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4 Práca narácie na tvorbe osobnej identity človeka 
 

 

Ak sa chceme zaoberať pojmom naratívnej identity, v prvom rade je nutné ozrejmiť 

pojem narácie, ktorú možno analyzovať dvomi spôsobmi. Po prvé, ako spôsob, akým 

človek uchopuje skúsenosť svojej existencie v čase, a po druhé, ako spôsob utvárania 

zhody z nezhodných a variabilných prvkov
27

. Najprv sa sústredíme na naráciu ako na 

spôsob uchopenia ľudskej skúsenosti existencie v čase a neskôr pozornosť upriamime na 

premostenie narácie a naratívnej identity. V každej narácii sa nachádza temporálny sled so 

začiatkom a koncom, pričom je v narácii prítomný aj čas, o ktorom sa rozpráva, a čas 

rozprávania. Každá narácia je jedinečná práve v zmysle vlastného temporálneho poriadku. 

Čitateľ románu vie, že čas, v ktorom rozprávač rozpráva svoj príbeh, je úplne odlišný od 

času, v ktorom sa odohrala daná scéna. Určitú dlhšiu pasáž je možné opísať niekoľkými 

vetami a o krátkej príhode je na druhej strane možné napísať aj celú kapitolu knihy. 

Podobne ako pojem narácie, aj pojem naratívnej identity sa zakladá na tvrdení, že časovosť 

je jednou z hlavných charakteristík ľudskej existencie, keďže človek má schopnosť 

prežívať plynutie času. V rozprávaní príbehu je plynutie času úplne odlišné od toho, v 

ktorom sa odohrala určitá epizóda. To, čo trvalo niekoľko hodín, vyžaduje len niekoľko 

minút na to, aby sme o tom rozprávali. Richard Kearney vyjadruje vo svojej práci On 

stories názor, že keď rozprávame príbehy, vyjadrujeme nimi našu terajšiu situáciu vo 

svetle spomienok na minulosť a budúcich anticipácií. Takže prostredníctvom konceptu 

naratívnej identity si človek ujasňuje to, odkiaľ je a kam chce smerovať, a tým „organizuje 

svoju vlastnú existenciu, ktorá by bola inač rozptýlená v čase“ (Kearney, 2002, s.4). Maria 

Villela- Petit tvrdí, že „koncept naratívnej identity nám umožňuje premýšľať o osobnej 

identite novým spôsobom, ktorý plne zohľadňuje časovosť bytia osobou, v ktorej osoba 

pretvára svoju osobnú históriu tým, že sa v priebehu života stáva sebou samým.“
28

 

Druhou úlohou narácie je utvárať zhodu z nezhodných a rozporných prvkov. Paul 

Ricoeur vymedzuje naráciu tým spôsobom, že vďaka narácii je autor schopný 

inkorporovať do príbehu množstvo nesúladných prvkov a utvoriť z nich zmysluplný celok. 

Všetky tieto prvky v príbehu potom utvárajú jeden celok. Podobne ako narácia, naratívna 

identita umožňuje to, aby diskordantné prvky životnej skúsenosti človeka utvorili jeden 

konkordantný celok života. Inými slovami, človek uchopuje všetky nezhodné skúsenosti 

a utvára z nich súladný celok životného príbehu. Tým, že z nesúladného sa stáva súladné, 

človek dáva zmysel svojej skúsenosti, ktorá by sa za iných okolností mohla javiť ako 

nezmyselná a tým je schopný meniť svoj život. 
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Naráciou ako spôsobom uchopenia ľudskej skúsenosti sa vo svojej koncepcii zaoberá Paul Ricoeur a David 

Carr. Podľa Ricoeura, „čas sa stáva ľudským do takej miery, do akej je artikulovaný prostredníctvom 

naratívneho módu a narácia dosiahne plný význam vtedy ak sa stane podmienkou temporálnej existencie“ 

(Ricoeur, 2000, s. 88). Ricoeur sa vo svojej koncepcii venuje pojmu zápletky, v ktorej sa prostredníctvom 

konfigurácie utvára súladný celok z nesúladných prvkov. 
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Tento proces je možné vidieť v interakcii Ja  so svetom, v ktorej sa pýta seba samo, 

čo tieto interakcie znamenajú. Týmto spôsobom je človek schopný vidieť dané udalosti 

v inom svetle a novým spôsobom a tým môže zmeniť koncept seba samého a iných, ktorí 

vytvárajú kontext jeho existencie. Ako tvrdí Charles Taylor, naše príbehy musia smerovať 

k neustálemu odkrývaniu pravdy (Taylor, 1989, s. 352). Tým, že žijeme naše príbehy, 

stávame sa sebou samými a výsledkom prežitia životného príbehu je naratívna identita. 

Keď človek žije svoj životný príbeh, jeho životná narácia je neustále formovaná všetkými 

ostatnými príbehmi, ktoré sa okolo neho odohrávajú, vrátane príbehov jednotlivcov, 

kultúrnych i globálnych narácií. Naratívna identita jednotlivca je preto výsledkom stretu 

jednotlivých a kultúrnych narácií, ako aj výsledkom napätia medzi kontextom, do ktorého 

sa človek rodí nie z vlastnej vôle a mierou, do akej sme autormi a tvorcami svojich 

životných príbehov v rámci širších kultúrnych narácií, do ktorých sme sa narodili. 

Prelínanie týchto narácií, ako aj odozva na narácie utvárajúce kontext jednotlivého života, 

formujú spôsob bytia reflexívneho Ja vo svete.  

Richard Kearney vyjadruje názor, že každý ľudský život je naratívnym hľadaním 

(Kearney, 2002, s. 1). Ľudský život má podľa neho rovnakú temporálnu štruktúru ako 

narácie, čo znamená, že človek má svoj začiatok a taktiež koniec. V realite ľudskej 

existencie, ľudský život pozostáva z mnohých začiatkov a koncov, v ktorých jedna časť 

života predstavuje koniec niečoho a iná predstavuje začiatok.  

Tento pohľad nepredstavuje len nejaký romantický spôsob nazerania na ľudský 

život, ale takéto vnímanie ľudského života predstavuje  transkulturálnu formu 

nevyhnutnosti. Inými slovami, narácia je nevyhnutnou podmienkou na to, aby človek 

mohol prežívať svoj život spôsobom, aký je vlastný len človeku. Catherine Kohler 

Riessman vo svojej práci Narrative analysis vyjadruje názor, že „príroda a svet 

nerozprávajú príbehy, zato človek áno“ (Riessman, 1993, s. 2). Žiť život naratívnym 

spôsobom je vlastné len človeku a je to preňho úplne prirodzené a samozrejmé.  

Narácia navyše poskytuje človeku pocit stability a kontroly nad svojím vlastným 

životom. Keďže nesúlad a zmätok je často súčasťou ľudského života, narácia nám 

poskytuje vhodný prostriedok na to, aby sme do tohto nesúladu vniesli určitú štruktúru. 

Nezávisle na veku, pohlaví, alebo rase, človek má vždy potrebu chápať prečo sa v jeho 

živote dejú veci tak, ako sa dejú a snaží sa nájsť zmysel vo svete, ktorý je často 

nezmyselný. Kto som?, Prečo som tu? sú často prvé otázky, ktoré si kladie človek, keď 

hľadá svoje miesto vo svete. Táto túžba po zodpovedaní týchto otázok je súčasťou 

ľudského života ako naratívneho hľadania. Sú to práve príbehy, ktoré rozprávame sebe 

samým i ostatným o našej skúsenosti, aby sme lepšie porozumeli našim identitám, pričom 

dávame tejto skúsenosti zmysel a tým, použijúc slová Kearneyho, „stojíme v opozícii voči 

zmätku“ reality života (Kearney, 2002, s.4). Naratívne hľadanie sa preto črtá ako základný 

aspekt vo vzťahu, ktorý človek má k sebe samému, k iným a k svetu.  

Naratívny pohľad na ľudský život ovplyvňuje každodennú existenciu človeka 

v spoločnosti. Naratívne poňatie ľudského života umožňuje jednotlivcovi vnímať určité 

situácie len ako epizódy väčšieho celku. Človek preto nevyhnutne nahliada na svoj život 

naratívnym spôsobom a disponuje naratívnym intuitívnym predporozumením, čo znamená, 

že nahliada na svoj život ako na príbeh a to bez toho, aby svoj život formoval ako príbeh 
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zámerne. Tým, že človek žije svoj životný príbeh, je jeho autorom, aj keď len do určitej 

miery, a dokáže pretvárať tento príbeh. Fakt, že sme schopní pretvárať naše príbehy bez 

nejakého zreteľného vedomého zámeru, len poukazuje na oprávnenosť naratívneho poňatia 

osobnej identity človeka.   

Naratívne modely osobnej identity človeka vychádzajú z tvrdenia, že narácia má 

centrálny charakter vo vzťahu k fenoménu chápania. Porozumieť kto sme, pochopiť iných 

a porozumieť udalostiam, ktoré konštituujú naše životy znamená myslieť naratívnym 

spôsobom. Donald E. Polkinghorne argumentuje, že narácia je „primárnym spôsobom, 

akým sa ľudská skúsenosť stáva zmysluplnou” (Polkinghorne, 1988, s. 1). Toto tvrdenie je 

založené na primárnej úlohe naratívnych uchopení a explanácií ľudskej skúsenosti, ktorá je 

inherentne temporálna a zmysluplná: „V rámci naratívnej schémy organizácie informácií 

sa udalosť vysvetľuje prostredníctvom jej úlohy a dôležitosti vo vzťahu k ľudskému 

projektu. Ak udalosť nedáva zmysel, problém pramení z neschopnosti jednotlivca 

integrovať udalosť do zápletky tak, aby sa stala zrozumiteľnou v rámci kontextu toho, čo 

sa stalo“ (Polkinghorne, 1988, s. 21). Ak žijeme naše životy v rámci historických 

a situačných kontextov, našou základnou potrebou je potom chápanie, ktoré spája situačné 

aspekty zrozumiteľnými spôsobmi.  

Nevyhnutnosť naratívneho prístupu analyzuje vo svojej práci Alasdair MacIntyre, 

ktorý presadzuje nevyhnutnosť narácie v štruktúrovaní ľudskej pamäte. Z jeho pohľadu je 

nutné uvažovať o narácii ako o metóde, pomocou ktorej sú organizované minulé 

skúsenosti, ak vychádzame z predpokladu, že „život je viac než len sled individuálnych 

konaní a epizód“ (MacIntyre, 2004, s. 240)
29

. Tvrdí, že ak má byť pre nás život 

zrozumiteľným, mali by sme ho uchopiť ako celok, pretože význam jedného činu by nemal 

byť interpretovaný sám o sebe, ale v rámci dlhodobej perspektívy osoby. MacIntyre má 

podobný pohľad na to, ako využívame naše chápanie situácií na to, aby sme pochopili 

jednotlivcov a ich činy: „tým, že úspešne identifikujeme a pochopíme, čo robí iný, vždy 

umiestňujeme epizódu do kontextu naratívnych histórií, histórií zúčastnených jednotlivcov 

a dejísk, v ktorých konajú”(MacIntyre, 2004,s. 211).Porozumieť vlastnému životu je 

možné len pomocou narácie, ktorá sa stane zrozumiteľnou na základe pohybu k nejakému 

cieľu a významu. „Ľudská identita sa formuje a permanentne utvára v kontextoch 

kauzálnych a časových, ktoré následne vylučujú možnosť prežiť a interpretovať život len 

ako sled konkrétnych izolovaných konaní“ (MacIntyre, 2004,s. 254). Naratívna história 

života jednotlivca zasadzuje tieto akty do siete motívov, úmyslov, vášní a zámerov aktéra. 

Táto charakteristika ľudskej existencie je postavená na predpoklade zrozumiteľnosti, ktorú 

chce jednotlivec dosiahnuť pomocou sebainterpretácie. Preto MacIntyre zdôrazňuje tézu: 

„V každom prípade sa výrok stáva zrozumiteľným až vtedy, keď si nájde miesto 

v nejakom príbehu....“ (MacIntyre, 2004, s. 254). Konanie prítomné má kontext v 

minulosti a budúcnosti, a preto interpretácia vlastného života, v ktorom sa toto konanie 

odohráva, nadobúda formu príbehu. Správanie človeka je totiž dostatočne charakterizované 

len vtedy, ak vieme, na aké dlhodobejšie úmysly sa zameriava. MacIntyre považuje 
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Alasdair MacIntyre vo svojej koncepcii v práci Strata  cnosti kladie dôraz na kontextualizáciu a naratívny 

charakter ľudského života. Argumentuje, že ľudský život nie je ničím iným, než naratívnym hľadaním.  
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naratívne objasnenie života za základný a podstatný spôsob charakteristiky ľudských 

činov.  

Naratívne modely osobnej identity presadzujú aj tvrdenie, že tomu, čo ľudia robia, 

porozumieme len vtedy, ak pochopíme intencie ich správania ako situovanosť tohto 

správania v sociálnom kontexte. „Práve konkrétny, presne vymedzený kontext, dáva 

individuálnemu životu jeho vlastné morálne špecifikum“ (Palovičová, 2003, s. 333). 

MacIntyre pritom zdôrazňuje, že ak má mať ľudský život jednotu a dominantný cieľ, musí 

byť zakotvený v určitej sociálnej histórii. Takéto chápanie ľudského konania, ktoré 

prihliada na časový aspekt ľudskej existencie, sa stáva súčasťou naratívnej histórie 

jednotlivca. MacIntyre tvrdí, že „úspešné porozumenie tomu, čo niekto robí, vždy spočíva 

v zasadení konkrétnych príbehov do kontextov viacerých rozprávaných dejín prostredia, 

v ktorých títo jednotlivci konajú. Preto má konanie samo podľa neho naratívnu a dejinnú 

povahu“ (MacIntyre, 2004, s. 246).  

Narácie sú rozprávané a prerozprávané, lebo zachytávajú udalosti a zážitky 

spôsobom, ktorý nám umožňuje hodnotiť naše životy a konanie. Ak chceme premýšľať 

nad tým, čo je dôležité v našom konaní, môžeme sa obrátiť na príbehy, ktoré rozprávame 

my a iní. Je to fenomén, ktorý pramení z túžby mnohých ľudí poučiť sa zo skúseností 

a plynie zo zistenia, že narácie zachytia tie aspekty ľudskej skúsenosti, na ktorých nám 

skutočne záleží. Ak chceme premýšľať o tom, čo je dôležité v našich životoch ako v celku, 

alebo aké sú naše životy v procese stávania sa, narácie poskytujú spôsob nazerania na to, 

čo sme urobili a kam smerujeme. Peter Goldie definuje naráciu nielen ako sled udalostí, ale 

do definície inkorporuje aj pojem vlastnej interpretácie, ktorá „poskytuje koherenciu, 

zmysluplnosť a individuálny emocionálny vklad do toho, čo sa stalo“ (Goldie, 2003, s. 

203)
30

. Kladie pritom dôraz na to, že narácia musí byť prerozprávaná, aby bola pre nás 

dôležitou. Podobné stanovisko presadzuje aj anglický filozof Bernard Williams. Tvrdí, že 

nestačí, aby prvky jednotlivých udalostí boli súdržné. Presadzuje názor, že „sled udalostí, 

ako aj záver, nám musia dávať zmysel. Takúto schopnosť má príbeh“ (Williams, 2002, s. 

233). 

Narácia predstavuje taktiež prostriedok pre naplnenie ľudskej potreby a túžby nájsť 

zmysel v udalostiach , konaní a ľudskej skúsenosti. Edward M. Bruner
31

 píšuc o dôležitosti 

narácií pre kultúru, vysvetľuje, že „keďže môžeme do sveta vstúpiť len v strede, v jeho 

prítomnosti, potom príbehy slúžia ako interpretatívne prostriedky, ktoré rámcujú 

prítomnosť do minulosti a anticipovanej budúcnosti” (Bruner, 1986, s. 18). Brunerovo 

odlíšenie paradigmatickej kognície a naratívnej kognície ako modov konfigurácie 

skúsenosti alebo konštruovania reality vyžaduje upriamenie pozornosti na vzťah medzi 

naráciami a túžbou po zmysle. Zatiaľ čo paradigmatická kognícia považuje naráciu za 

prostriedok pre dosiahnutie pravdy, naratívny modus pracuje s konceptom 
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 Peter Goldie sa pojmom narácie zaoberal v rámci skúmania etiky, estetiky a filozofie.  Pozornosť venoval 

naratívnemu modu myslenia vo vedeckej štúdii Narrative and Perspective Values and Appropriate Emotions. 

Jeho najnovšou prácou venujúcou sa naratívnemu mysleniu je práca The Mess Inside: Narrative Thinking, 

Emotion, and the Mind, ktorá bola vydaná post mortem na prelome rokov 2011 a 2012. 
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Edward M. Bruner sa pojmom narácie zaoberá v rámci štúdia interpretatívnej antropológie, naratológie 

a kultúrnej antropológie.  Narácia je jedným z ústredných pojmov jeho práce The Anthropology of experience 

(1986). 
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pravdepodobnosti a autentickosti (Bruner, 1986, s. 11-12). Alan Parry a Robert E. Doan
32

 

využívajú Brunerovo rozlíšenie v ich terapeutickej a konceptuálnej práci a v koncepcii 

autorstva a reautorstva. Tvrdia, že len ak bude narácia dostatočne „zmysluplná“, tí, ktorí 

túžia po zmysle, budú túto naráciu považovať za autentickú. Parry a Doan sa odvolávajú na 

veľké naratívne práce každej kultúry, ktoré „majú kvalitu dostatočnosti. Dávajú nám 

odpoveď na jednu z veľkých Prečo? otázok spôsobom, ktorý využíva také obrazy, ktoré 

robia život zrozumiteľným pre danú kultúru. Inými slovami, je to skôr zmysluplnosť danej 

odpovede než pravdivosť, čo dáva odpovedi kredibilitu” (Parry, Doan, 1994, s. 2).
 

Naša túžba po zmysle je fundamentálnou, ontologickou úlohou, ktorú zohráva 

interpretácia v ľudskom spôsobe bytia, ktoré odkryl Heidegger. Naše konanie ako konanie 

ľudských bytostí neodráža reflexívne Ja, ale je odvodené zo spoločenskej interpretácie 

bytia, do ktorého sme boli „vhodení“, interpretácie, na ktorú spoliehame a ktorá dáva 

veciam zmysel. Ak sa my ako interpretatívne bytia nachádzame neustále v bytí, ktoré 

napreduje pred súcnom, potom sa vždy nachádzame v procese stávania sa v zmysle úsilia 

o interpretáciu. „Nemôžeme plne odpovedať na otázku o ľudskom bytí bez toho, aby sme 

hovorili o jeho stávaní sa, o jeho projektoch a zámeroch na ceste jeho vlastnej realizácie 

a hľadania zmyslu jeho stavu v prítomnosti” (Cooper, 1999, s. 3). Cooper nasledujúc 

Heideggera tým, že zdôrazňuje terajšie a budúce projekty ľudského bytia, vyzdvihuje 

úlohu času v otázke „Čo je to byť osobou?“. Preto máme ďalší dôvod hovoriť o dôležitosti 

narácie v ľudskom živote. Naše tu-bytie je založené na skúsenosti času, preto majú narácie 

temporálny charakter. Narácie zachytávajú interakcie medzi túžbami, zámermi, 

konaním, dôsledkami v čase a taktiež vývoj postavy v čase. Narácie preto zachytávajú 

človeka ako bytie v stávaní sa.  

Edward Bruner vyslovuje tvrdenie, že narácie vytvárajú kultúru, históriu, alebo 

tradíciu a na osobnej úrovni sled životných udalostí, ktorý nakoniec získava formu viac 

alebo menej koherentnej autobiografie (Bruner, 1986, s. 17). Tradície utvorené pomocou 

narácií, ako ukázal Gadamer, nie sú len pozadím pre naše životy, ale sú základnými 

prostriedkami, pomocou ktorých je možné porozumenie ľudskému spoločenskému životu. 

„Gadamerova ontologická perspektíva odkrýva, že ľudské bytia žijú vnútri tradícii 

a predsudkov. Nemôžu ich prekonať, alebo, ako navrhuje Derrida, úplne ich 

dekonštruovať. Takéto tvrdenie odporuje nielen možnosti ľudskej komunikácie, ale aj 

tomu, čo Heidegger a Gadamer pokladali za ontologickú podmienku ľudského bytia“ 

(Hekman, 1986, s. 196). 

Na základe doterajších argumentov naratívne projekty osobnej identity človeka 

presadzujú tvrdenie, že narácie konštruujú identitu. Na individuálnej úrovni sa 

identifikujeme s obrazom, ktorý pretrváva v čase, a vytvárame príbehy o tom, kto sme a čo 

robíme; príbehy, ktoré spätne potvrdzujú, objasňujú a posilňujú našu identitu. 

Narativistické hľadisko presadzuje naráciu ako spôsob, pomocou ktorého sa utvára 

koherencia medzi epizódami individuálneho života a kontextom, do ktorého je zasadený 

daný život jednotlivca. Tento vzťah medzi naráciou a ľudským životom opisuje Ricoeur 
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Alan Parry ako psychológ a Robert E. Doan ako profesor psychológie na University of Central Oklahoma 

sa v práci Story Re-Visions: Narrative Therapy in the Postmodern World venujú naratívnej terapii v kontexte 

postmodernej kultúry.  
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tak, že identita postavy je zrozumiteľná prostredníctvom zápletky, pomocou ktorej je 

možné prerozprávať príbeh (Ricoeur, 2000, s. 143). Jednota osoby v čase je utváraná 

prostredníctvom rozprávania vlastných skúseností. Narácia premosťuje skúsenosti vo 

chvíli, keď sú prerozprávané. 

 

 

4.1 Temporálny a kauzálny poriadok narácie 

 

Naratívne konštruovanie osobnej identity je úzko späté s naším vnímaním času, nie 

toho fyzikálneho, ale toho individuálneho, ktorý je vlastný každému jednému človeku. 

Ľudské vnímanie času je ovplyvnené temporálnym poriadkom. Každý človek nasleduje 

chronologickú postupnosť spôsobom, že človek sa narodí ako malé dieťa, dospeje 

a zostarne. Ľudský život by sa možno pominul skôr, ale tento sled sa nemení a nie je 

možné ho zvrátiť. Toto východisko má zásadný vplyv na štruktúru ľudskej identity.  

Predovšetkým je nutné povedať, že vnútorná časovosť človeka je nevyhnutná na to, 

aby bola osoba schopná utvárať vlastnú identitu. Môžeme pritom rozlišovať dva typy času. 

Ak si pripomenieme nejakú udalosť, spomenieme aj kalendárny čas, dátum výskytu 

udalosti, (Stretli sme sa v roku 1995) , alebo sa pokúsime evokovať čas, v ktorom sa 

udalosť odohrala v rámci našej osobnej histórie (Stretli sme sa počas mojich detských 

čias). Prvý čas môžeme nazvať objektívnym časom, druhý čas nazveme subjektívnym 

časom. Steen F. Larsen, Charles P. Thompson a Tia Hansen sa zaoberajú týmito časmi 

v rámci ich skúmania autobiografickej pamäte. Prvú varietu času meria a skúma fyzika, je 

uznávaná verejne v podobe kalendára, hodín, časomiery a ročného cyklu. Subjektívny čas 

predstavuje individuálny zmysel pre čas u osoby, ktorý pozostáva z minulosti, prítomnosti 

a budúcnosti (Larsen, Thompson, Hansen, 1995, s. 136). Subjektívny čas možno opísať 

z vlastnej perspektívy danej osoby, preto sa neodhaľuje. Je v  súlade s časomierou, ale 

zároveň predstavuje určitý zmysel pre čas. Výrok „Keď som bola malá, bála som sa tmy“ 

nekorešponduje s presným časom vo fyzickom svete, ale postačuje na to, aby sme tomuto 

výroku porozumeli.   

Ľudskému bytiu prináleží ako subjektívny, tak aj objektívny čas, pretože len človek 

chce vysvetliť udalosti a porozumieť im v súlade s temporálnym poriadkom. Tento postoj 

môžeme vidieť aj u MacIntyra, ktorý tvrdí, „že týmto spôsobom konanie naberá svoj 

význam vo vzťahu k iným konaniam a činom“ (MacIntyre, 2004, s. 243). Podobný postoj 

nachádzame aj u Hannah Arendtovej, ktorá tvrdí, že prostredníctvom reči a konania sa 

ľudské bytie odlišuje od iných bytostí: „V konaní a rozprávaní ľudia ukazujú kým sú, 

aktívne odhaľujú svoje jedinečné osobné identity a týmto existujú v ľudskom svete“ 

(Arendtová, 1998, s. 179). Podľa jej názoru človek je ľudským bytím tým, že ukazuje, čo 

robí a tým stanovuje svoju identitu ako identitu jedinečnej osoby. Tento typ identity síce 

nie je nevyhnutný pre existenciu fyzických objektov, ale je nevyhnutný pre kontinuitu a 

takú existenciu, ktorá koná zodpovedne. Podľa jej názoru ľudská bytosť dokáže odlíšiť 

samu seba od ostatných prostredníctvom porozumenia vlastnému konaniu. Preto ľudský 

život možno chápať ako jedinečný životný príbeh, v ktorom sa odhaľuje aktér tohto 

príbehu. Avšak podľa Arendtovej názoru, aj keď aktér je protagonistom životného príbehu, 
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nie je jeho autorom. Osoba je podľa nej vždy výsledkom diania a konania a samotné 

hodnotenie tohto diania prichádza až po ukončení tejto epizódy. Jednotlivec, ktorý koná, 

nikdy nevie, ako je jeho životný príbeh hodnotený, pričom naráciu jeho konania vždy 

rozpráva niekto iný. Preto vieme, kým osoba je, keď je tento životný príbeh interpretovaný 

vo vzťahu k iným ľuďom a keď sú jednotlivé konania zasadené do kontextu histórie. 

Podľa Arendtovej, aktér konania nemôže poznať význam danej udalosti, lebo nevie 

čo prinesie v budúcnosti táto udalosť. Život, ktorý je chronologicky obmedzený vo svojej 

dĺžke, možno uchopiť, keď poznáme výsledok, keď sa skončí sled činov a konaní, teda po 

smrti človeka. Preto Arendtová presadzuje metódu rozprávania životného príbehu 

z perspektívy tretej osoby. Narácia je podľa nej príbeh vyrozprávaný z perspektívy tretej 

osoby. Otázka Kým je osoba? sa nevzťahuje na to, za koho sa považujeme my, ale 

vzťahuje sa na to, ako je život hodnotený z perspektívy iných. Pre Arendtovú  životný 

príbeh nie je len výsledkom individuálneho správania, ale je prepojený s jedinečnosťou 

osoby ako jediného subjektu konania. Táto jedinečnosť sa vždy vzťahuje  na otázku Kto to 

urobil ? a odpoveďou je verejné pochopenie takéhoto konania. 

Otázka vnútorného prežívania času a vnútornej časovosti, na ktorú dokáže plne 

odpovedať narácia, sa však vzťahuje predovšetkým na perspektívu prvej osoby. 

Porozumenie určitej udalosti predtým, než sa skončí, síce nemusí byť správne z pohľadu 

neskoršieho náhľadu na danú udalosť, zároveň však tvrdíme, že možnosť zmeny 

v porozumení udalosti nevylučuje porozumenie ľudskej skúsenosti. Aj keď sa osobná 

narácia nezhoduje s tou, ktorá bola utvorená neskôr z perspektívy tretej osoby, aktér nemá 

inú možnosť, než utvárať vlastnú perspektívu danej udalosti.  

Týmto spôsobom sú ľudské skúsenosti uchopené v súlade s chronologickým 

poriadkom, predovšetkým vo vzťahu ku kontextu individuálneho života. Vyvstáva tu však 

problém, či inkorporovať začiatok a koniec do životného príbehu, keďže nie je možné 

disponovať skúsenosťou ukončenia vlastného života.  

 MacIntyre diskusiu o tomto probléme začína otázkou „Nepočul si snáď nikdy 

o smrti?“ (MacIntyre, 2004, s.247). O každom, kto žije, vieme, že v minulosti začal svoju 

existenciu a dosiahne svoj koniec v budúcnosti, a to bez akejkoľvek výnimky. Preto 

zastáva názor, že žijeme naše životy pred tým, než sú rozprávané, pričom do našej 

perspektívy osobnej histórie zahŕňame aj imaginárne narodenie a smrť. MacIntyre sa 

v rámci diskusie o pojme cnosti zaoberá aj tromi štádiami života, a to začiatkom, stredom  

a koncom. Cnosť je praktizovaná nielen prostredníctvom dosahovania rôznych cieľov 

v rozličných štádiách života, ale aj počas celého života, čím sa utvára ucelená narácia od 

narodenia po smrť. Preto MacIntyre kladie vo svojej diskusii dôraz na jednotu narácie od 

narodenia až po smrť. Aj keď nemôžeme rozprávať o konci života po tom, čo by sme mali 

jeho skúsenosť, môžeme myslieť na našu smrť a organizovať naše životy s ohľadom na 

tento anticipovaný koniec. Týmto spôsobom sme schopní porozumieť našim životom 

a inkorporovanie narodenia a smrti nie je neadekvátne, ak sa chápu ako elementy, ktoré sú 

súčasťou perspektívy osobnej histórie.  

Temporálny poriadok predstavuje perspektívu, ktorá je nevyhnutná pri utváraní 

osobnej identity. Pre temporálny poriadok je nevyhnutné vedomie, že naše životy sa 

rozprestierajú na osi času a narácia predstavuje spôsob, ako tento poriadok vytvoriť. 
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Naratívny čas, ako ho nazýva Ricoeur, pozostáva z temporálnej štruktúry, ktorá 

nezodpovedá len fyzikálnemu meraniu času, ale aj vnútornému zmyslu pre čas. Aj keď 

sami o sebe nemôžeme poznať výsledok našich životov, vytvárame vlastný koncept našich 

životov. Tento koncept môže slúžiť ako perspektíva, podľa ktorej sú usporiadané naše 

konania. Preto je osoba aktérom a rozprávačom jeho vlastnej skúsenosti a koncept jej 

života je utváraný prostredníctvom organizácie jej vlastného konania a činov. Človek je 

existenciou, ktorá je časovo limitovaná, preto naratívna forma pamäte je čiastočne 

chronologicky organizovaná. Okrem temporálnej štruktúry je narácia štruktúrovaná ešte 

iným spôsobom. Ľudský príbeh je totiž utváraný nielen v časovom slede, ale aj v slede 

príčiny a následku. Narácia ako prostriedok štrukturovania osobnej identity človeka preto 

obsahuje aj kauzálny poriadok. Človek ako reflexívne Ja, vzťahujúce sa k sebe i celému 

svetu, totiž nechápe jednotlivé udalosti a skúsenosti ako navzájom oddelené epizódy, ale 

ako udalosti, ktoré na seba nadväzujú konkrétnym a jedinečným spôsobom.  

Kauzálny poriadok utvárania osobnej identity je definovaný ako ten, pomocou 

ktorého je skúsenosť usporiadaná do vzťahu príčiny a následku. Je nevyhnutný pre 

porozumenie udalostiam tým, že ich usporadúva do zrozumiteľného kontextu.   

E.M. Forster
33

 ako literárny kritik definuje román nasledovne: „Príbeh je naráciou 

udalostí s dôrazom na kauzalitu. -Zomrel kráľ a potom zomrela kráľovná-. je príbeh.... - 

Zomrel kráľ a potom zomrela kráľovná od žiaľu.- je zápletka. Tá istá udalosť je opísaná 

dvomi odlišnými spôsobmi, a to z perspektívy času a kauzality (Forster, 1985, s. 116). 

Príbeh korešponduje s temporálnym sledom a zápletka korešponduje s kauzálnym sledom. 

Tieto dva prístupy sú hlavnými metódami organizovania ľudskej skúsenosti v naratívnej 

forme. Kauzálny poriadok je nevyhnutný na prepojenie týchto dvoch udalostí do vzťahu 

príčiny a následku. Preto ho možno považovať za metódu tvorby zrozumiteľného 

vysvetlenia dvoch udalostí v rámci štruktúry kauzality.   

Ďalšou otázkou, ktorá je relevantná pri riešení problému kauzality je, že ak 

kauzálny poriadok možno považovať za perspektívu utvárania vzťahov medzi udalosťami, 

nevytesní tento pohľad z konceptu osobnej identity človeka možnosť zámeru, intencie 

v ľudskom konaní? Danej otázke sa venuje Georg Henrik von Wright
34

. Vo svojej práci 

vymedzuje kvázi-kauzálne vysvetlenie. Jeho koncept napomôže k objasneniu úlohy 

kauzálneho poriadku v naratívnej forme. Podľa von Wrighta kvázi-kauzálne vysvetlenie 

napomáha odhaliť dôvod, prečo sa vyskytne určitá udalosť: „Kvázi-kauzálne vysvetlenia 

nám pomôžu porozumieť tomu, čím niečo je, alebo z akého dôvodu sa to stane.“ Tieto 

vysvetlenia môžeme označiť ako tie, ktoré vysvetľujú „prečo sa niečo nevyhnutne stalo“ 

(von Wright, 1971, s. 84-85). Pomocou tohto konceptu von Wright skúma, akým 

spôsobom sa ľudské intencie stanú súčasťou konania, predovšetkým v dejinách 

a spoločenských vedách. Napríklad popis udalosti, „Došlo tu k povstaniu ľudí, lebo vláda 

bola skorumpovaná a opresívna“, možno považovať za kauzálny, pretože sa vzťahuje 
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k minulej udalosti (tyrania vlády), aby ukázala dôvod neskoršej udalosti (povstanie). Von 

Wright však tvrdí, že tento výrok je možné považovať aj za istý druh teleologického 

vysvetlenia, keďže situáciu možno vysvetliť aj nasledujúcim spôsobom. „Cieľom 

povstania bolo zbaviť sa zla, kvôli ktorému trpelo mnoho ľudí“ (von Wright, 1971, s. 85). 

V tejto verzii je udalosť povstania interpretovaná ako emancipácia ľudí a môžeme 

povedať, že kvázi-kauzálne vysvetlenie je vytvorené za účelom spojenia kauzálneho 

vysvetlenia s teleologickým vysvetlením. Kvázi-kauzálne vysvetlenie von Wrighta preto 

môžno prirovnať ku kauzálnemu poriadku v naratívnej forme.  

Takýto kauzálny poriadok predstavuje organizáciu udalostí do zápletky a v tomto 

zmysle nevylučuje intenciu aktéra z tohto poriadku. Ricoeur diskutuje o tomto druhu 

kauzálneho vysvetlenia vo svojej reflexii histórie a narácie. Tvrdí, že zápletka utvára 

zrozumiteľný pohľad na udalosti a taktiež poníma aktérove intencie, motivácie a ciele. Ak 

prijmeme tento pohľad na kauzálne vysvetlenie, potom kauzálny poriadok nebude 

nevyhnutne v opozícii voči teleologickému aspektu, ale bude zahŕňať intenciu konania.  

Na základe takéhoto zadefinovania kauzálneho poriadku je možné tento pojem 

použiť aj v našej diskusii. Ak je tento koncept akceptovateľný pre túto diskusiu, potom je 

možné sústrediť sa na jeho úlohu pri spájaní udalostí do kontextu ľudského života. 

MacIntyre v tejto otázke používa príklad neznámeho mladíka, ktorý sa k nám náhle otočí 

a povie: „Latinský názov divokej kačky je Histrionicus histrionicus histrionicus. Význam 

vety, ktorú vyslovil, nepredstavuje žiadny problém. Problémom je, ako odpovedať na 

otázku, čo mladík robil, keď vetu vyslovoval“ (MacIntyre, 2004, s. 244). MacIntyre 

ponúka možné vysvetlenie danej vety a tvrdí, že v kontexte pravej príčiny sa táto veta stane 

zrozumiteľnou. Význam tejto vety je možné dosiahnuť tým, že ju vhodne situujeme do 

zrozumiteľného príbehu. Nech má teda jeho rečový akt akúkoľvek príčinu, zrozumiteľným 

sa stáva vtedy, ak ho zasadíme do zrozumiteľného kontextu, predovšetkým do kontextu 

naratívneho porozumenia. Ľudské konanie sa preto stáva zrozumiteľným tým, že je 

zasadené jednak do temporálneho a jednak do kauzálneho poriadku.  

Narácia vo svojom temporálnom a kauzálnom poriadku predstavuje prostriedok pre 

udržanie kontinuity ľudského života. Nejedná sa však o kontinuitu v zmysle fyzickej alebo 

psychologickej kontinuity, ale o kontinuitu, prostredníctvom ktorej človek tvorí svoj 

životný príbeh a tým konštruuje svoju identitu.  

V prípade kontinuity je najprv potrebné začať vzdialenou minulosťou za hranicou 

našich spomienok. Prvou relevantnou námietkou voči priamemu konceptu pamäte 

a psychologickej kontinuity je fakt, že mnohé dôležité  udalosti v našich životoch, udalosti, 

ktoré významne prispievajú ku konštrukcii identity,  sa stanú ešte pred naším narodením, 

a preto nemôžu byť súčasťou našej osobnej pamäte. Vzdialenú minulosť preto možno 

charakterizovať ako súhrn udalostí, ktoré sa odohrali predtým, než sme nadobudli 

psychologické vedomie, ale ktoré ovplyvňujú našu osobnú naráciu. Preto je vzdialená 

minulosť prvým komponentom osobnej kontinuity človeka.  

Naša osobná minulosť pozostáva zo „spomienok“. Niekedy si „pamätáme“ 

udalosti, ktoré sa nikdy nestali a zabúdame na dôležité udalosti. Spomienky sú skôr 

rekonštrukcie udalostí než rozpomenutie na minulosť. Je nutné podotknúť, že v súčasných 

diskusiách o pamäti vytvárajúcej osobnú minulosť je pamäť klasifikovaná do niekoľkých 
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typov a nie je vnímaná ako nejaký zovšeobecnený fenomén. Napríklad Perry a Shoemaker 

rozlišujú medzi epizodickou pamäťou a faktuálnou pamäťou (Shoemaker, 1984, s. 86-87). 

O epizodickej pamäti možno hovoriť v prípade zapamätania si skutočnej skúsenosti 

z minulosti konkrétneho jednotlivca. Faktuálna pamäť je, naopak, zapamätanie si, že niečo 

je pravda. Pravá skúsenosť kauzálne prepojená s faktom nie je nevyhnutná, keďže 

faktuálna pamäť môže siahať až za hranice osobnej skúsenosti. Napríklad si všetci 

pamätáme, že Kolumbus vyplával zo Španielska v roku 1492, aj keď neexistuje žiadny 

očitý svedok danej udalosti. Takže rozdiel medzi týmito dvoma typmi pamäte je ten, že 

v prvom prípade bola daná osoba prítomná v čase danej udalosti, zatiaľ čo v druhom 

prípade je fakt len evidentný. John Perry pokladá za hlavný predpoklad eventuálnej pamäte 

podmienku očitého svedectva, čo znamená, že daná osoba je prítomná na danej udalosti 

(Perry, 1975, s. 144). Tento Perryho argument však postupne nastolil potrebu 

psychologického kritéria, keďže podmienka očitého svedectva vyjadruje  potrebu 

verifikácie pamäte. Verifikácia sa stáva dôležitou vtedy, keď chceme preskúmať 

pravdivosť spomienok. Preto filozofi rozlišujú čisté pamäťové tvrdenie od toho, ktoré sa 

len zdá byť zapamätané. Tieto zdanlivo čisté spomienky sú označované ako zdanlivé alebo  

falošné spomienky.  

Richard Swinsburne hovorí o silnej spomienke (skutočne zapamätaná udalosť) 

a slabej spomienke (falošná spomienka). Odhliadnuc od terminológie, je zrejmé, že 

existuje rozdiel medzi skutočnou pravou spomienkou minulej udalosti a niečím, čo je 

chybne označované za súčasť osobnej skúsenosti. Ako je potom možné určiť, ktorá 

spomienka je pravá a ktorá falošná? Ak človek vyslovuje pamäťový výrok, vytvára 

tvrdenie týkajúce sa niečoho z minulosti. Keď hovorí o osobnej identite, vyslovuje tvrdenia 

o niečom, o čom si myslí, že je usúvzťažniteľné na jeho vlastnú minulosť.  

Bernard Williams tvrdí, že robíme tri rozlíšenia týkajúce sa našej vlastnej 

minulosti: 1) vybavovanie si, 2) pripomenutie a 3) znovuučenie. V prípade vybavenia sa 

v tomto procese nenachádza nový vstup osoby, tvrdí Williams (Williams, 1999, s. 180- 

181). Pripomenutie a znovuučenie už zahŕňajú čiastočný alebo úplne nový vstup osoby. 

Príkladom vybavenia je okamžitý opis nejakej skutočnosti, ktorá je nám známa, ako 

napríklad naše meno alebo vek. V prípade vybavenia jednoducho vyslovíme skutočnosť 

bez predošlého premýšľania. Vybavenie minulej udalosti je nekomplikované, lebo 

nevyžaduje potrebu vonkajšieho podnetu a vyslovená informácia je niečím, čoho sme si 

okamžite vedomí. Pripomenutie je situácia, v ktorej sme si vedomí skutočnosti, ale nie je 

nám evidentná bez vonkajšieho zásahu. Napríklad si nepamätáme pravidlá určitej hry, 

pokiaľ nám ich nepripomenú priatelia. Dôležité pre pripomenutie je to, že vonkajší podnet 

musí spôsobiť to, že si skutočne nielen zdanlivo pripomeniem udalosť. Často počúvame 

príbehy o minulých udalostiach a potom si neskôr kladieme otázku, či si pripomíname 

danú udalosť, alebo len jej pripomínaný príbeh. Je totiž možné, že keď mnohokrát 

počujeme príbeh o minulej udalosti, len zdanlivo si pripomíname príbeh a v skutočnosti si 

nedokážeme vybaviť skutočnú spomienku toho, čo sa stalo. V prípade znovuučenia ani 

vonkajší podnet nedokáže vyvolať spomienku Typickým príkladom je neschopnosť 

používať cudzí jazyk  v prípade, že ho používateľ nepoužíval dlhší čas.   
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Williams analyzuje tieto tri rozlíšenia vo vzťahu k pamäti a jej kauzálnym 

prepojeniam. Tvrdí, že pamäť musí byť určitým spôsobom kauzálne prepojená s minulou 

skúsenosťou. Podľa neho naše spomienky existujú v spojení s našimi emóciami, a to v 

prítomnosti a v perspektíve našej budúcnosti. Môžeme preto očakávať, že ak sa zmenia 

naše spomienky na určité udalosti, zmenia sa aj naše reakcie a emócie nadväzujúce na tieto 

udalosti (Williams, 1999, s. 188). Vo vzťahu ku kauzálnym prepojeniam, Perry pamäť 

nevysvetľuje prostredníctvom presnosti pamäťového výroku, ale sústreďuje sa na vzťah 

medzi jednotlivými zážitkami, ktoré vytvárajú osobnú identitu a dávajú jej historický 

charakter (Shoemaker, 1984, s. 149). Kauzálna reťaz, ktorá nás spája s našou minulosťou 

zohráva preto dôležitú úlohu v overovaní našich pamäťových výrokov. Takúto kauzálnu 

reťaz využívame napríklad pri overení našich pamäťových výrokov, keď skúmame rodové 

línie.  

Môžeme preto povedať, že prostredníctvom týchto pamäťových procesov sa 

nachádzame v neustálom procese tvorby a udržiavania naratívnej identity. Ak hovoríme 

o psychologickej kontinuite, nehovoríme len o schopnosti pripomenúť si minulosť 

v prítomnosti, ale o neprerušenom reťazci kontinuity prebiehajúcom od minulosti cez 

prítomnosť smerom k budúcnosti. Človek nedisponuje len spomienkami, ale komplexným 

vedomím minulosti. Kontinuita minulosti a prítomnosti nie je len záležitosťou 

psychologickej kontinuity. Je centrálnou dimenziou osobnej identity v čase, a preto 

naratívnej identity. Kontinuita vyžaduje prepojenie minulosti, prítomnosti a budúcnosti, 

a preto nemôže byť redukovaná len na kritérium pamäte. Predstavuje faktor, prítomný vo 

všetkých aspektoch osobnej identity človeka.  

Kontinuita integruje ipse a idem identitu
35

. Práve kontinuita spája dieťa vo chvíli 

narodenia s jednotlivcom na konci života napriek obrovským zmenám v idem identite. 

Spája jednotlivé časti biografických dát do naratívneho celku. Prostriedkom pre udržanie 

kontinuity ľudského života je narácia, prostredníctvom ktorej je možné prežiť život ako 

jednotný celok. 

Bruner vyzdvihuje dôležitosť narácie a poukazuje na to, že „je dôležité, aby bol 

význam skúsenosti vypovedaný a verejne zdieľaný“ (Bruner, 1990, s. 12). Kultúrny spôsob 

života človeka je závislý na zdieľaných významoch a konceptoch, a taktiež závisí na 

zdieľaní modov diskurzu o význame a interpretácii. Poukazuje pritom na dôležitosť takých 

procesov zdôvodnenia, ktoré spájajú jednotlivca s kultúrou. Inými slovami upriamuje 

                                                           
35

 Pojmy identity ipse a identity idem sú ústrednými pojmami v koncepcii naratívneho Ja u Paula Ricoeura. 

Paul Ricoeur hovorí o ipse identite ako o totožnosti a o idem identite v zmysle podobnosti. Problém 

vzťahovania identity ipse a idem na veci nie je až taký ťažký.  Aj po desiatich rokoch napriek niektorým 

zmenám z dôvodu užívania veci, by sme nemali problém vďaka registračnému číslu a viac menej 

nezmenenému vzhľadu veci identifikovať daný objekt ako totožný so sebou samým (self-same). Obtiažnejší 

je prístup k identifikácii osoby. V tomto prípade má ipse identita komplexnejší charakter. Problém vyvstáva 

zo skutočnosti, že žiadny komponent centra ľudskej osoby neunikne zmenám v toku času. Aj keď by sme 

mohli rozprávať o ipse podobnosti medzi osobou vo veku piatich rokov a tou istou osobou vo veku päťdesiat 

rokov, idem podobnosť medzi týmito dvomi postavami je len veľmi malá. Telesné a mentálne zmeny 

argumentujú proti „identite“ tejto osoby vo veku päťdesiat a vo veku piatich rokov.  Ricoeur navrhuje jedno 

riešenie tohto problému, a to naratívnu identitu. Prostredníctvom životného príbehu,  ktorý spája jednotlivé 

životné udalosti do celku, konštruujeme identitu Ja (Self), ktorá sa nám následne odkrýva v procese čítania 

alebo rozprávania tejto narácie (Ricoeur, 1992, s. 140).  
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pozornosť na naráciu. Podobne Polkinghorne argumentuje, že „narácia odkrýva 

zmysluplnosť jednotlivých skúseností tým, že ukazuje ich úlohu ako úlohu častí jedného 

celku“ (Polkinghorne, 1988, s. 36).  

Udržanie kontinuity identity jednotlivca je priamo závislé na tvorbe a udržaní 

narácie. Kontinuita je možná vďaka neustálej tvorbe zápletky, v ktorej človek rozumie 

a interpretuje udalosti tak, aby mu umožnili ďalšie konanie. Kontinuita je tak možná vďaka 

trom procesom, prefigurácii, konfigurácii a refigurácii.  

Ricoeur argumentujúc, že narácia má primárnu úlohu v každodennom diskurze, 

definuje ju ako proces tvorby syntézy heterogénnych elementov v jazyku. Prostredníctvom 

zápletky sú spojené rozličné ciele, príčiny do temporálnej jednoty celku. Ricoeur taktiež 

tvrdí, že narácia zdieľa určité podobnosti s diskurzívnou tvorbou metafory. Hlavnou 

spoločnou charakteristikou je syntéza heterogénnych elementov. V oboch prípadoch 

vznikne v jazyku niečo nové, to, čo ešte nebolo vypovedané, alebo napísané. Obe slúžia 

ako procesy sémantickej inovácie, metafora na úrovni slova, narácia na úrovni vety. 

Kapacita sémantickej inovácie závisí od imaginácie. Zatiaľ čo narácia nutne predpokladá 

proces inovácie, metafora vznikajúca v narácii vyžaduje organizáciu zápletky na to, aby 

mohol vzniknúť nový význam. Definícia narácie sa preto nutne opiera o koncept zápletky 

a jej prepojenie na ľudské konanie.  

Toto prepojenie medzi zápletkou a ľudským konaním predstavuje východisko 

konceptu naratívnej identity človeka. Narativizovaná identita predstavuje rámec konania 

a na to, aby sme plne porozumeli, akým spôsobom je smerodajnou, je nutné pochopiť 

zápletku v zmysle konštrukcie a rekonštrukcie.  

Naratívne modely osobnej identity človeka sa v rámci filozoficko-

antropologických, a axiologických skúmaní vyznačujú značnou variabilitou. Táto 

variabilita sa prejavuje v používaní konceptu narácie. Na filozofickú otázku človeka 

v rôznych perspektívach súčasnej filozofie budeme nahliadať z pohľadu filozofických 

koncepcií Davida Carra, Alasdaira MacIntyra, Charlesa Taylora a Paula Ricoeura.  

Variabilita týchto koncepcií je príznačná v tom zmysle, že pojem narácie je 

usúvzťažnený na rôzne aspekty ľudskej existencie, ktoré smerujú k osobnej identite 

človeka ako naratívnemu konštruktu. David Carr skúma naráciu v rámci teórie 

zobrazovania dejín na individuálnej úrovni a argumentuje, že udalosti v ľudskom živote 

a jednotlivé činy majú prenaratívnu kvalitu. Naratívnou identitou vo vzťahu k etickej 

dimenzii narácie sa zaoberajú Alasdair MacIntyre a Charles Taylor. Zatiaľ čo MacIntyre sa 

naráciou zaoberá ako prostriedkom pre dosiahnutie cnostného života, u Taylora je pojem 

narácie súčasťou koncepcie upriamujúcej pozornosť na vývoj modernej subjektivity 

v pojmových rámcoch. Paul Ricoeur využíva pojem narácie vo svojej praktickej 

hermeneutike, v ktorej prepája hermeneutiku textu so sémantikou konania a pragmatikou. 

 

 

  


