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7 Charles Taylor: Eticko-lingvistický projekt modernej 

identity 
 

 

Teória osobnej identity, ktorú ponúka Charles Taylor, sa líši od koncepcií Davida 

Carra a Alasdaira MacIntyra v tom zmysle, že narácia nie je primárnym objektom jeho 

skúmania. Taylorova filozofia obsahuje dva aspekty, ktoré sú dôležité vo vzťahu 

k zodpovedaniu otázok o Ja. Prvým aspektom je morálna povaha konštitúcie Ja. V tomto 

smere Taylor rozvíja koncepciu hodnotových rámcov, s ktorými sa človek identifikuje. 

Druhým aspektom je lingvistická povaha tejto konštitúcie. Oľga Sisáková sa vo svojej 

štúdii Axiologický rozmer modernej identity venuje axiologickým implikáciám Taylorovho 

konceptu modernej identity. V prípade Taylora transformuje otázku Kto si? Na otázku Kto 

hovorí? (Sisáková, 2005, s. 47), čím poukazuje na jeho prepojenie konceptu morálky 

s konceptom jazyka ako dvoch aspektov osobnej identity moderného človeka.  

Koncepcia Charlesa Taylora predstavuje dôležitý prelom vo vývoji chápania 

ľudského Ja ako konceptu, ktorý je inherentne prepojený s temporalitou, používaním 

jazyka, interakciou s ostatnými, a najmä morálkou. Práve Taylor vniesol do diskusií o 

modernej identite človeka dôležité prepojenie konceptu Ja a konceptu morálky. To kým 

sme, je primárne určované tým, akým spôsobom majú pre nás význam konkrétne veci. 

Táto významnosť je artikulovaná prostredníctvom jazyka, pomocou ktorého je človek 

schopný sebainterpretácie. 

Taylor definuje človeka ako „ živočícha disponujúceho logom“ (Taylor, 1985a, s. 

21). Jazyk však pre Taylora nepredstavuje len prostriedok dorozumievania. Tak, ako 

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

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

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

schopný hodnotiť seba samého. 

Definovanie podstaty človeka podľa Taylora nemôže byť redukované len na sumu 

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

prostredníctvom ktorých kreuje svoju vlastnú identitu. Človek potom môže byť 

charakterizovaný ako bytosť, ktorá je vnútorne podmienená sebainterpretáciou  

a sebapochopením, a zároveň je podmienená kultúrne a historicky. Sisáková (2005, s. 47) 

uvádza problém identity u Taylora nasledovne:  

Ak človek hľadá odpoveď na otázku –Kto som?- nestačí uviesť meno a pôvod, ale 

musí sa uviesť čosi špecifické, t.j., čo je preň konštitutívne. Nestačí uviesť iba 

informácie o pozícii, ktorú zastáva, pretože identitu človeka vymedzujú väzby 

a identifikácie, hodnotové horizonty, v rámci ktorých permanentne určuje, čo je 

dobré a hodnotné, čo prijíma ako povinnosť a čomu vzdoruje. Až vnútri 

špecifického hodnotového rámca sa stáva zrejmou jeho skutočná pozícia, s ktorou 

sa identifikuje. Niektorí ľudia sa identifikujú s istým druhom morálnej alebo 

duchovnej väzby, iní s národom alebo tradíciou. Toto stotožnenie sa neznamená 

iba spolupatričnosť, ale predovšetkým prihlásenie sa ku konkrétnym pojmovým 
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rámcom, ktoré rozhodujú o tom, čo budú pokladať za dobré, hodnotné, hodné 

obdivu, dôležité, teda čo bude predstavovať ich základnú orientáciu a zdroj istoty. 

 Človek nie je len živočíchom, ale ľudské bytosti sú sebainterpretujúce živočíchy, 

z čoho vyplýva, že človek svoj život žije ako neustálu sebainterpretáciu. Týmto sa stáva 

jeho hlavným naplnením hľadanie zmyslu, ktoré je možné vďaka sebainterpretácii. 

Schopnosť sebainterpretácie je možná na základe faktu, že človek v hľadaní zmyslu nie je 

len objektom skúmania, ale aj jeho subjektom. Ako objekt a subjekt svojho vlastného 

skúmania človek nikdy nemôže v procese sebainterpretácie zaujať neutrálne stanovisko 

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

ciele a túžby. 

Klásť otázku o identite vlastného Ja mimo priestoru sebainterpretácie nedáva totiž 

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

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

zoskupením oddeliteľných nástrojov..... Je to skôr niečo, čo má povahu siete a..... 

predstavuje sa ako celok v každej zo svojich častí“ (Taylor, 1985a, 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. 

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

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

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

expresie, tvoria nové termíny, premiestňujú staré, dávajú jazyku zmenený rozsah 

významov.“ (Taylor, 1985a, s. 232). Eva Prokešová vo svojom článku Charles Taylor- 

Jazyk a identita interpretuje Taylora spôsobom, že keďže jazyk neexistuje oddelene od 

ľudského konania, aj on je realizovaný v určitej praxi. Touto praxou je reč. Jazyk je 

realizovaný ako aktivita v reči. Tento vzťah jazyka k reči charakterizuje aj vzťah jazyka 

a človeka. Na jednej strane, človek v jazyku odkrýva zmysel a neustále jazyk tvorí, na 

druhej strane ho však nikdy neovládne dokonale, keďže jeho hranice a štruktúra sa práve 

vďaka aktivite reči neustále menia. Reč sa realizuje v jazykovej komunite. V jazyku je 

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

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

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

pocit, svoju emóciu a je schopný sebapochopenia. Jednotlivec totiž nezažíva seba samého 

priamo, ale nepriamo, z perspektívy iných ľudí a society, do ktorej patrí.  

Taylor tvrdí, že ľudské Ja existuje v určitých rámcoch, čo znamená, že človek 

hodnotí  za pomoci určitých kvalitatívnych dištinkcií, ktoré nazýva pojmovými rámcami 

(conceptual frameworks) (Taylor, 1989, s. 19). Tieto kvalitatívne dištinkcie predstavujú 

štandardy, ktoré sú nezávislé na túžbach alebo rozhodnutiach človeka. Taylor pod týmito 

rámcami rozumie rámce, v ktorých sa uskutočňuje sebareflexia a sebahodnotenie ľudí 

určitej kultúry, subkultúry, resp. určitého druhu duchovnej orientácie“ (Sisáková, 2005, s. 
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48). Funkciu pojmového rámca však môžu zastávať aj filozofické a etické koncepcie, 

teologické učenia a iné rámce interpretácie (Sisáková, 2005, s. 48). 

Okrem termínu pojmového rámca Taylor pracuje aj s pojmom silné hodnotenie 

(strong evaluations) (Taylor, 1989, s.20; 1985, s. 66), čo znamená, že nehodnotíme len 

objekty vo svetle našich túžob, ale aj túžby osebe“ (Taylor, 1985a, s. 66). Pod pojmom 

silné hodnotenie Taylor rozumie „silne hodnotené, oceňované ciele a dobrá nezávislé na 

našich túžbach a preferenciách, pretože samé predstavujú kritériá ich hodnotení. Tieto 

vysoké hodnoty  fungujú ako axiologické štandardy našich hodnotení a konania. Vysoké 

hodnoty môžu byť zmyslom života, sledovanou cnosťou, vyjadrením úrovne vedenia 

života, požadovaným obsahom života.“ (Sisáková, 2005, s. 49) Takže môžeme hodnotiť 

nielen naše konanie a činy, ale aj motívy pre toto konanie. Schopnosť posudzovania 

a ohodnotenia konania je podmienená artikuláciou týchto rámcov.   

Pod pojmom artikulácie rozumie to, čo je potrebné pre vysvetlenie morálneho 

konania (Taylor, 1989, s. 26). Taylor poznamenáva, že je nemožné konať mimo rámcov, 

lebo naše životy tieto rámce vyžadujú. Tieto rámce predstavujú odpoveď na otázku Kto 

som?. „Keď Taylor konštatuje, že našu identitu vymedzujú väzby a identifikácie 

predstavujúce rámce, alebo horizont, v ktorom v každom konkrétnom prípade určujeme, čo 

je dobré alebo hodnotné, je presvedčený, že v hodnotových rámcoch dochádza 

predovšetkým k formovaniu našej identity“ (Sisáková, 2005, s. 50).  

Taylor preto problematizuje pojem týchto rámcov tým spôsobom, či ide skôr 

o internalizované axiologické štandardy z kultúry, alebo o výsledok vlastného snaženia sa 

o sebapochopenie. V tomto smere, ako uvádza aj Sisáková (Sisáková, 2005, s. 51), Taylor 

vychádza z MacIntyrovho konceptu hľadania zmyslu, ktoré sa rodí v prekračovaní 

tradičných rámcov. „Vo vyjadrovaní našej identity primárne intuitívne diferencujeme, 

postupne používame diskurzívnu formu artikulácie emocionálnych inklinácií, ktorá plynule 

prechádza do narácie, prostredníctvom ktorej chápeme a interpretujeme svoj život ako 

príbeh, a tak ako je to pri každom vykladaní príbehu, aj tu trváme na istej konzistencii 

a kontinuite, pričom ak náš život má zmysel, musí byť hodný tej hodnoty, ktorá je 

východiskom silných hodnotení“ (Taylor, 2001, s. 54, Podľa: Sisáková, 2005, s. 51). 

Ľudská identita je definovaná prostredníctvom činov a identifikácií, ktoré poskytujú rámec 

alebo horizont, v rámci ktorého môžeme zistiť, čo je dobré alebo hodnotné. Tým, že človek 

situuje svoje Ja na morálnej mape, konštituuje svoju identitu. Taylor si je na druhej strane 

vedomý aj toho faktu, že človek môže počas svojho života meniť rámce a horizonty 

ohodnotenia. Takýto príklad môžeme vidieť  vtedy, keď sa hedonista zmení na oddaného 

mnícha. Preto v prípade identity, ktorá je definovaná pomocou konkrétnych rámcov 

a horizontov, nie je jasné, o aký význam celostnosti vo vzťahu k identite ide.  

Z toho vyplýva, že môžeme hovoriť o niekoľkých variantoch tej istej osoby 

v rôznych časoch. Taylor si je toho vedomý, lebo pripúšťa, že ľudské Ja sa neustále stáva. 

Preto tvrdí, že „svoje životy uchopujeme v narácii“ (Taylor, 1989, s. 47). Podľa Taylora je 

naša identita utváraná tým, že sa situujeme v určitých rámcoch, ktoré používame pri 

hodnotení a tieto rámce chránia určitým spôsobom identitu pred zmenami. Z toho Taylor 

vyvodzuje, že musí existovať nejaký princíp ucelenosti. Mať identitu znamená byť 

situovaný niekde v morálnom priestore, v ktorom sme ovplyvňovaní dialógom s inými.  
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Porozumenie Ja a spoločnosti sa vo veľkej miere odohráva v dialogickej činnosti, z čoho 

vyplýva, že zadefinovanie konkrétnej identity človekaje závislé aj od jeho pozície 

v spoločnosti (Taylor, 1989, s. 311). Taylor tým vyjadruje názor, že naratívny prístup 

k osobnej identite človeka musí nevyhnutne zohľadňovať aj aspekt utvárania Ja (self) 

v spoločnosti. Taylor naviac argumentuje, že „jazyk o sebe slúži na utváranie priestoru pre 

konanie“ (Taylor, 1989, s. 311). Vyslovuje preto záver, že interpretácia je nevyhnutnou 

podmienkou našej existencie. Prvé z tvrdení, ktoré vedú k tomuto záveru je, že niektoré 

emócie vznikajú na základe situácií, ktoré nevyhnutne vyvolávajú určitý druh pocitu 

(Taylor, 1985a, s. 75). Keď je, napríklad, osoba dotknutá určitou poznámkou, je to preto, 

lebo táto poznámka bola urážlivá.  

Ďalším z jeho tvrdení je argument, že „tieto emócie sú konštituované artikuláciami, 

ktoré akceptujeme“ (Taylor, 1985a, s. 76). Tieto artikulácie, ktoré môžeme nazvať aj 

interpretáciami, vyžadujú jazyk.Artikulácia je nevyhnutná pre naše porozumenie tomu, čo 

je morálne (Taylor, 1989, s. 26). Podľa Taylora práve artikulácia dokáže priblížiť dobrá, 

preto má podľa neho jazyk aj ohromnú morálnu silu (Taylor, 1989, s. 96). Formulácia má 

silu vtedy, keď približuje zdroj, keď ho objasňuje, robí ho evidentným v celej jeho 

vnútornej sile, v schopnosti podnietiť našu lásku, rešpekt, či oddanosť. Účinná artikulácia 

túto silu uvoľňuje, a preto slová majú silu“ (Taylor, 1989, s. 96). Tieto artikulácie 

predstavujú interpretácie a ľudská emócia je konštituovaná práve týmito interpretáciami.  

 Artikulácia má v Taylorovej koncepcii osobité miesto, lebo „identita samotná sa 

potvrdzuje, alebo akoby ujasňuje artikulovaním v procese kvalitatívnych diferencií“ 

(Sisáková, 2005, s. 52). Artikulácia predstavuje permanentný pokus o sebavyjadrenie, 

sebapochopenie, ktorý vyplýva zo snahy o formovanie seba samého. Artikulácia ako 

hľadanie výrazu seba samého sa môže odohrávať aj v rozhovore s iným, a preto môže 

predstavovať aj výsledok intersubjektívnej výmeny. Taylor uvádza pojem artikulácie aj v 

morálnych implikáciách keď tvrdí, že dobro pre nás existuje len vďaka určitej artikulácii. 

„Snaha artikulovať dobro znamená aj ochotu uchovať túto hodnotu, pretože to, čo 

nedostalo výraz, čo nevyjadrilo svoj telos v logos, je neprístupné a môže zaniknúť. 

Artikulácia dobra nás teda približuje k morálnym zdrojom“ (Taylor, 2001, s. 181, Podľa: 

Sisáková s. 52).  

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

resp. emóciu (Taylor, 1985a, s. 63-64). Tým ,že človek vyjadruje svoje pocity pomocou 

konkrétnych slov, dospieva k sebapochopeniu. Na základe sebapochopenia človek 

transformuje seba samého. Už nie je tým, kým bol vo chvíli, keď bol jeho pocit ešte 

nejasný. Pomocou artikulácie človek mení nejasné a neurčité na zreteľné a jasné. Tento 

proces je však sprevádzaný ešte ďalším procesom, ktorým je transvaluácia, čiže 

transformácia subjektu sebainterpretácie. Táto transformácia spočíva v zmene pohľadu na 

vec, ktorú subjekt podstúpil, čím sa mení aj jeho identita. Život človeka sa podľa Taylora 

odohráva v nekonečnom priestore otázok, ktoré možno zodpovedať len prostredníctvom 

príbehu. Podľa Taylora existujú aj také pocity, ktoré sú nevyhnutne artikulované: napríklad 

v prípade pocitu hanby musíme nevyhnutne mať vedomie pojmov ako hodný niečoho 

(worthy) a nehodný niečoho (unworthy).  
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Jeho argumentácia je problematická preto, lebo jeho kritici by mohli reagovať 

spôsobom, že len osoby s bohatou slovnou zásobou môžu mať skúsenosť plnej škály 

pocitov. Taylorova koncepcia je predmetom kritiky kvôli nedostatočnej analýze 

prenaratívnej kvality skúsenosti, ktorá je následne artikulovaná. 

Taylor prináša do diskusie o konštitúcii identity človeka dôležité elementy. Podáva 

jasnú argumentáciu toho, prečo musíme konať a existovať vnútri pojmových rámcov a akú 

úlohu zohrávajú tieto rámce vo vzťahu k našej identite. Ukazuje, akú úlohu zohráva jazyk 

v tomto úsilí. Na druhej strane sme však poukázali aj na nedostatok jeho teórie, čím 

chceme ukázať, že je potrebné hovoriť o dvoch úrovniach plnohodnotného ľudského 

života: predreflexívnej úrovni, na ktorej máme skúsenosť značnej časti nášho života 

a praktickej, reflexívnej úrovni života, na ktorej môžeme rozprávať o našich životoch. 

Porovnávajúc koncepcie Davida Carra, Alasdaira MacIntyra a Charlesa Taylora, 

môžeme konštatovať nasledovné. Carrova a MacIntyrova koncepcia sa v otázke osobnej 

identity človeka zhodujú  v tom, že narácia je nevyhnutným aspektom ľudského života. 

Avšak na rozdiel od Carra, MacIntyre presadzuje názor, že narácia nie je podmienkou 

skúsenosti, ale je nevyhnutná na to, aby osoba žila dobrý život. MacIntyre vo svojej 

koncepcii analyzuje úlohu identít iných osôb v konštitúcii konkrétneho Ja. MacIntyrova 

koncepcia je však predmetom kritiky pre jeho argument, že sme schopní definitívnej verzie 

nášho života tým, že sa pohybujeme medzi vlastnou verziou našej life story a verziou iných 

ľudí. Neukazuje ale spôsob, akým by to mohlo fungovať.  

Taylor v diskusii o osobnej identite poukazuje na lingvistickú povahu identity 

človeka. Vo svojom zadefinovaní lingvistickej povahy identity však preceňuje úlohu 

artikulácie. Štvrtým analyzovaným naratívnym modelom osobnej identity človeka je 

koncepcia Paula Ricoeura, ktorý používa všetky hodnotné koncepty z analyzovaných 

filozofických názorov a tým sa vyhýba mnohým možným problémom. Ricoeurova pozícia 

je hodnotná v tom zmysle, že ponúka dôkladnú analýzu naratívnej identity, ktorá spĺňa 

konceptuálnu koherenciu idei naratívnej identity a ktorá je zároveň zlučiteľná s našimi 

intuíciami o ľudskej skúsenosti.  

 

 

  


