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6 Naratívne hľadanie ako východisko cnostného života  

v koncepcii Alasdaira MacIntyra 
 

 

Alasdair MacIntyre, ktorý sa vo svojom filozofickom pôsobení zaoberá primárne 

otázkou V čom spočíva jednota ľudského života? vo svojej práci Strata cnosti hovorí, že 

„jednota pojmu Ja spočíva v jednote výkladu, ktorý spája narodenie so životom a smrťou, 

rovnako ako začiatok so stredom a koncom. Pojmy príbehu, zrozumiteľnosti 

a zodpovednosti predpokladajú možnosť uplatniť pojem osobnej identity, rovnako ako ten 

predpokladá ich uplatnenie, a taktiež každý z týchto troch pojmov predpokladá uplatniť 

oba predchádzajúce pojmy. Ich vzťah spočíva vo vzájomnom predpoklade. Z toho 

samozrejme vyplýva, že všetky pokusy o vysvetlenie pojmu osobnej identity nezávisle na 

pojme rozprávania, zrozumiteľnosti a zodpovednosti musia nutne zlyhať“ (MacIntyre, 

2004, s. 254).  

Aj keď MacIntyre nereaguje vo svojej koncepcii priamo na Davida, vyjadruje 

podobne ako Carr názor, že skúsenosť fragmentácie je nepravdepodobná. Na rozdiel od 

Carra, MacIntyre netvrdí, že narácia je inherentná v ľudskej skúsenosti, ale že je 

nevyhnutnou súčasťou morálneho života (MacIntyre, 2004, s. 240). MacIntyre stavia svoju 

koncepciu naratívneho princípu ľudského života na tvrdení, že intencie aktéra definujú 

konanie (MacIntyre, 2004, s. 246).  

MacIntyre opisuje moderný život ako ten, ktorý je rozdelený do niekoľkých sfér. 

Oddeľujeme oddych od práce, súkromné od verejného, osobné od spoločného, a každá táto 

sféra má svoje vlastné princípy a behaviorálny charakter. Napríklad, hodnotenie dobrej 

matky a dobrého učiteľa je založené na úplne odlišných princípoch. MacIntyre 

argumentuje, že ak takáto separácia sfér u niekoho existuje vo vysokej miere, takýto 

jednotlivec stráca vlastný pohľad na svoj život ako celok a vníma svoju existenciu len ako 

oddelené fragmenty a udalosti. V takejto situácii sa nachádza človek v dnešnej dobe. 

MacIntyre ale tvrdí, že cnostný život, ktorý je aj predmetom jeho výskumu, je možné 

dosiahnuť pomocou ucelenosti života, v ktorom každá epizóda má svoj význam smerujúc 

k súdržnému životu. Na ľudské správanie a konanie nenazerá len s ohľadom na výsledok 

jednotlivého konania, ale taktiež s ohľadom na vzťah medzi jednotlivým konaním 

a zvyškom života. V tomto zmysle by mala byť každá krátkodobá intencia opísaná vo 

vzťahu k dlhodobej intencii. Charakter osoby sa v toku času síce môže zmeniť, ale 

MacIntyre to nevníma ako problém, keďže ponúka aj vysvetlenie danej zmeny u osoby. Ak 

má osoba pevný charakter, potom osoba disponuje jednotou a ucelenosťou charakteru 

počas celého svojho životného príbehu. MacIntyre pritom zdôrazňuje, že do diskusie 

o osobnej identite je nutné zahrnúť problém narácie a chápania. Podľa MacIntyrovho 

názoru mať pocit osobnej identity znamená byť schopný zrozumiteľne vysvetliť zmeny 

v charaktere osoby v čase tak, že kontinuita osoby korešponduje s celkom životného 

príbehu, pomocou ktorého môžu byť vysvetlené aj zlomy medzi jednotlivými životnými 

štádiami.  
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Podľa MacIntyra, vzťahy medzi skúsenosťami a udalosťami nemôžu byť utvárané 

náhodne. Ak sú pre nás vzťahy medzi skúsenosťami zrozumiteľné, mal by medzi nimi byť 

určitý poriadok. Jazyk, prostredníctvom ktorého človek vyjadruje svoju situáciu a svoju 

existenciu, je usporiadaný podľa určitých pravidiel, preto je ťažké opísať myšlienku, ktorá 

je neusporiadaná. Nasledujúci úryvok je príkladom takéhoto nekoherentného výkladu:  

Čakali sme tam na dámy.- Morvillové.- Španielsko.- vidiecke mestá, všade 

žobráci.- V Dijone nemohol nájsť cestu do Orleans.- Križovatky vo Francúzsku 

veľmi zlé.- Päť vojakov.- Ženy.- vojaci utiekli.- Plukovník by nestratil päť mužov 

kvôli jednej žene.- úradník môže zatknúť vojaka len s povolením od plukovníka, ... 

(MacIntyre, 2004, s. 250). 

Čitateľ môže byť z tohto fragmentarizovaného textu zmätený, keďže nevysvetľuje 

jednotlivé prepojenia medzi myšlienkami. Je ťažké pochopiť význam textu, keďže vety 

nám neposkytujú dostatok nápovedí na to, aby bol pre nás tento príbeh zrozumiteľný. 

MacIntyre používa túto citáciu z diela Hobsbauma za účelom protiargumentácie voči 

názoru, podľa ktorého nie je prezentovanie našej minulosti v naratívnej forme ničím iným 

než klamlivou hrou, v ktorej je životu priradená nesprávna forma, keďže narácia vtláča 

udalostiam poriadok, ktorý v nich nebol prítomný v čase, keď sa tieto udalosti odohrali. 

Keď rozprávame o našej životnej skúsenosti, naše životné príbehy sú utvárané v mysliach, 

takže už nepredstavujú skúsenosti samé o sebe.
36

 MacIntyre nesúhlasí s týmto názorom, 

keďže presadzuje stanovisko, že nemôžeme porozumieť našim životom bez toho, aby sme 

ich uchopili naratívnym spôsobom.  

Bez naratívneho modu by bol život len zhlukom udalostí bez akéhokoľvek 

prepojenia. Jediným obrazom, ktorý sa vymyká naratívnemu uchopeniu života je nesúvislý 

sled záberov. MacIntyre však trvá na tom, že ak sa aj snažíme charakterizovať konanie, 

ktoré údajne predchádza akúkoľvek naratívnu formu, ktorá je jej vnucovaná, vždy sa 

ukáže, že sa vlastne jedná len o súvisiace časti nejakého možného príbehu (MacIntyre, 

2004, s. 250). Podľa MacIntyra je naratívny poriadok nevyhnutný na dosiahnutie 

zrozumiteľného výkladu, pomocou ktorého sa život stáva jednotným. Obtiažnosť 

pochopenia sledu vzájomne rozporných viet reflektuje našu tendenciu k súladu medzi 

udalosťami. Človek má tendenciu objasňovať udalosti tým, že ignoruje malé kontradikcie, 

alebo tým, že premosťuje popisy, ktoré očividne nestoja v nejakom vzájomnom vzťahu.  

V širšom zmysle je táto tendencia zrejmá vo všetkých oblastiach, v ktorých sa 

využíva naratívne chápanie. Na to, aby sme mohli uchopiť epizódy a udalosti, zvykneme 

medzi nimi vidieť vzájomné vzťahy, čo znamená, že ich dávame do určitého kontextu 

a určitej štruktúry. V tomto zmysle, „človek je vo svojich konaniach a praktikách, rovnako 

ako vo svojich fikciách, bytostne živočíchom rozprávajúcim príbehy“ (MacIntyre, 2004, s. 

252). Uchopiť skúsenosti z vlastnej perspektívy znamená rozprávať o nich ako 

o udalostiach  ktoré sa vzťahujú k iným udalostiam. Úlohou narácie je robiť našu minulosť 

koherentnou, inak by sa človek stratil v chaotickom svete ľudskej skúsenosti. 

MacIntyre vo svojom koncepte cnostného života upriamuje pozornosť aj na 

kontextualizáciu ľudského konania. „Ľudský život odohrávajúci sa v čase existuje ako 

                                                           
36

 MacIntyre používa vo svojej analyze názor Jeana Paula Sartra z románu Hnus (MacInytre, 2004, 

s. 250) 
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vzájomne súvisiaca konfigurácia minulosť – prítomnosť – budúcnosť, čo znamená, že tieto 

tri kategórie, v ktorých človek prežíva čas a vzťahuje k ním svoje bytie, sú vzájomne 

determinované ako jednotlivé časti celku“ (Taročková, 2005, s.492). Konanie sa stáva 

zrozumiteľným vtedy, keď sú jednotlivé činy a intencie zasadené do kontextu. 

Identifikovať čin je možné len vtedy, keď poznáme krátkodobé intencie aktéra a ich úlohu 

v rámci dlhodobejších cieľov, ako aj najdlhodobejšie ciele. (MacIntyre, s. 248) Práve 

najdlhodobejšie zámery završujú správne identifikovanie konkrétneho činu. Takto pozná 

osoba definitívnu verziu svojho života, lebo byť osobou znamená permanentne ozrejmovať 

jednotlivé činy v kontexte zámerov jednotlivca. (MacIntyre, 2004, s. 250) Osoba však nie 

je schopná narácie o svojom narodení a smrti. Preto MacIntyre tvrdí, že v životnom 

príbehu človeka je dôležitá aj perspektíva iných osôb, konkrétne v zodpovedaní otázky 

o vlastnom narodení a smrti.  

To pre MacIntyra však predstavuje problém. Aktér je tým, kto určuje intencie 

svojho konania, definuje význam svojho konania a jeho miesto v narácii. Iné osoby môžu 

mať v rámci tejto narácie privilegovanú pozíciu a prístup k intenciám aktéra. 

V MacIntyrovej koncepcii však nie je jasné, kto rozhoduje o defintívnej verzii života danej 

osoby v prípadoch, že jej verzia je nezlúčiteľná s verziou, ktorú presadzujú iné osoby. 

MacIntyre by mohol na túto kritiku odpovedať, že primárnym záujmom osoby je ucelenosť 

jej života, a preto sme schopní porozumieť významu postupnosti určitých udalostí. 

Zároveň tvrdí, že odpoveď na otázku, kým osoba je a ako má konať, môžeme nájsť 

v príbehoch, ktorých je osoba súčasťou. (MacIntyre, 2004, s. 257) MacIntyrova koncepcia 

naratívneho princípu ľudského života teda predpokladá definitívnu verziu života, keďže 

najdlhodobejšie zámery človeka ovplyvňujú celé jeho konanie. Napriek nepredvídateľnosti 

našich životov konáme s určitou víziou budúcnosti, ktorá sa ukazuje vo forme telosu „ku 

ktorému smerujeme v našej prítomnosti“ (MacIntyre, 2004, s. 258). 

MacIntyrova koncepcia narácie vo vzťahu k otázke identity človeka je podobná 

Carrovej koncepcii v tom zmysle, že narácia je nevyhnutná pre ľudský život. MacIntyre 

sa však na rozdiel od Carra zaoberá naráciou na úrovni etiky a hľadania dobrého života 

a nie na úrovni elementárnej ľudskej skúsenosti. Do diskusie o identite človeka 

inkorporoval úlohu spoločnosti a iných osôb. Ponúka pozíciu, v ktorej ozrejmuje vzťah 

medzi naráciou a etikou a medzi Ja a inými, ktoré sú podstatné pre adekvátne chápanie 

naratívnej identity človeka.  

 

 

  


