťou povahy mýtu“  (Lévi-Strauss, 

2000a, s. 217). Túto situáciu opakujúcich sa prvkov v mýtoch v najrôznejších oblastiach 

sveta Lévi–Strauss prirovnáva k situácii v jazyku: „Tie isté zvuky sa vyskytujú v iných 

jazykoch, no sú spojené vždy s odlišnými významami. ... významová funkcia jazyka nie je 

priamo spojená so samotnými zvukmi, ale so spôsobom, ktorým sa zvuky navzájom 

kombinujú" (Lévi- Strauss, 2000a , s. 217).   

Lévi-Strauss sa vo svojej koncepcii zaoberá aj modelmi, s ktorými pracuje 

štrukturálna analýza. Argumentuje nasledovne:  

V skutočnosti si myslíme, že na to, aby si modely zaslúžili názov štruktúry, musia 

spĺňať výlučne štyri podmienky. Po prvé, štruktúra má charakter systému. Skladá sa 

z prvkov takým spôsobom, že akákoľvek zmena jedného z nich spôsobí zmenu 

všetkých ostatných. Po druhé, každý model patrí do skupiny transformácií, z 

ktorých každá zodpovedá modelu toho istého druhu, takže súhrn týchto 

transformácií predstavuje grupu modelov. Po tretie, vyššie spomenuté vlastnosti 

umožňujú predvídať, akým spôsobom bude reagovať model v prípade zmeny 

jedného z jeho prvkov. Nakoniec, model musí byť konštruovaný tak, aby jeho 

fungovanie mohlo zohľadniť všetky pozorované fakty (Lévi-Strauss, 2000b, s. 65).    

Pojmy model a štruktúra sú úzko prepojené s pojmami sociálnej štruktúry 

a sociálneho vzťahu. Lévi Strauss charakterizuje sociálne vzťahy ako pôvodný neodvodený 

materiál pre konštrukciu modelov, ktoré odhaľujú sociálnu štruktúru. Sociálna štruktúra 

však nepredstavuje len súhrn, sumu sociálnych vzťahov na pozorovateľnej úrovni.  

Štruktúra predstavuje pojem s dlhou tradíciou. Lévi-Strauss však redefinoval tento 

pojem tým spôsobom, že k pojmu štruktúry pristupuje z lingvistického prístupu. Štruktúru 

definuje rovnako ako jazyk, ktorý konfiguruje zmyslové dáta a vytvára z nich kód pre 

prenos významových odtieňov prostredníctvom fonických opozícií. Štruktúra vytvára 

organizáciu zmyslovej oblasti, ktorá je v skutočnosti symbolickým systémom. Ako 

symbolický systém je prostriedkom komunikácie a rozumovej poznateľnosti. Štruktúra, 
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konfigurácia, či relácia medzi participujúcimi je tým, čo vytvára a organizuje sociálny 

systém danej kultúry a jej významov. Štrukturálna analýza teda postupuje od vedomých 

štruktúr k podvedomej štruktúre systému a k formulácii všeobecných zákonov. 

Vo vzťahu k naratívnemu spôsobu skúmania osobnej identity človeka sa možno 

oprieť o niekoľko Lévi-Straussových tvrdení. Naratívny model osobnej identity človeka, 

rovnako ako štrukturálna antropológia, chápe jazyk ako ten, v ktorom sa konfiguruje 

význam. Aj pre naratívne modely osobnej identity človeka predstavuje jazyk prostriedok 

komunikácie, prostredníctvom ktorého je človek schopný artikulovať význam. Tak ako pre 

štrukturálnu antropológiu, aj pre koncepcie presadzujúce identitu človeka ako naratívnu 

štruktúru je dôležitý pojem relácie, prostredníctvom ktorej je možná existencia systému 

vnútorných vzťahov medzi elementmi. Jedným z autorov presadzujúcich naratívny prístup 

v otázke osobnej identity človeka je Alasdair MacIntyre, ktorý argumentuje v prospech 

potreby kontextualizácie udalosti, konania a ľudského života. Jedna udalosť naberá zmysel 

len v kontexte iných udalostí a vzťahov. Zmysel ľudskej skúsenosti je potom podmienený 

relačne.  

Okrem potreby kontextualizácie ľudskej skúsenosti, alebo konania, naratívne 

modely osobnej identity zdieľajú s kultúrnou antropológiou aj snahu o uchopenie 

nevedomých zákonitostí spoločenských aktivít. Túto nevedomú zákonitosť naratívne teórie 

osobnej identity človeka pomenúvajú ako snahu o koherenciu, ktorú je možné dosiahnuť 

prostredníctvom narácie. Touto nevedomou zákonitosťou sa preto stáva permanentná 

ľudská potreba naratívnej interpretácie vlastnej skúsenosti. Človek a spoločnosť neustále 

inklinuje k procesu konfigurácie nesúladných prvkov do súladného celku. Konfigurácia 

totiž predstavuje spôsob, akým sa z nesúladnej a rôznorodej skúsenosti utvára celok, ktorý 

je zmysluplný.  

Naratívne modely osobnej identity človeka majú však aj ďalšie inšpiračné zdroje, 

ako je napríklad sociálny konštruktivizmus v psychológii a sociológii, ktorý presadzuje 

relačný charakter tvorby osobnej identity človeka a vyzdvihuje dôležitosť jazyka a činnosti 

pri kreácii ľudského Ja. 

 

 

3.3 Identita ako štruktúra v psychológii a sociológii 

 

Spolu s lingvistickým obratom vo filozofii, jazykovede, antropológii a v iných 

spoločenských vedách, je táto nová perspektíva zjavná aj v rámci psychológie. Jazykový 

obrat v psychológii predstavuje zmenu paradigmy skúmania psychologických fenoménov. 

Psychológia mení metódu skúmania. Ľudskú identitu už neanalyzuje prostredníctvom 

kauzálnej metódy, ale skúma ju v jej vzťahových perspektívach k svetu, sebe samému a 

iným ľuďom. Psychológia obracia pozornosť na jednotlivé praxe človeka, jazyk, ktorý 

používa a tradície, z ktorých vyvstáva. Táto disciplína sa v posledných desaťročiach taktiež 

orientuje na témy jazyka a v rámci jej skúmania sa objavujú konštitutívne sociokultúrne 

perspektívy.  

Tieto perspektívy sa zaoberajú takými témami, ako je sociokultúrna konštitúcia 

ľudského Ja. Tieto konštitutívne prístupy chápu kogníciu, emócie, pamäť, identitu, 
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osobnosť a ďalšie psychologické konštrukty ako relačné entity, ktoré sa utvárajú 

v interakcii s inými v sociokultúrnom kontexte. Takéto perspektívy presadzujú názor, že za 

konkrétnym interpersonálnym a spoločenským situovaním jednotlivca sa ukrývajú 

sociokultúrne konštrukcie a fenomény. Konštitutívne sociokultúrne prístupy boli 

v posledných desaťročiach artikulované viacerými skupinami psychológov a sociológov, 

ktorí rôznymi spôsobmi zdôrazňovali prepojenosť sféry psychologickej a sociokultúrnej. 

Tieto prístupy sú jednotne označované ako sociálny konštruktivizmus v psychológii.  

Mnohí anglo-americkí a kontinentálni psychológovia presadzujú názor, že sociálne 

a spoločenské vzťahy s ostatnými jednotlivcami majú primárny charakter vo vzťahu 

k našej psychologickej existencii, čím sa stávajú zdrojom poznania sveta i nás samých. Nie 

sú to len pokračovatelia Lockovej tradície, ale aj mnohí nemeckí filozofi (napr. Herder, 

Fichte, Hegel), ktorí zdôrazňovali závislosť človeka na spoločenskej a materiálnej 

existencii napriek tomu, že zároveň tvrdili, že poznanie ľudského Ja môže slúžiť ako 

model sveta. Francúzski autori (napr. Denis Diderot, Jean Jacques Rousseau) vo svojich 

koncepciách zdôrazňovali vplyv spoločenských síl na psychický život jednotlivca, aj keď, 

na druhej strane, hovorili o nutnosti vymedziť vlastné Ja v spoločnosti. 

V skutočnosti už v dobe vzniku psychológie ako samostatnej disciplíny viacerí 

vplyvní psychológovia začiatku dvadsiateho storočia presadzovali vo svojich koncepciách 

sociokultúrny a relačný spôsob myslenia. Medzi týchto psychológov patrí experimentálny 

a sociálny psychológ Wilhelm Wundt, vývinoví psychológovia James Mark Baldwin a 

Heinz Werner, psychiater Pierre Janet, psychológ Lev Vygotskij, sociálny psychológ 

George Herbert Mead, filozof John Dewey, sociológ Charles Cooley a mnohí ďalší. 

Rozvoj sociokultúrnych tendencií v psychológii, a teda aj sociálneho konštruktivizmu 

ovplyvnili aj koncepcie filozofov 20. storočia, akými sú Ludwig Wittgenstein, Hans-Georg 

Gadamer, a Charles Taylor; postštrukturalistickí teoretici Jacques Derrida a Michel 

Foucault, ale a literárny kritik Michail Bachtin.   

Koncepcie utvárania identity človeka prostredníctvom internalizácie kultúrnej 

a sociohistorickej „inakosti“ vychádzajú z teoretických zdrojov Leva Vygotského, ktorý je 

považovaný za jedného z najvplyvnejších sociokultúrnych psychológov presadzujúcich 

sociálny konštruktivizmus. Vo svojej práci Mind in Society: the Development of Higher 

Psychological Processes, ktorá bola v západných krajinách publikovaná až v roku 1978, 

Vygostskij presadzoval koncept osoby ako sociálneho konštruktu, ktorý je výsledkom 

interpersonálnych a intrapersonálnych interakcií s inými. Pre Vygotského je 

najdôležitejším krokom v procese sociálneho utvárania identity dosiahnutie schopnosti 

sebaexpresie a sebareferencie (Vygotskij, Cole, 1978, s. 132). Psychologické nástroje 

a diskurzívne zručnosti nevyhnutné pre tieto schopnosti sa utvárajú v interakcii s inými 

osobami, ktoré už disponujú danými zručnosťami rozprávania a konania v relevantných 

sociálnych kontextoch a lingvistických praktikách. Napríklad, ak chce dieťa vykonať 

akýkoľvek intencionálny akt, dospelí alebo staršie deti nahradia jeho úsilie interpretáciou 

a reakciou na konanie dieťaťa takým spôsobom, ktorý iniciuje u dieťaťa sociálne 

a lingvistické praktiky vlastné konkrétnej kultúre. Takýmto spôsobom sa neusporiadaná 

mentálna aktivita dieťaťa mení na štruktúrovaný model dospelej mysle. Tento 

sociokultúrny vplyv na mentálny vývin jednotlivca zabezpečí aj to, že dieťa nadobudne tie 



28 

 

diskurzívne referencie a lingvistické prostriedky, ktoré mu umožňujú mať skúsenosť 

spoločnosti a konať vo svete ako individuálne Ja. Na všeobecnej úrovni odlíšil Vygotskij 

človeka od iných živých bytostí tým, že človek používa také nástroje, ktoré radikálne 

zmenili podmienky jeho existencie. Nemyslí tým len nástroje hmotné, ale najmä sociálne 

praxe a jazyk. Tieto nástroje sú prostredníkom medzi ich používateľmi, úlohami a cieľmi, 

ktoré pred nimi stoja. V tomto zmysle kultúra zahŕňa všetky artefakty a praxe, ktoré 

zhromaždila konkrétna sociálna skupina vo svojom historickom vývoji (Vygotskij, Cole, 

1978, s.12).  

Od polovice dvadsiateho storočia sa v rámci sociológie a antropológie utvárajú 

taktiež silné hnutia. V sociológii sú to práce Ervinga Goffmana a etnometodológov, akým 

je Harold Garfinkel. Problémom identity ako sociálneho konštruktu v kontexte psychológie 

sa zaoberá Viera Bačová, ktorá vymedzuje identitu ako „istým spôsobom usporiadané 

poznanie o sebe v minulých, aktuálnych a predstavovaných situáciách a vzťahoch“ 

(Bačová, 1996, s. 10).  

Konštruktivistické sociokultúrne prístupy sa zaoberajú predovšetkým dualizmom 

medzi človekom a spoločnosťou, jednotlivcom a kultúrou a snažia sa o jeho spochybnenie. 

Niektorí autori sa snažia o jeho zadefinovanie odlišným spôsobom: organizmus 

a prostredie; vnútorná skúsenosť a vonkajšia skúsenosť, alebo Ja a iní. Nech sú však 

v jednotlivých teóriách použité akékoľvek termíny, konštruktivizmus ako prístup 

prezentuje obraz ľudského Ja, ktoré povstáva zo vzťahu medzi sebou, inými ľuďmi a 

spoločnosťou; čím sa tento prístup zásadne líši od tradičného psychologického prístupu 

k subjektu. 

Konštruktivistické sociokultúrne prístupy problematizujú otázky identity človeka  

rôznymi spôsobmi. Napríklad pre zástancov konštruktivizmu, akými sú Kenneth Gergen
23

 

a John Shotter
24

, ktorí vychádzali z Wittgensteina, vedomie a Ja sú diskurzívne útvary, 

ktoré vznikajú v rámci relačného poľa vzájomného pôsobenia. Najextrémnejšiu artikuláciu 

ľudského Ja Gergen, ktorý argumentuje, že to, čo opisujeme ako Ja spolu s jeho obsahom 

(emócie, myšlienky, motívy), získava formu len v kontexte a vo vzťahovej konfigurácii 

(Gergen , 2009, s. 6). Ak teda osoba artikuluje tieto stavy, ide skôr o performatívny akt, 

než o expresiu hlbokej psychickej interiority (Gergen, 2009, s. 6). Ja potom nepredstavuje 

nejaké nemenné mentálne jadro človeka, ale neustále sa utvára v relácii k sebe samému 

a k iným ľuďom. Táto radikálna implikácia vyúsťuje do tvrdenia, že psychologický 

výskum by mal byť transformovaný na štúdium sociálnej koordinácie a kontinuálnej 

vzťahovej konštrukcie významu.  

Podobne ako Gergen, Shotter zdôrazňuje, že používame slová na to, aby sme mohli 

konať. Preto sa taktiež zaoberá performatívnym aspektom ľudského prejavu, správania 
                                                           
23

 Kenneth Gergen  sa konceptuálne hlási k sociálnemu konštruktivizmu. Vo svojom skúmaní presadzuje 

relačný pohľad na ľudské Ja, podľa ktorého je tradičné zdôrazňovanie individuálnej mysle nahradené  

pohľadom, podľa ktorého sa racionalita a morálka utvára v procesuálnej praxi. Taktiež je známy pre svoj 

výrok „ I am linked therefore I am“ (Som v spojení, teda som) (Gergen, 2002, s. 10), ktorý je odpoveďou na 

Descartov výrok Myslím teda som.  
24

 John Shotter sa zaoberá spôsobmi, akými človek zdôvodňuje a dáva význam svojim emóciám 

a interakciám medzi telom a jazykom. Ľudská skúsenosť je podľa neho dialogicky štrukturovaná 

a prostredníctvom jazyka toto pochopenie vlastnej skúsenosti získava výraz. Ľudská emócia a skúsenosť má 

dialogický charakter, teda sa utvára v interakcii človeka, jazyka a spoločnosti v praxi. 
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a konania. Taktiež upriamuje pozornosť na fakt, že keďže neexistujú dva identické relačné 

kontexty, sociálne konštruované významy utvárané v danom kontexte majú výhradne 

špecifický charakter. Na rozdiel od Gergena, Shotter nezatracuje koncept Ja ako interiority 

(Shotter, 1993, s.102- 110). Psychológovia presadzujúci sociálny konštruktivizmus sa 

zaoberajú taktiež spôsobmi, akými je identita konštituovaná prostredníctvom kultúrnych 

symbolov a tradícií, ako aj prostredníctvom vzťahov moci v spoločnosti. Napríklad Eva 

Magnusonová
25

 a Jeanne Mareceková
26

 argumentujú, že diskurzívna konštrukcia 

jednotlivca zahŕňa jednak pragmatické interakcie, a zároveň epistemické 

inštitucionalizované symboly a narácie. Diskurz ako narácia konštruuje systémy poznania, 

ktoré utvárajú a zároveň ohraničujú dispozície jednotlivca, aby konal určitým spôsobom 

(Magnusson, Marecek, 2010, s. 89). Magnussonová a Mareceková presadzujú názor, že 

maskulinita a feminita, ktoré sú podľa všeobecného názoru zakorenené v biologične, sú 

v skutočnosti konfigurované v sociokultúrnych konceptoch spoločnosti, alebo konkrétnej 

komunity (Magnusson, Marecek, 2010, s. 92- 110). Sociálni konštruktivisti sa však 

nezaoberajú len tým, ako tieto štruktúry vymedzujú ľudské poznanie, ale aj spôsobmi, ako 

sa v diskurze utvára ľudská skúsenosť nás samých. Sociálny konštruktivizmus 

v psychológii a sociológii presadzuje argument, že ľudská identita je spoločenským 

konštruktom, ktorý je utváraný v interakcii so spoločnosťou a kultúrou.  

V súlade so sociálnym konštruktivizmom možno vyjadriť tvrdenie, že 

sociokultúrna konštitúcia ľudského Ja, zmysel jednotlivca pre vlastnú identitu, sú utvárané 

prostredníctvom kultúrnych narácií, symbolov a praxí. Frank C.Richardson, Blaine Fowers 

a Mark Freeman, ktorí presadzujú hermeneutické perspektívy v dialogickej psychológii, sa 

zaoberajú spôsobmi, akými kultúrne a historické formy ovplyvňujú a modifikujú 

psychologické procesy, ktoré sú všeobecne považované za originálne a jedinečné 

(Richardson, Fowers, 2010, s. 113- 137). Títo autori vychádzajú z ontologickej 

hermeneutiky (z prác Heideggera, Gadamera, Taylora a Ricoeura), aby artikulovali 

koncepciu ľudskej bytosti ako tvorcu významu, sebainterpretatívneho bytia, ktorého 

existencia sa odohráva v neustálej interpretácii sveta i seba samého a ktorého interpretácie 

sa vždy vyznačujú hodnotiacou dimenziou. Podľa hermeneutiky, ľudské sebainterpretácie 

vždy vychádzajú z určitého významového zdroja. Preto je konštitúcia ľudského Ja 

ovplyvňovaná aj konceptom dobra a zdieľanými kultúrnymi presvedčeniami, do ktorých sa 

jednotlivec rodí. Sociálni konštruktivisti však zdôrazňujú aj to, že subjekt nie je utváraný 

len jedným kultúrnym diskurzom, alebo jedným vzťahom. Ide skôr o výsledok interakcie 

viacerých zdrojov bytia iným. Hubert J.M. Hermans a Joao Salgado, psychológovia 

presadzujúci dialogický prístup, utvárajú koncept myslenia ako fúzie reálneho 

a imaginárneho bytia iným (Hermans, Salgado, 2010, s.185- 187). Prostredníctvom 

odhalenia dynamiky vzťahu medzi cudzími elementmi v rámci jednej interiority 

sociokultúrni psychológovia môžu skúmať, ako je ľudské Ja  konfigurované, ako sa vyvíja 

                                                           
25

 Eva Magnusson je švédska feministická filozofka pôsobiaca na Umea University, ktorá sa vo svojom 

výskume zaoberá primárne témou  narácie v rodových štúdiách. 
26

 Jeanne Marecek, profesorka psychológie na Swarthmore College, sa venuje výskumu reprezentácie ženy 

v psychologickej teórii, rodovej teórii v psychológii, feministickej teórii a kultúrnej psychológii. 
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v čase a ako je možná zmena osobnosti prostredníctvom pôsobenia rozporuplných 

vnútorných hlasov jednej interiority.  

Ak je Ja výsledkom pôsobenia sociokultúrnych kontextov, potom vyvstáva otázka, 

ako možno rozumieť aktérstvu človeka. Tento problém je v rámci psychológie načrtnutý 

ako problém determinizmu a v sociológii ako vzťah štruktúry a aktérstva v koncepcii 

Anthonyho Giddensa. Sociálny konštruktivizmus presadzuje názor, že zmysluplná ľudská 

aktivita a skúsenosť sú emergentné úrovne reality, ktoré nemôžu byť redukované na súbor 

biologických determinácií. Perspektíva sociálneho konštruktivizmu na druhej strane 

odmieta striktný determinizmus. Autori, presadzujúci sociokultúrny model ľudského Ja 

(self), sa striktne stavajú proti konceptu self ako pasívneho recipienta sociokultúrnych 

vzťahov a síl. Napríklad, Magnussonová a Mareceková argumentujú, že ľudia sú aktívni 

aktéri, ktorí, aj keď sú poziciovaní do určitej situácie práve vďaka sociokultúrnym silám, 

sú schopní ovplyvniť svoju pozíciu a situovať sa aj do inej pozície (Magnusson, Marecek, 

2010, s. 105). 

Podobne aj autori presadzujúci hermeneutický prístup a prístup dialogizmu,  

zdôrazňujú aktérstvo, ktorého zdrojom je ľudská potreba konať. Keďže človek nemá inú 

možnosť než konať, vo svojom konaní používa tie kódy porozumenia a praxe, ktoré sú mu 

dostupné v tradíciách a spôsoboch života, ktoré obýva. Preto pre zástancov 

hermeneutického prístupu v psychológii, akými sú Richardson a Fowers, život predstavuje 

nepretržitú interpretáciu, v ktorej používame koncepty a praxe, ktoré sú nám dostupné 

a aplikujeme ich v našich životných projektoch a vzťahoch s inými ľuďmi. Pre zástupcov 

psychologického dialogizmu, akými sú Hermans a Salgado, sa aktérstvo človeka vo svete 

nevyhnutne orientuje na nejakú perspektívu. Podľa tohto prístupu si aktér vyberá 

z interpretácií, praxí, pozícií a možností, ktoré sú mu dostupné. Aj keď je tento výber do 

určitej miery podmienený situovanosťou človeka, akákoľvek jeho voľba reflektuje jeho 

životný projekt.  

Sugarman a Martin, vychádzajúc z prác Vygotského, Meada a škótskeho filozofa 

MacMurraya, presadzujú model Ja (self) ako aktéra. V rámci sociálnych vzťahov 

jednotlivec hrá množstvo rozličných rolí, a preto koná z mnohých perspektív. Človek je 

svedkom konania iných osôb a koná vo vzťahu k druhým, a preto poznáva seba samého 

ako subjekt a objekt konania. Na základe týchto dvoch pozícií sa utvárajú rozličné 

perspektívy aktérstva jednotlivca, ktoré môže aplikovať vo vzájomnej interakcii s inými 

ľuďmi. V tomto zmysle je aktérstvo podmienené, ale nie plne determinované interakciami 

a vzájomnými vzťahmi v rámci biofyzikálnych a sociokultúrnych kontextov. Aktérstvo sa 

utvára v interakcii s problémami a záujmami ako nositeľmi štruktúr, procesov, praktík 

a konceptov. V tomto zmysle je aktérstvo podmienenou reaktivitou, ktorá umožňuje 

budúcnosť, ktorá nevyplýva len z minulosti, ale aj z práve prebiehajúcej aktivity, 

interaktivity a reaktivity osôb, ktoré vykonávajú činnosť (Sugarman a Martin, 2010, s. 179-

183 ). 

Podľa sociálneho konštruktivizmu v psychológii, definujúcou črtou človeka je 

schopnosť sebainterpretácie, pričom psychologické kvality a vlastnosti človeka ako 

sebainterpretačnej bytosti vznikajú v konkrétnych vzťahových kontextoch. Preto aj ciele 

a metódy, využívané v tomto psychologickom prístupe, sú značne odlišné od 
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psychologického prístupu, ktorý definuje psychológiu ako prírodnú vedu. Sociálny 

konštruktivizmus sa neopiera o kauzálne modely, ktoré sa snažia o predikciu a kontrolu 

správania a konania. Psychológ presadzujúci sociálny konštruktivizmus nazerá na predmet 

svojho skúmania tým spôsobom, že sa snaží komunikovať s týmto objektom a participovať 

na jeho vlastnej forme života. Harré, Shotter a Gergen túto metódu spájajú so schopnosťou 

participácie v jazykových hrách alebo spoločnej aktivite. Hermeneutici, akými sú 

Richardson, Fowers, Sugarman a Martin v tomto zmysle hovoria o splynutí kultúrne 

konštituovaného horizontu porozumenia so životným svetom ostatných. Mnohí sociálni 

konštruktivisti sústreďujú pozornosť aj na genézu Ja, t.j. na vývinové procesy a dynamiku, 

v ktorej sa subjektivita konštituuje v mikro- a makrosociálnych vzťahoch.  

Druhou témou, ktorou sa zaoberajú sociokultúrne prístupy, je téma poznania. Tak, 

ako je Ja konštituované v sociálnych, kultúrnych, politických a historických kontextoch, 

podobne je aj utvárané psychologické poznanie o sebe. Ako tvrdí Magnussonová 

a Mareceková, poznanie má vždy perspektívny charakter, vždy sa vyznačuje situovanosťou 

(Magnusson a Marecek, 2010, s. 91). Človek poznáva vždy z určitej perspektívy. 

Poznávajúci je vždy situovaný v určitom sociálnom a kultúrnom poli. Napríklad, 

analyzujeme históriu z našej perspektívy a do tejto analýzy inkorporujeme aj významy 

a záujmy našej vlastnej perspektívy.  

Ďalšou významnou črtou sociálneho konštruktivizmu v psychológii je odmietanie 

metadiskurzov, t.j. teórií, ktoré analyzujú psychologické fenomény prostredníctvom jednej 

metafory. Taktiež odmieta všeobecné zákony alebo univerzálne princípy ľudskej povahy. 

Preto, napríklad pre Shottera, je cieľom sociokultúrneho bádania artikulovať zdieľané 

konvencie, prostredníctvom ktorých je možný určitý sociálny život v konkrétnych 

kontextoch (Shotter, 2010, s.47). 

 Všetky tieto psychologické perspektívy presadzujú stanovisko, že ľudské bytie je 

bytím, ktoré koná a utvára sa v rámci praxí a tradícií života. Preto považujú identitu 

človeka za neustále sa formujúcu vo vzťahoch a v interakcii s ostatnými ľuďmi. Tieto 

orientácie v psychológii by nemali byť zamieňané so striktnými formami sociálneho 

determinizmu a taktiež sú zjavne nekompatibilné s prístupmi, ktoré redukujú ľudskú bytosť 

na fyzické telo a mozog. Spoločnosť a biologično sú nevyhnutnými podmienkami ľudskej 

aktivity  vo svete. Avšak, základná podmienka bytia človekom podľa tohto prístupu sa 

nachádza niekde vo vzájomnom vzťahu človeka k spoločnosti, iným ľuďom a k sebe 

samému. Sociokultúrne praxe a tradície, v ktorých sa rozvíjame ako psychologické bytosti, 

predstavujú pragmatické zdroje nášho porozumenia sebe samým, našej skúsenosti a 

konaniu.  

Na základe analýzy sociokonštruktivistických tendencií v psychológii a sociológii 

môžeme vysloviť tvrdenie, že naratívny model osobnej identity človeka môžeme taktiež 

označiť za konštruktivistický. Podobne ako sociálny konštruktivizmus v psychológii, 

filozofické prístupy presadzujúce naratívny charakter osobnej identity človeka kladú dôraz 

na reláciu, tradíciu a prax. Okrem týchto konceptov však tieto filozofické perspektívy 

pracujú s konceptom porozumenia, preto je ich hlavným metodologickým zdrojom 

filozofická hermeneutika. Naratívny model osobnej identity človeka je totiž založený na 

ľudskej schopnosti porozumenia vlastnému životu, ktoré je predpokladom ľudskej 
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schopnosti udržať svoju identitu na časovej osi od začiatku svojho života až do jeho konca. 

Primárnymi zdrojmi naratívnych modelov osobnej identity človeka sú hermeneutické 

koncepcie Wilhelma Diltheya, Martina Heideggera a Hansa Georga Gadamera.  

  

 

 

3.4  Hermeneutické východiská naratívnych modelov osobnej identity 

človeka 

 

V predošlej časti tejto kapitoly sme sa venovali „obratu k jazyku“ v  jazykovede, 

antropológii a psychológii, ktoré sa taktiež zaoberajú problémom identity človeka a vzťahu 

človeka k svetu a k sebe samému. V tejto časti našej analýzy sa sústredíme na 

hermeneutické zdroje naratívnych modelov osobnej identity človeka.   

 

 

3.4.1 Wilhelm Dilthey– Koncept životnej skúsenosti a dejinného vedomia 

človeka 

 

Jedným z konceptuálnych zdrojov, ktoré poskytli základné pojmy pre tvorbu 

naratívnych konštrukcií osobnej identity človeka, je hermeneutická koncepcia Wilhelma 

Diltheya. Dilthey je významným predstaviteľom filozofie života, ktorú presadzuje ako 

prostriedok pre hermeneutiku života. Cieľom hermeneutiky je podľa Diltheya chápanie 

samotného života. Život pre Diltheya predstavuje hlavný a bohatý prameň, ktorý človeku 

umožňuje nielen pochopiť seba samého, ale prežiť aj osudy iných ľudí. Život sa zároveň 

neustále odohráva a stáva, a preto sa neustále mení. Poznať ho je možné nielen pomocou 

rozumového skúmania, ale predovšetkým pomocou prežitej skúsenosti.  

Dilthey v metodológii duchovných vied, ktoré sa zameriavajú na poznanie 

spoločnosti, pracuje s konceptom súvislosti. Pojem súvislosti využíva aj v reflexii chápania 

života, pričom argumentuje, že súvislosť života je človeku daná prostredníctvom zážitkov, 

medzi ktorými sú utvárané vzájomné vzťahy. Človek rozumie svojmu životu tým 

spôsobom, že vyzdvihuje určité a konkrétne udalosti a epizódy svojho života. Konkrétnym 

udalostiam pripisuje popredný význam a iné, naopak, zatláča do úzadia. Súvislosť života je 

prítomná vo všetkých prejavoch života a či už sa zameriame na súčasnosť alebo na 

minulosť, je táto súvislosť vždy prítomná a je súčasťou zážitku.   

Chápanie života je možné za prítomnosti troch aspektov. Prvým je význam 

jednotlivých častí, ktorý sa rodí vo vzťahu častí a celku. Význam je prítomný v dejinách 

a živote, ktorý sa človek snaží chápať. Význam konkrétnej skúsenosti sa rodí vo vzťahu 

danej skúsenosti k celku a kontextu, v ktorom sa odohráva. Skúsenosť získava význam 

v súvislosti s minulosťou a budúcnosťou. Život sa stáva zrozumiteľným na základe 

pochopenia súvislostí jeho častí,  života ako celku a porozumenia konkrétnej udalosti 

v súvislosti s časovou osou minulosti a prítomnosti.  

Človek však nevytvára len svoj vlastný život, ale svojou aktivitou ovplyvňuje a 

utvára aj dejiny. Do sveta vkladá účely, tvorí životné plány a kladie si konkrétne ciele. Cieľ 



33 

 

a plán vzniká na základe pochopenia významu minulej skúsenosti človeka. Človek teda na 

jednej strane projektuje svoj život tým, že odkrýva význam jednotlivých udalostí vo 

vzťahu k životu ako celku, na druhej strane si je však vedomý konečnosti života, svojej 

smrti a pominuteľnosti ľudskej existencie i artefaktov ľudskej činnosti. V ľudskej 

skúsenosti konkrétnych ľudí sa vyskytujú spoločné črty, ktoré spolu utvárajú všeobecnú 

životnú skúsenosť, ktorá je zdrojom tradície, zvykov a mravov. Životná skúsenosť je 

získavaná prostredníctvom konkrétnych skúseností človeka. Nie je však utváraná len 

jedným konkrétnym človekom, je výsledkom chápania iných ľudí v živote človeka, ktorí 

vytvárajú kontext konkrétnej ľudskej existencie. Človek  rozumie svojmu životu aj 

prostredníctvom iných ľudí. Nežije totiž v izolácii a ľudia i veci nepredstavujú len objekty, 

ktoré sú mimo neho. Iní ľudia a veci vytvárajú kontext života jednotlivca a na daného 

človeka aj neustále pôsobia. Všetko, čo stojí mimo človeka, je príčinou zmien, ktoré uňho 

prebiehajú. Výpoveď o skutočnosti má preto svoj zdroj práve v týchto vzájomných 

vzťahoch medzi človekom a druhou osobou, medzi človekom a konkrétnym objektom jeho 

záujmu. Medzi ľuďmi sa preto utvára životný vzťah, ktorý sa prejavuje predovšetkým 

v jazykovej sfére (Dilthey, 1980, s. 335). Človek dokáže pochopiť duchovný svet 

prostredníctvom životných prejavov, v ktorých je obsiahnutý život. Duchovný svet však 

neuchopuje pomocou chápania, ale v činnosti, ktorá vždy stojí vo vzťahu s duchovnou 

sférou. Zdroj činnosti nemožno postihnúť chápaním. Chápanie života má svoj zdroj 

v životnom prejave zážitku. Zážitok prítomnosti predstavuje naplnený moment života. 

Gadamer interpretuje Diltheyov zážitok ako ďalej nerozložiteľné vnútorné bytie (Gadamer, 

2010, s. 201). Naopak, minulosť a budúcnosť nepredstavujú takýto naplnený moment 

života a sú buď predstavami minulého priebehu, alebo možností do budúcna. Gadamer 

analyzujúc Diltheya ďalej argumentuje (Gadamer, 2010, s. 201):  

Je to život sám, ktorý sa rozvíja  a utvára do zrozumiteľných jednotiek, ktorým 

ako takým jednotlivé indivíduum rozumie. ... Súvislosť života, ako sa 

jednotlivcovi ukazuje, sa ustanovuje významnosťou určitých zážitkov. Z nich, ako 

z nejakého organizujúceho stredu, vytvára sa jednota priebehu života, práve tak, 

ako sa rodí zmysluplná podoba nejakej melódie- nielen zo sledu plynúcich tónov, 

ale z hudobných motívov, ktoré určujú jednotu jej podoby. 

Prežívanie časovej osi minulosť- prítomnosť- budúcnosť Dilthey analyzuje vo 

svojom koncepte autobiografie alebo životopisu. Človek tvorí vlastný životopis za účelom 

uvedomenia si vlastného života v jeho prejavoch a vo vzťahoch k životom iných ľudí. 

Životopis je utváraný prostredníctvom tvorby vzťahov medzi jednotlivými pôsobeniami 

a prameňmi, ktoré udávajú smer existencie konkrétneho človeka. Autobiografia 

predstavuje expresiu človeka, ktorý skúma príbeh vlastného života, uvedomuje si jeho 

súvislosť, ale taktiež aj vzťahy, ktoré ho napĺňajú, napríklad vzájomnú interakciu s okolím, 

inými osobami a vecami. Dilthey považuje biografiu za významný prvok, ktorý umožňuje 

hlbšie chápanie dejinnej súvislosti. Tvorba autobiografie je totiž založená na súvislosti 

pôsobení medzi konkrétnou osobou a dejinným svetom. Človek aktívne pôsobí na okolie 

v danom historickom období a sám je touto dobou ovplyvňovaný. 

Dejinné vedomie človeka je úzko prepojené s hermeneutickou aktivitou chápania. 

Človek uchopuje svoj život, ale aj spoločnosť a kultúru, v ktorej žije prostredníctvom 
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zážitku, výrazu a chápania. Aktivita chápania uchopuje súvislosť, ktorá preniká celým 

duchovným svetom. Chápanie sa v zážitku sústreďuje na väzbu, ktorá spája výraz života 

a ním vyjadrené vnútro (Grondin, 1997, s. 116). Dilthey tvrdí, že „práve pre duchovné 

vedy je obzvlášť dôležité, že sa celá sviežosť a intenzita zážitku vracia potom priamo alebo 

v smere od chápania k prežívaniu“(Dilthey, 1980, s. 231). Chápanie je nevyhnutnou 

súčasťou existencie človeka v jeho každodennosti, lebo prostredníctvom chápania človek 

komunikuje aj s inými ľuďmi. Je založené na vzťahu životných prejavov, výrazu a vnútra. 

Výraz a duchovná oblasť totiž nielenže spočívajú vo vzájomnom vzťahu, ale zároveň 

tvoria jednotu“ (Dilthey, 1980, s. 311-312). Chápanie nie je len osobným zážitkom, lebo 

z  jednotlivého zážitku utvára životnú skúsenosť. Je výsledkom pôsobenia života ako 

celku, preto ak chce človek porozumieť konkrétnemu životnému prejavu, musí naňho 

nahliadať ako na súčasť celku života. Ako už bolo povedané, každý konkrétny život je 

charakterizovaný aj určitými spoločnými prvkami, ktoré tvoria všeobecnú životnú 

skúsenosť. Na základe zdieľania týchto spoločných prvkov utvárajúcich všeobecnú životnú 

skúsenosť je človek schopný komunikovať svoju skúsenosť s inými ľuďmi a zároveň 

porozumieť vlastnej skúsenosti i skúsenosti iných ľudí. Chápanie je založené na súvislosti 

životného prejavu s vnútrom, ktoré vyjadruje. Chápanie iných ľudí však vyžaduje 

preniknutie do ich vnútra, ktorého expresiou sú ich gestá, mimika a reč.   

Chápanie spoločnosti, kultúry a iných ľudí sa deje aj prostredníctvom induktívneho 

úsudku. Pochopenie histórie spoločnosti, ale aj osobnej histórie človeka je možné na 

základe chápania vzťahov medzi súvislosťami, životnými vzťahmi a osobami. Človek 

uchopuje históriu prostredníctvom pochopenia týchto zložiek a objektívneho ducha, ktorý 

predstavuje výtvory človeka. Človek je zároveň schopný chápania iných ľudí 

prostredníctvom pospolnosti a vzájomnej príbuznosti. 

Hermeneutické chápanie iných ľudí je možné na základe uvedomenia si 

spoločných, ale aj individuálnych znakov jednotlivých osôb. Chápanie ako hermeneutická 

metóda je možné pod podmienkou jednoty ľudského vedomia. V procese chápania človek 

spoznáva vnútro prostredníctvom vonkajších znakov, ako sú gestá a ľudská činnosť 

(Dilthey, 1980, s. 325-326). Chápanie ako hermeneutická metóda môže dosiahnuť 

charakteristiku objektívnosti vtedy, keď je prejav života ako objekt rozumenia pevne 

ukotvený a je možné sa k nemu vrátiť. Takéto chápanie Ditlhey považuje za interpretáciu. 

Interpretácia má v chápaní človeka vlastnej osobnej histórie dôležitú úlohu, lebo práve 

v jazyku ľudské vnútro nachádza svoj zrozumiteľný výraz. Dilthey preto chápe 

hermeneutiku ako umenie chápania prejavov života, ktoré sú ukotvené v jazyku (Dilthey, 

1980, s. 322-323). Život sa človeku odkrýva práve v procese chápania. Život ako plynúca 

časovosť totiž smeruje k vytváraniu trvalých významových štruktúr, a tak tvorí skutočnú 

základňu humanitných vied. Gadamer preto tvrdí, že hermeneutika u Diltheya nie je len 

romantickým dedičstvom, ale niečím, čo dôsledne vyplýva zo založenia filozofie v živote. 
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3.4.2 Jazyk, pobyt, bytie: Hermeneutika Martina Heideggera  

 

Martin Heidegger významne prispel k prepojeniu filozofickej antropológie 

a hermeneutického prístupu. Cieľom Heideggerovho filozofického konceptu bola takzvaná 

nová ontológia. Aby mohol vytvoriť fundamentálnu ontológiu, sústredil sa najprv na 

reflexiu predošlých koncepcií ľudského bytia. Heidegger vedie diskusiu s doterajšou 

filozofickou tradíciou a vyslovuje názor, že akýkoľvek doterajší koncept ľudského bytia 

počnúc Parmenidom, Platónom a Aristotelom, sa dopustil zásadného omylu: bytie v týchto 

koncepciách bolo zatlačené do úzadia kvôli skúmaniu súcna. Návrat k bytiu je možný 

prostredníctvom skúmania súcna, ktoré kladie otázku o bytí. Týmto súcnom je tu-bytie, 

Dasein. Pojem Dasein označuje základné charakteristiky existencie človeka vo svete. 

Pobyt sa vyznačuje vzťahom k bytiu (Sein) a permanentnou tendenciou k blízkosti ( „da“ –

tu). Zároveň pobyt vždy nejakým spôsobom rozumie svojmu bytiu.   

Človek existuje vo svete tým spôsobom, že mu rozumie. Chápanie preto 

nepredstavuje nejaký subjektívny aspekt, ale predstavuje spôsob existencie človeka vo 

svete. Veci okolo nás len sú, človek však existuje tak, že mu v jeho bytí ide o toto bytie. 

Týmto spôsobom je človek ponorený do metafyziky už svojím určením. Chápanie 

nepredstavuje nejaký zvláštny teoretický výkon, ale je súčasťou nášho každodenného 

konania a vzťahovania sa k veciam a iným ľuďom. Je to jeden zo spôsobov bytia pobytu, 

ktorý Heidegger podrobnejšie opisuje ako štruktúru bytia-vo-svete (In-der-Welt-Sein). 

Bytie-v však neodkazuje na konkrétny priestor. Preto aj štruktúra bytia-vo-svete 

neznamená, že by bol pobyt vo vonkajšom svete, ale že Pobyt má svet. S tým súvisí aj 

permanentná inklinácia pobytu k blízkosti. Nejde však o blízkosť v zmysle metrickej 

vzdialenosti, ale o blízkosť „vecí“, ktoré sú súčasťou sveta pobytu. Svet sa preto človeka 

dotýka bytostne.  

Okrem chápania sú ďalšími dvomi dôležitými momentmi pobytu naladenosť a reč. 

Reč má bezprostredný vzťah k chápaniu. Reč predstavuje výklad toho, ako človek rozumie 

svetu. Reč predstavuje artikuláciu konkrétneho súcna v chápaní. Týmto spôsobom reč 

utvára svet. Naladenie, chápanie a reč nepredstavujú nezávislé momenty spôsobu bytia 

pobytu, ale sa vzájomne podmieňujú. Heideggerovo pýtanie sa na bytie sa v perspektíve 

„subjekt-objektového myslenia“ črtá ako problematické. Myslenie, ktoré je v zajatí opisu 

súcna, žije v zabudnutí na bytie, nedokáže uchopiť veci v pohybe zjavovania. Každý 

človek žije v určitom kultúrnom kontexte a každý nazerá na skutočnosť z určitej 

perspektívy, ktorá ho ovplyvňuje. Tento uhol pohľadu je daný dobou, ktorá určuje aj 

pohľad na realitu, alebo interpretáciu. Každú interpretáciu preto môžeme charakterizovať 

ako dobovú interpretáciu, ktorá je zároveň ovplyvnená najrôznejšími determinantmi 

interpreta. Heidegger si bol vedomý dejinného charakteru svojej teórie. Napriek tomuto 

faktu svoju koncepciu stavia na nemennej, fundamentálnej analytike pobytu, ktorá má byť 

rovnaká za akýchkoľvek podmienok. „V pobyte má byť získaný horizont pre chápanie 

bytia a jeho možný výklad“ (Heidegger, 2002, s. 57). V analýze pobytu hrá významnú 

úlohu chápanie v niekoľkých svojich podobách. Ide o chápanie ako predontologické 

chápanie bytia, o chápanie ako jednu z foriem otvorenosti pobytu a chápanie bytia pobytu 

samo o sebe, čo predstavuje hermeneutika.  
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 Teória chápania sa vo svojej tradícii vzťahovala predovšetkým na tie interpretačné 

objekty, ktoré boli mimo človeka, či už išlo o texty, literárne diela, alebo pozostatky 

starých kultúr. Chápanie malo epistemologický charakter a bolo považované za jeden 

z poznávacích procesov. Heidegger tradíciu hermeneutiky upriamil novým smerom tým, že 

sa zameral na bytie človeka, na ktoré sa vzťahuje chápanie primárne. Zdôraznil spôsob 

ľudského bytia, ktorý definuje človeka ako pobyt. Pobyt nie je situovaný len medzi 

ostatnými súcnami, ale ako jediné súcno sa vyznačuje starosťou o seba samého. Pobytu ide 

„v jeho bytí o toto bytie samo“ (Heidegger, 2002, s. 28). Sám sebe je objektom tejto 

starosti, má k sebe samému vzťah. Tento vzťah stojí pred ostatnými vzťahmi s rôznymi 

súcnami. V tejto starosti o seba samého pobyt napĺňa spôsob bytia, ktorý je príznačný len 

pre človeka.   

Zmysluplná existencia pobytu sa môže uskutočniť vtedy, keď pobyt svojmu bytiu 

rozumie. „Chápanie bytia je samo bytostným určením pobytu“ (Heidegger, 2002, s. 28).  

Svoju existenciu človek určuje tým, že svojmu bytiu, existencii rozumie určitým 

spôsobom. Zároveň, človek disponuje aj určitým predporozumením. Udalosti a všetky 

okolnosti, s ktorými sa človek stretáva, predstavujú jeho predporozumenie (Grondin, 1997, 

s. 123). Prostredníctvom predporozumenia sa človek snaží rozvrhnúť svet a svoje 

správanie konkrétnym a jedinečným spôsobom. Starosť pobytu o seba samého predstavuje 

„os ľudského chápania“ (Grondin, 1997, s. 124). Chápať znamená môcť. Pobyt je do 

svojho bytia vrhnutý nezávisle na svojej vôli. Sám nie je schopný vrhnúť svoje možnosti. 

Pobyt totiž rozumie svojmu bytiu jednak zo sveta a jednak z tradície. Táto vrhnutosť 

pobytu napomáha dovtedy, pokiaľ sám nie je schopný rozvrhovať svoje možnosti. 

Vrhnutosť do situačných súvislostí Heidegger nazýva pojmom bytie vo svete. Človek 

disponuje určitým predporozumením súvislostí, vie, ako používať určité konkrétne súcna. 

Rovnako ako konkrétne súcna, ani situácie nie sú izolované. Človek sa vo svojej 

každodennosti stretáva s rôznymi situáciami, v ktorých sám seba určitým spôsobom 

rozumie. Spôsob zaoberania sa so situáciou alebo spôsob zaoberania sa určitou vecou dáva 

pobytu možnosť byť určitým spôsobom.  

Ďalším zdrojom chápania seba samého je tradícia. Človek sa rodí do určitého 

a konkrétneho kultúrno-sociálno-historického kontextu, v ktorom vyrastá a ktorý 

prostredníctvom jeho prežitej minulosti určuje aj jeho budúcnosť. Každý pobyt má dejinný 

charakter, ktorý pre Heideggera predstavuje negatívny prvok. „Každý pobyt vrástol vždy 

do tradovaného výkladu bytia pobytu a v ňom taktiež vyrástol. Predovšetkým z neho si 

rozumie.... pobyt je svojou minulosťou spôsobom svojho bytia, ktoré sa deje z jeho 

budúcnosti“ (Heidegger, 2002, s. 37). Existencia pobytu sa odohráva v rámci určitých 

perspektív. To však neznamená, že by existencia pobytu bola prísne determinovaná. 

Z tradície pochádzajú aj predsudky, ktorými sa človek riadi vo svojom konaní. 

Interpretujúc realitu a existenciu seba samého, človek sa dopúšťa mnohých omylov, ktoré 

pramenia z kultúrnej a historickej situovanosti človeka. Človek je predsa vhodený do sveta 

a do konkrétnej tradície. Heidegger argumentuje, že každý človek sa vo svojej interpretácii 

sveta a existencie riadi predsudkami. Zároveň kladie dôraz na to, že tieto predsudky je 

nutné zasadiť do celkového rámca chápania konkrétneho človeka v konkrétnej tradícii. 

K objasneniu ľudských predsudkov a chápania nám napomôže ich dôkladný výklad. Pre 
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tradičnú hermeneutiku predstavoval výklad prostriedok, ktorý je nevyhnutný pre chápanie. 

Výklad teda predchádza chápaniu. Heidegger tento sled zvrátil. Výklad už nie je len 

prostriedkom, ktorý nám umožňuje chápanie. Naopak, výklad chápanie ozrejmuje 

a rozvíja.  „Vo výklade sa chápanie nestáva ničím iným, ale skôr sebou samým“ 

(Heidegger, 2002, s. 180). Výklad má napomôcť súcnu, ktoré má starosť o vlastný pobyt 

pochopiť a objasniť seba samého. Výklad napomáha predbežnému chápaniu nadobudnúť 

priehľadnosť. Pomocou výkladu je pobyt schopný uvedomiť si vlastnú pred-štruktúru 

chápania  a vyhnúť sa možnému nedorozumeniu. 

Interpretácia textu slúži aj ako výklad vlastnej hermeneutickej situácie, na základe 

ktorého je človek schopný uvedomiť si cudzí a odlišný charakter textu. Človek teda veciam 

okolo seba určitým spôsobom pred-rozumie. Disponuje určitým predrozumením, 

prostredníctvom ktorého je schopný vyznať sa vo svete i v sebe samom. Predrozumenie 

sveta však úzko súvisí s hermeneutickým „ako“. Vďaka nemu človek disponuje určitým 

predporozumením veciam, ktoré ho obklopujú. Hermeneutické „ako“ je netematické. 

V určitých situáciách s ním človek zaobchádza s úplnou samozrejmosťou. Ďalej sa 

vyznačuje svojou pred-jazykovosťou. Určité situácie človek zvláda bez potreby výkladu, 

objasnenia formou jazyka. Heidegger používa príklad s kladivom. Pokiaľ kladivom 

zatĺkame klinec a ide nám to ľahko, nemáme potrebu sa nad touto činnosťou zamýšľať 

nejako hlbšie. Tu sa dostávame k apofantickému „ako“. Apofantické „ako“ predstavuje 

určitú výpoveď o veci a deje sa prostredníctvom reči. Reč však nie je nevyhnutná. 

Heidegger napríklad považuje za výpoveď  už naše poťažkanie kladiva v ruke a zváženie 

jeho uchopenia. Vec v jazyku získava tematický charakter a človek ho uchopuje odlišne, 

nie so samozrejmou zručnosťou. Samozrejmosť je nahradená upresňujúcim výkladom. 

U Heideggera čas pre výklad nastáva až po predrozumení. Človek vie už vopred, ako 

zaobchádzať s vecami (hermeneutické „ako“). V prípade prekážky je však nevyhnutné 

prehodnotenie a spresnenie zámeru prostredníctvom výpovede (apofantické „ako“).  

Reflektujúc štruktúru, ku ktorej nás odkazuje hermeneutické „ako“, dôjdeme 

k záveru, že konečný stav chápania je nedosiahnuteľný. Každá výpoveď o skutočnosti 

môže byť nahradená inou výpoveďou a jedno apofantické „ako“ môže byť nasledované 

iným. Ani človek sám o sebe nebude nikdy odhalený v celostnosti bytia „tu“, lebo sa 

neustále mení a koná v rôznych situáciách. Chápanie sa preto pohybuje v tzv. 

hermeneutickom kruhu. Heidegger v tomto smere predstavuje zlom v hermeneutickej 

metóde. Zatiaľ čo jeho predchodcovia sa snažili o vystúpenie z tohto kruhu, Heidegger 

argumentuje, že „ nie je rozhodujúce z kruhu vystúpiť, ale správnym spôsobom doňho 

vstúpiť“ (Heidegger, 2002, s. 185). Z kruhovitosti rozumenia nie je možné vystúpiť 

nejakým prelomením kruhu. „Vidieť v kruhu niečo mylné a hľadať spôsoby, ako sa mu 

vyhnúť, alebo ho len pociťovať ako nevyhnutnú nedokonalosť, znamená chápaniu 

nerozumieť“ (Heidegger, 2002, s. 185). Pomocou hermeneutiky pobyt dokáže chápať seba 

samého. Cieľom sebachápania je objasnenie základnej štruktúry pobytu (Grondin,  1997, s. 

128).   

Chápanie je podmienkou, ktorá je nevyhnutná pre autentické prežitie života. 

Autentickú existenciu môže pobyt dosiahnuť tým, že sa pokúša o autentický výklad, 

v ktorom si uvedomuje svoj predsudkový charakter. Autenticita u Heideggera predstavuje 
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uvedomenie si ľudskej konečnosti, dejinnosti a slobody. Autenticita odlišuje pravú 

existenciu od existencie nepravej. Neautentická existencia človeka pohlcuje, lebo človek 

v nej žije len pre prítomnosť. Človek, ktorý sám seba nepokladá za tu-bytie, za pobyt, ale 

vníma seba samého len ako súcno, sa sám sebe odcudzuje. V tomto odcudzení zabúda na 

svoje bytie a vrhá sa do sveta súcien, ktorý je nám samým cudzí. Autentickú existenciu 

zažíva pobyt vďaka existenciálnej úzkosti, ktorú pociťuje preto, lebo sám je vrhnutý do 

ničoty. Je si vedomý svojej konečnosti, blízkosti smrti, ku ktorej sa neustále približuje. 

Človek je „bytím k smrti“. Smrť nie je čosi, čo sa ešte nevyskytuje, na čo sa čaká, k smrti 

sa človek vzťahuje (Heidegger, 1996, s. 280). Tento fakt, nevyhnutnosť svojej existencie, 

sa človek snaží oddialiť tým, že sa vrhá do sveta súcien, v ktorom sa sám sebe odcudzuje. 

Človek ako bytie k smrti má na druhej strane jedinečnú možnosť stať sa sebou samým. 

Človek je zastupiteľný len v každodennosti, ale nikto mu nemôže odňať jeho umieranie 

(Heidegger, 1996. s. 275). Mária Nemčeková analyzujúc otázku blízkosti smrti 

u nevyliečiteľne chorých ľudí interpretuje Heideggera nasledovne: „Bytie k smrti dáva 

človeku možnosť individualizácie, vyčleňovania z anonymity, neosobnosti davu“ 

(Nemčeková, 2000, s. 485). Wolfgang Janke analyzujúc Heideggerovo dielo vyjadruje 

názor, že smrť je tou najvlastnejšou, nerelatívnou a neprekročiteľnou možnosťou človeka: 

„existovať znamená zvládať smrť ako smrť“ (Janke, 1995, s. 200).  

Heideggerova hermeneutická metóda predstavuje prelom v dejinách hermeneutiky. 

Počnúc Heideggerom chápanie prestáva byť už len modom poznania a stáva sa modom 

bytia. Chápanie sa preto stáva spôsobom, akým sa človek vzťahuje k bytiu seba samého 

a iných. Hermeneutika sa počnúc Heidegerrom stáva fundamentálnou disciplínou.  

V rámci nášho skúmania môžeme konštatovať, že veľký prínos pre súčasné 

koncepcie osobnej identity človeka predstavuje Heideggerovo vypracovanie 

hermeneutickej metódy chápania a jej vztiahnutie na ľudské bytie. Nemenej významnú 

úlohu zohráva v otázke osobnej identity človeka Heideggerovo vymedzenie časovosti 

človeka, ako aj samotná koncepcia tu-bytia, Dasein. Heideggerov pojem človeka ako bytia 

k smrti predstavuje jeden z fundamentálnych konceptov vo viacerých súčasných teóriách 

osobnej identity človeka.  

Okrem týchto pojmov pracujú teórie osobnej identity aj s pojmami dejinného 

vedomia a tradície, ktoré sú konceptuálne analyzované v teórii Hansa Georga Gadamera. 

Gadamerova koncepcia má významnú úlohu pri vymedzení identity prostredníctvom 

jazyka tým spôsobom, že Gadamer vyzdvihuje úlohu reči v expresii i samotnej existencii 

človeka. Ľudskú skúsenosť sveta charakterizuje primárne ako rečovú skúsenosť. 

 

 

3.4.3 Hans- Georg Gadamer – Pojem tradície a reči 

 

Hans Georg Gadamer vzťahuje hermeneutickú skúsenosť človeka k tradícii 

a buduje na nej koncept dejinného vedomia človeka. Gadamer vo svojej koncepcii 

nadväzuje na Heideggerov koncept hermeneutického kruhu a využíva aj Diltheyov pojem 

dejinného vedomia. Podľa Gadamera má každé porozumenie kruhovitý charakter, každé 
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„porozumenie je podmienené určitou motiváciou, alebo predsudkom“ (Grondin, 1997, s. 

142).  

Gadamer chápe človeka ako konečný pobyt, ktorý je súčasťou sveta a ktorý je 

charakterizovaný prostredníctvom reči. Človek sa z rečovosti sveta nemôže vymaniť, 

pretože sám je bytosťou, ktorá rečou disponuje. Prostredníctvom reči človek poznáva svet 

a dorozumieva sa s inými ľuďmi. Gadamer preto odhaľuje vzťah medzi rečou a svetom, 

pričom reč štrukturuje svet a posúva skúsenosť o tomto svete. Reč predstavuje náhľad na 

svet, ktorý je určovaný a prenášaný tradíciou. Reč je neoddeliteľná od človeka, lebo „vo 

všetkom našom myslení a poznávaní sme vždy predpojatí rečovým výkladom sveta, do 

ktorého vrastať znamená vyrastať vo svete“ (Gadamer, 2004, s. 26).  Človek preto nemôže 

nikdy vystúpiť z rečovej skúsenosti o svete. Gadamer považuje reč za prejav variability 

a slobody človeka. 

V reči sa odohráva aj samotné chápanie. Prostredníctvom slobodného postoja 

k rečovému výkonu  človek dosahuje povznesenie ku svetu. Reč má svoje bytie v dialógu, 

preto nadobúda svoju skutočnosť až v dorozumievaní. Hermeneutická skúsenosť nadobúda 

práva vďaka rečovosti širší horizont. Svet reči, v ktorom človek prebýva, nepredstavuje 

preňho nejakú hranicu, ktorá by ho obmedzovala v poznaní bytia o sebe. Naopak, reč 

predstavuje možnosť siahať až tam, kam najďalej môže ľudský rozum dosiahnuť.   

Rečová skúsenosť o svete je absolútna, pretože prekračuje všetky podmienenosti 

formulovania bytia. Podľa Gadamera „reč nie je len niečím, čo človeku, ktorý je vo svete, 

prináleží spolu s inými vecami. Ako jeho výbava, skôr je tým, na čom spočíva a v čom sa 

znázorňuje to,  že ľudia vôbec majú svet. Pre človeka je tu svet ako svet spôsobom, akým 

inak nie je pre žiadneho živého tvora, ktorý je na svete“ (Gadamer, 2010, s. 377). Svet 

nepredstavuje objekt reči, ale je sám obklopený horizontom reči. Človek sa vo vzťahu 

k svetu vyznačuje slobodou voči prostrediu. Táto sloboda podľa Gadamera zahŕňa rečovú 

skladbu sveta. „Pozdvihnúť sa nad nátlak toho, s čím sa vo svete stretávame, znamená: 

mať reč a mať svet. Pozdvihnúť sa nad prostredie nesie ľudský, rečový zmysel. 

Pozdvihnutie sa nad prostredie znamená pozdvihnutie k svetu.“ (Gadamer, 2010, s. 378). 

Prostredníctvom rečovosti nám nie sú dané len jednotlivé skúsenosti, ale aj tradícia.   

Človek je schopný porozumieť svetu prostredníctvom reči v dialógu. Jedným 

z partnerov v tomto dialógu je aj tradícia, ktorá predstavuje perspektívu rozumejúcej 

bytosti, ale aj perspektívu objektu, ktorému chceme porozumieť. Tradícia je dejinne 

determinovaný aspekt existencie človeka. Ako taká umožňuje porozumenie človeka 

okolitej realite i vlastnej existencii. Nadväzujúc na Gadamera, nazýva Petr Pokorný 

tradíciu živým prúdom skúsenosti (Pokorný, 2006, s. 98). Človek ako dejinná bytosť sa 

rodí do sveta, ktorý je charakterizovaný dianím tradície a ktorý je možné uchopiť pomocou 

reči (Gadamer, 1999, s. 125).Tradícia je preto nevyhnutne súčasťou hermeneutickej 

skúsenosti človeka. Predstavuje dejinný ontotvorný princíp, ktorý podmieňuje a modifikuje 

ľudské  porozumenie a hodnotenie skutočnosti. Človek však môže dejinám  i vlastnej 

existencii, keďže je bytosťou, ktorá má dejinný charakter, porozumieť len prostredníctvom 

otvorenosti pre tradíciu. Vďaka tradícii je človek schopný poznať skúsenosť. Človek ako 

dejinná bytosť sa rodí do sveta, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom diania tradície. 
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Tento svet je možné uchopiť len pomocou reči. Človek teda uchopuje svet prostredníctvom 

reči a porozumenia.  

Nevyhnutnou súčasťou procesu porozumenia, ktoré je výsledkom dialógu medzi 

človekom, objektom porozumenia a tradíciou, sú predsudky, na ktoré človek naráža. 

Predsudky majú v procese porozumenia dôležitú úlohu. Gadamer sa na predsudok pozerá 

z nového uhla pohľadu. Nevníma ho ako negatívny aspekt nazerania na skutočnosť, 

naopak, predsudok preňho predstavuje podmienku a nevyhnutné východisko každého 

poznávacieho procesu. V práci Problém dějinného vědomí Gadamer argumentuje 

„skutočne na nás môže predsudok pôsobiť ako predsudok vo vlastnom slova zmysle, len 

vtedy, ak si toho nie sme dostatočne vedomí“ (Gadamer, 1994, s.50). Predsudky 

napomáhajú objasniť výklad tej ktorej skutočnosti. „Každý nový postoj, ktorý nahrádza 

nejaký iný, bude ten starý naďalej potrebovať, lebo sám sa nemôže plne rozvinúť, pokiaľ 

nevie, v čom a čím sa proti nemu postaviť“ (Gadamer, 1994, s. 51). Gadamer sa vo svojej 

koncepcii usiluje o „rehabilitáciu predsudkov, autority a tradície“ (Ricoeur, 2004, s. 23). 

Predsudok je vlastný objektu porozumenia, ktorý je súčasťou konkrétnej tradície. 

Predsudok potom odkazuje k tradícii svojho vzniku. Ich pravý význam sa odkrýva v ich 

vzťahu k „veci samej“ (Gadamer, 1994, s. 48-50). Pre správne uchopenie predsudku je 

nutný časový odstup. Správne hermeneutické porozumenie konkrétneho objektu skúsenosti 

preto vyžaduje časový odstup, vďaka ktorému je človek schopný nielen odlíšenia 

predsudkov, ale aj poznania samotnej tradície.  

Snaha o porozumenie minulosti, či už osobnej alebo dejín vo všeobecnosti, sa 

zakladá na uvedomení si dejinnej a neopakovateľnej jedinečnosti histórie. V tomto 

porozumení sú prítomné aj predsudky. Nárok na bezpredsudkovosť len poukazuje na 

zajatie človeka v moci predsudkov. Tým, že človek presadzuje svoju bezpredsudkovosť, 

popiera svoju dejinnú determináciu. Najvyššiu hermeneutickú skúsenosť možno dosiahnuť 

len v otvorenosti pre tradíciu, v ktorej môže človek porozumieť histórii a jednotlivým 

dejinným procesom. Otvorenosť pre tradíciu možno charakterizovať pomocou dvoch 

aspektov- pomocou otvorenosti pre druhú osobu, partnera v dialógu a pomocou uznania 

odlišnosti druhého Ty, ktorým môže byť aj tradícia.   

Hermeneutická skúsenosť však vyžaduje nielen uvedomenie si inakosti, odlišnosti 

minulosti, ale aj uznanie platnosti tradície v jej nároku. Dejinné vedomie človeka vyžaduje, 

aby sa tradícia stala skúsenosťou. Dejinne pôsobiace vedomie možno charakterizovať 

prostredníctvom pripravenosti mať skúsenosť toho, čo k nemu prichádza v tradícii.   

Gadamer prepája svoj koncept hermeneutickej skúsenosti človeka s konceptom 

Edmunda Husserla, ktorý sa zaoberá kategóriou horizontu. Husserl vo svojej práci Kríza 

európskych vied a transcendentálna fenomenológia píše: „Svet je nám bdelým a vždy 

nejako zainteresovaným subjektom daný nie príležitostne, ale neustále a nutne ako 

univerzálne pole všetkej skutočnej a možnej praxe, ako horizont“ (Husserl, 1972, s. 165). 

Človek nie je bytosťou, ktorá by žila svoju existenciu v izolácii. Naopak, človek je vždy 

uprostred nejakého horizontu, žije svoj život v rámci konkrétnych súvislostí. Horizont 

predstavuje hranicu ľudského vedenia a poznania, ktorý je utváraný neustále sa 

rozširujúcou skúsenosťou človeka. Do tejto skúsenosti patrí aj jazyk. Jazyk, reč, je 

nositeľom skúsenosti o svete a prostredníctvom neho sme schopní túto skúsenosť zdieľať 
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s druhou osobou. Porozumenie je výsledkom splynutia horizontov, partnerov v dialógu. 

V dialógu, v reči, dochádza k transferu obsahu skúsenosti. Husserl však splynutie 

horizontov spája s konceptom prirodzeného sveta, od ktorého Gadamer ustupuje, lebo nie 

je v súlade s jeho teóriou dejinného vedomia. Husserlov prirodzený svet totiž odporuje 

Gadamerovej nekonečnej minulosti. Gadamer tvrdí: „Mať horizont znamená, že sa 

neobmedzujeme na to, čo je nám najbližšie, ale že cez to dokážeme nahliadnuť. Kto má 

horizont, môže správne posúdiť význam všetkých vecí vnútri tohto horizontu podľa 

blízkosti a vzdialenosti, veľkosti a malosti“ (Gadamer, 2010, s. 233- 234).  

Hermeneutické porozumenie ako proces uchopenia ľudskej minulosti možno podľa 

Gadamera chápať ako splynutie horizontu prítomnosti a minulosti. Hermeneutické 

porozumenie dejinnej skutočnosti môže byť dosiahnuté vtedy, keď je minulá udalosť 

posudzovaná z historického horizontu doby, v ktorej sa odohrala. Rozumenie Ty je možné 

len na základe premiestnenia sa do horizontu Ty. Uvedomenie si inakosti horizontov 

umožňuje človeku získať novú skúsenosť a stať sa bytosťou chápajúcou (Gadamer, 2010, 

s. 286- 289).   

Ľudská skúsenosť má preto podľa Gadamera otvorený, dialektický a rečový 

charakter, pričom je vždy zasadená do konkrétneho horizontu, kontextu. Hermeneutická 

skúsenosť, porozumenie ľudskej skutočnosti je dosiahnuteľné len jazyku, v reči.  

Za počiatočné zdroje naratívneho modelu osobnej identity vo filozofii môžeme teda 

označiť paradigmatickú zmenu vo filozofii všeobecne, upriamenie pozornosti na metódu, 

akou možno uchopiť kultúru, spoločnosť i seba samého; a zdôraznenie významu štruktúry 

a relačného charakteru ľudského Ja. Všetky tieto koncepty sa navzájom prepájajú vtých 

filozofických prístupoch, ktoré presadzujú koncept osobnej identity človeka ako naratívnej 

štruktúry.   

Obrat k jazyku v humanitných disciplínach mal ďalekosiahly vplyv na vývoj 

všetkých vied, ktoré sa zaoberajú ľudským Ja a akýmikoľvek jeho prejavmi a výtvormi. 

Jazyk už nie je len objektom skúmania, stáva sa prostriedkom, pomocou ktorého človek 

utvára významy, kreuje svoju existenciu a je schopný pretvárať seba samého i spoločnosť. 

Jazyk sa stáva pre človeka svetom, v ktorom myslí, koná a existuje. Vo svojej snahe 

uchopiť svoju vlastnú existenciu i spoločnosť si uvedomuje, že poznanie vlastné 

prírodným vedám je metódou, ktorá je neadekvátna v oblasti humanitných vied. Dejiny, 

tradíciu, jednotlivé udalosti i činy sme schopní uchopiť len prostredníctvom porozumenia. 

Človek je bytosťou dejinnou, ktorá vyvstáva z konkrétnych dejín a tradície. Naše vnímanie 

skutočnosti, spôsob chápania objektov nášho záujmu je vždy ovplyvnený tradíciou 

a dejinami, z ktorých vyvstávame. 

Lingvistický obrat upriamil pozornosť na úlohu štruktúr a vzťahov medzi 

elementmi v skúmaní kultúry a spoločnosti. Štrukturalistická lingvistická koncepcia sa 

stala inšpiratívnou pre množstvo ďalších disciplín. V našom skúmaní sme sa sústredili na 

tie objekty a metódy analýzy, ktoré používa štrukturálna antropológia, ktorá argumentuje, 

že za povrchnými kultúrnymi a spoločenskými fenoménmi ako aj spôsobmi a rituálmi 

správania jednotlivcov sa ukrývajú skryté štruktúry.  

Nemenej dôležitým pojmom, s ktorým pracujú jednotlivé naratívne modely osobnej 

identity človeka je relačný charakter ľudského Ja, ktoré sa permanentne utvára vo 
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vzťahoch k sebe samému i k ostatným ľuďom. Identita jednotlivca je potom sociálnym 

konštruktom. Všetky tieto koncepty slúžia ako teoretické, filozofické a metodologické 

východiská teórií, ktoré charakterizujú Ja (self) ako naratívnu konštrukciu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

  


