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5 David Carr – Ľudské Ja ako retencionálno-protencionálna 

naratívna štruktúra   
 

 

David Carr argumentuje, že medzi každodenným životom a naráciou existuje 

kontinuita (Carr, 1986, s. 16), čo poukazuje na to, že ľudská skúsenosť sveta je vždy 

naratívnou skúsenosťou. Tento predpoklad ho vedie k tvrdeniu, že človek je nevyhnutne 

naratívnym reflexívnym Ja. Človek ako naratívne reflexívne Ja koná a existuje v čase. 

Preto je aj ľudské konanie charakteristické tým, že má časový, temporálny charakter a 

štruktúru. Carr tvrdí, že celková temporálna štruktúra konania je vo svojej podstate 

naratívna, život je nepretržitou naráciou.  

Ľudská realita nie je len sledom udalostí, pretože „naratívna koherencia je súčasťou 

aj tej najobyčajnejšej a najjednoduchšej skúsenosti alebo konania“ (Carr, 1986, s. 16). 

Naratívna koherencia predstavuje základnú štruktúrnu črtu akejkoľvek skúsenosti alebo 

akéhokoľvek činu. Carr sa ňou zaoberá v dvoch významoch. V prvom význame ide 

o všeobecný fakt, že veci a dianie nám dávajú vo všeobecnosti zmysel. V druhom význame 

sa koherencia vzťahuje aj na tie udalosti v našich životoch, ktoré do poriadku na prvý 

pohľad nezapadajú. Ak nám totiž nevychádzajú a veci sa vyvíjajú ináč, je to preto, že sa 

vymykajú z určitého „scenára“. V tejto situácii sa usilujeme o to, aby táto konkrétna 

udalosť zapadla do nášho „scenára“. Naratívna koherencia preto človeku nie je daná 

a priori. V toku udalostí sa o ňu neustále snažíme. Pre človeka preto predstavuje 

permanentnú úlohu. Žiť, mať skúsenosť a konať znamená v najvšeobecnejšom zmysle 

vytvárať naratívnu koherenciu času osebe. Preto je poriadok prítomný v udalostiach ešte 

predtým, než získajú naratívnu formu a „skutočný rozdiel medzi umením a životom 

nepredstavuje opozícia organizácia verzus chaos, ale skôr absencia takej perspektívy 

v živote, ktorá transformuje udalosti do príbehu tým, že sú rozprávané“ (Carr, 1986, s. 59).  

Takže vzhľadom na naráciu je nutné zaoberať sa spôsobom, akým Carr rozširuje 

naše chápanie konania tým, že kladie dôraz na to, že konanie sa odohráva v čase, a preto 

má temporálny a praktický poriadok, ktorý človek vo svojom konaní zakúša. Podľa Carra, 

štruktúra je v ľudskej skúsenosti prítomná už predtým, než získa naratívnu formu. 

Naratívna štruktúra preto „preniká každou našou skúsenosťou časovej alebo spoločenskej 

existencie“ (Carr, 1986, s. 9).    

Carr ďalej argumentuje, že ak sústredíme naše skúmanie na ľudskú skúsenosť, 

potom sa zameriame na udalosti tak, ako ich zažívame a tento prežívaný čas je časom 

štruktúrovaným a konfigurovaným (Carr, 1986, s. 41). Takúto skúsenosť možno opísať ako 

pasívnu a aktívnu, ktorá je charakterizovaná ako komplexná temporálna štruktúra. Konanie 

je podľa neho temporálnou štruktúrou, ktorá existuje v konfigurovanom slede a je 

človekom uchopená ako celok. Používajúc Husserlovu analýzu temporality tvrdí, že 

prostredníctvom retencie a protencie  v čase prežívame udalosti takým spôsobom ,aby nám 

dávali zmysel. „Prostredníctvom retencie a protencie sme schopní rozpoznať štruktúrovaný 

a organizovaný charakter predreflektívnej skúsenosti (Carr, 1986, s. 37). Pomocou 
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takéhoto uchopenia časovosti sme schopní oddeliť udalosť od ostatných, no zároveň ju 

inkorporovať do celku.  

Podľa Carra v konaní vyjadrujeme zámer o určitom cieli; sme akoby na konci 

daného konania, lebo ohnisko našej pozornosti je v budúcnosti (Carr, 1986, s. 39). Budúci 

cieľ, na ktorý je upriamená naša pozornosť, nás nasmeruje k problému, ktorý má byť 

v danom konaní vyriešený, a na základe toho môžeme povedať, že epizódy konania majú 

temporálny a priestorový poriadok. Carr argumentuje týmto spôsobom, pričom vychádza 

z Husserlovej koncepcie fenomenologického času a primárnej a sekundárnej spomienky. 

Preto sa vo vzťahu k otázke naratívnej identity stáva ústrednou téma chápania času. 

„Sekundárna spomienka je skúsenosť, v ktorej si vybavujeme v prítomnosti niečo, čo 

prítomné nie je“ (Carr, 1987, s. 200). To znamená, že sme schopní zapamätať si nielen 

udalosti z našej minulosti, ale aj skúsenosť týchto udalostí. Primárna spomienka je, 

naopak, charakterizovaná retenciou a protenciou. Retencia a protencia sa vzťahujú na 

temporálne rozsiahlu prítomnosť. Carr používa Husserlov príklad melódie. Nevnímame tón 

x v izolácii od tónov x-1 a x+1, ale naša percepcia tónu x sa odohráva v trvaní tónu x-1, 

zasahujúceho do prítomnosti. Toto pretrvávanie tónu predstavuje horizont priestorovej 

percepcie. Tento horizont je zjavný v protencii, anticipácii nasledujúceho tónu v melódii. 

Naše očakávanie však môže byť neúspešné vtedy, keď tón nie je anticipovaný. Preto bez 

protenčnej kvality udalosti  nemôžeme mať ani skúsenosť tejto udalosti (Carr, 1986, s. 23 - 

27).  

Carr vyslovuje tvrdenie, že aj tie najelementárnejšie skúsenosti človeka nie sú 

izolované momenty, ale konfigurované celky zahrňujúce minulosť a budúcnosť: „ak 

prítomnosť a minulosť sú funkciami celku, ktorý zahŕňa aj budúcnosť ako udalosť, ktorá 

nás prekvapí, potom sa aj minulosť môže zmeniť zásadným spôsobom“ (Carr, 1986, s. 29). 

Preto, ak nás, napríklad, prekvapí nasledujúci tón v melódii, mení sa tým celá skúsenosť, 

lebo tento nečakaný zvrat musí byť inkorporovaný do nového celku. Carr používa tento 

príklad na to, aby ukázal, že aj keď je o postupnosti udalostí možné myslieť, nie je možné 

ju zažiť ako skúsenosť. Carr pripúšťa, že Husserl a fenomenológovia sa obmedzujú na 

pasívnu skúsenosť percepcie (Carr, 1987, s. 256).  

Úlohou teórie osobnej identity je však ozrejmiť aktívnu skúsenosť človeka. Podľa 

Carra protencia a retencia sú vhodnými nástrojmi pre charakterizovanie konania a pre 

vysvetlenie ich temporálnej kvality. Carr považuje napriek niektorým odlišnostiam tento 

prístup za vhodnejší než prístupy analytickej filozofie (Carr, 1986, s. 37). Tento prístup 

využíva na to, aby ukázal, že „tam, kde rozprávame o skúsenosti a konaní, to čo je 

jednoduché a neredukovateľné, je zložitejšie než čistá postupnosť“ (Carr, 1986, s. 44). 

Prostredníctvom definície konania v zmysle protencie a retencie, ktoré fungujú ako 

predreflexívne horizonty súčasnosti, Carr ukazuje, že udalosti o sebe sú konfigurovanými 

postupnosťami. Carrovým zámerom bolo ukázať, že konfigurované postupnosti sú 

v skutočnosti naratívne postupnosti. Hlavným rozdielom medzi ľudskými udalosťami 

a udalosťami všeobecne je to, že zatiaľ čo u udalostí všeobecne je postupnosť nekonečná, 

ľudské udalosti nevyhnutne začínajú a končia (Carr, 1986, s. 47). Tento fakt je zrejmý, ak 

o týchto udalostiach rozmýšľame nie ako o objektoch, ale ako o situáciách, ktoré zažívame. 

Carr používa príklad skúmania sochy očami, alebo rukami. Toto skúmanie je udalosťou 
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s temporálnym aspektom, aj keď socha je len objektom. Táto udalosť je prežívaná, pretože 

skúsenosť sochy má retencionálno-protencionálny charakter, čo zabezpečuje celostnosť 

a temporalitu skúsenosti. Carr na svoju argumentáciu využíva nasledujúci príklad: 

„Začínam svoje skúmanie na Dávidovej hlave a končím ho pri jeho nohách. Konfiguračná, 

temporálna kvalita tejto činnosti zaisťuje koherenciu skúsenosti, ktorá je nevyhnutná pre 

naráciu ako konfiguráciu zdanlivo odlišných udalostí. Naše činy sú konfigurované do 

celkov tým, že sú zakúšané a nie tým, že sú neskôr konfigurované“ (Carr, 1986, s. 48).  

Takými príkladmi Carr ukazuje, že štruktúry naznačujúce koherenciu, ako je 

ucelenosť ľudskej skúsenosti, nie sú na udalosti uvaľované, ale sú v nich inherentné. Na 

druhej strane, však tieto príklady nepostačujú na to, aby sme ukázali, že udalosti majú 

nevyhnutne naratívny charakter. Keď Carr upriamuje diskusiu na dlhodobejšie  konanie, 

tvrdí, že subjekt zakúša zložitejší fenomén, nie prostredníctvom „retenčno-protenčného 

vedomia“, ale spôsobom, že časti zložitého konania sú pospájané pomocou vybavovania 

a očakávania. Carr je presvedčený, že (i) o konfigurácii udalostí možno uvažovať, keď sa 

zaoberáme komplexnejšími fenoménmi, (ii) že povaha konfigurácie týchto udalostí je tá 

istá ako u krátkodobých udalostí a (iii) že tieto konfigurácie sú protenciálno-

retencionálnymi štruktúrami v zmysle, že premosťujú minulosť, prítomnosť a budúcnosť 

za účelom zjednotenia jednotlivých častí. Aj keď je pravdou, že väčšie udalosti ukazujú 

temporálne odkrývanie menších skúseností, nie je jasné, či sú nevyhnutne konfigurované v 

zmysle retencie a protencie. Carr tým poukazuje na slabú stránku tejto pozície, keď 

pripúšťa, že „neustále sa snažíme, či už úspešne alebo nie, o obsadenie pozície rozprávača 

príbehu s ohľadom na naše vlastné konanie“ (Carr, 1986, s. 61). Tým pripúšťa, že existuje 

taký stupeň koherencie alebo konfigurácie, ktorý prekonáva to, čo reálne môžeme 

dosiahnuť vo svojich životoch.   

Z toho vyplýva, že život je konfigurovaný menej než literárne príbehy. Dosiahnúť 

koherenciu literárneho príbehu znamená dosiahnúť koherenciu, ktorú nevykazuje ľudská 

skúsenosť sveta. V tomto smere začína byť zjavná trhlina medzi stupňom zomknutosti 

prežívanej skúsenosti a prerozprávaných príbehov. Carr však tvrdí, že skúsenosť má 

naratívnu štruktúru, keď píše, že „retrospektívny  pohľad rozprávača... nie je v opozícii k 

aktérovmu pohľadu, ale predstavuje rozšírenie a zdokonalenie hľadiska inherentného 

v konaní osebe“ (Carr, 1986, s. 61). Rozprávač príbehu je v pozícii, ktorá je za všetkými 

nepredpokladanými okolnosťami, ktoré človek nemôže prekonať vo svojom živote. 

Rozprávač má kontrolu nad malými i veľkými udalosťami. Carr však ďalej argumentuje, 

že pred nami ostáva úloha vysvetliť skúsenosti „radikálnej inkoherencie, v ktorej sa 

oddeľujú fragmenty života a zlyháva aj možnosť utvorenia celku“. Preto sme 

fragmentovaní, rozrušení a rozptýlení“ (Carr, 1986, s. 87- 88). Dostáva sa preto do 

situácie, ktorú vo svojej koncepcii kritizuje, t.j. pozíciu, že narácia je na udalosti uvalená. 

Preto Carr pripúšťa, že naše skúsenosti majú prinajmenšom možnosť stratiť svoju 

naratívnu koherenciu. Na druhej strane však argumentuje, že táto chaotická skúsenosť sa 

skutočne vymyká tomu, čo môže byť ľudskou skúsenosťou: „existuje hrozba toho, že 

skúsenosť sa zmení na svoj opak“ (Carr, 1986, s. 88). Carr však zároveň pripomína, že 

človek nemá tendenciu k chaosu. 
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O naratívnej aktivite je možné uvažovať aj ako o mediácii medzi všeobecnou 

úrovňou interpretácie a aktivitou, v ktorej dosahujeme súlad z niečoho, čo sa za iných 

okolností javí ako nesúladné. Takouto je totiž ľudská aktivita. To, čo je dosahované 

prostredníctvom naratívnej aktivity, má podľa Carra tri základné charakteristiky. Po prvé, 

autor rozpráva dobrý príbeh takým spôsobom, že rozpráva poslucháčom len tie epizódy, 

ktoré sú nevyhnutné pre napredovanie zápletky. Po druhé, v príbehu sa nachádzajú také 

udalosti a epizódy, ktorých súčasťou sú postavy príbehu. V tomto ohľade je rozdiel medzi 

príbehom a životom ten, že v živote sú obsiahnuté všetky udalosti, ktorých je človek 

súčasťou. Podľa Carra, prvá z týchto charakteristík je nevyhnutná pre druhú. Výber 

udalostí je možný preto, lebo rozprávač príbehu na rozdiel od poslucháčov a postáv pozná 

zápletku. Toto vedomie ho oprávňuje k tomu, aby vylúčil z príbehu, čo je nepodstatné. 

Naratívna forma rozprávania má prísny charakter, a to vo vzťahu k čitateľovi, alebo k 

poslucháčovi. Naratívny prejav je zároveň aj ironický, prinajmenšom v tom zmysle, že 

rozprávač pozná skutočné, ako aj zamýšľané následky konania postáv príbehu. Táto irónia 

je stelesnená vo vzťahu medzi rozprávačom a postavou, ale taktiež je prítomná aj vo 

vzťahu k hľadisku, pretože aj postava, aj poslucháč alebo čitateľ môže byť zo záveru 

príbehu sklamaný (Carr, 1986, str. 58). 

Koncepcia Davida Carra vo vzťahu k filozofickej otázke človeka v súčasnej 

filozofii predstavuje komplexnú analýzu časovosti človeka a temporálnej štruktúry ľudskej 

aktivity ako spôsobu kreácie vlastného Ja. Z predošlej argumentácie vyplýva, že podľa 

Davida Carra ľudská skúsenosť má naratívny charakter ešte v predreflexívnom štádiu, lebo 

človek prežíva skúsenosť retenčno-protenčným spôsobom. Nevníma udalosti oddelene ako 

čistú postupnosť izolovaných epizód, ale ako reťazec vzájomne poprepájaných častí 

jedného celku- narácie. Carr svoje vysvetlenie naratívneho charakteru ľudskej skúsenosti 

prirovnáva k Husserlovmu poňatiu času a využíva Husserlovo prirovnanie času k melódii. 

Tak ako čas, aj skúsenosť vnímame v jej úplnosti. Udalosti nepredstavujú izolované prvky, 

ale vzájomne sa prestupujú, pričom význam prítomnej skúsenosti je nevyhnutne 

podmienený významom minulej skúsenosti a skúsenosť prítomná prechádza do skúsenosti 

budúcej. 

 

 

  


