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8 Paul Ricoeur - praktická hermeneutika Ja  
 

 

Ricoeurova koncepcia osobnej identity ako naratívnej konštrukcie zdieľa 

s predošlými koncepciami niekoľko spoločných argumentov. Podobne ako Alasdair 

MacIntyre a Charles Taylor, aj Ricoeur argumentuje, že v procese utvárania identity majú 

dôležitú úlohu aj iné osoby, ktoré vytvárajú kontext života konkrétnej osoby. Tak ako 

Taylor, aj Ricoeur zdôrazňuje centrálnu úlohu interpretácie v jeho koncepcii naratívnej 

identity človeka. Ricoeur sa vyhýba kritike, ktorá bola vyslovená proti Taylorovej pozícii 

tým, že uznáva prenaratívnu kvalitu našich životov, čím ukazuje, že aj keď život nie je 

plnou naráciou, naše rozprávanie o živote vo forme príbehov je kontinuáciou tohto 

predreflexívneho ukotvenia v príbehu. Podobne ako Carr, zdôrazňuje temporálnu povahu 

ľudskej skúsenosti. Zameriame sa preto na skúmanie povahy ľudskej skúsenosti času a 

povahy naratívnej skúsenosti človeka. Konkrétne sa budeme zaoberať tým, ako je ľudská 

skúsenosť času utváraná prostredníctvom súladných i nesúladných elementov, ktoré, na 

jednej strane, skúsenosť tvoria ako celok a, na strane druhej, fragmentarizujú.  

Ak sa chceme sústrediť na skúmanie naratívnej štruktúry identity, v prvom rade je 

nutné zamerať sa na otázku prepojenia jazyka a človeka. Ricoeur svoju koncepciu zakladá 

na tvrdení, že osoba sa odlišuje od zvierat a vecí práve na úrovni jazyka. Vo svojich 

filozofických skúmaniach o človeku si kladie otázku, ktorú už položil Immanuel Kant: Čo 

je človek? (Ricoeur, 1989, s. 100). V práci Čas a rozprávanie III. Ricoeur (2007, s. 350) 

vymedzuje nutnosť naratívnej identity nasledovne:  

Označovať isté indivíduum alebo spoločenstvo ako identické, znamená odpovedať 

na otázku: kto vykonal toto jednanie, kto je jeho pôvodcom, autorom? Na túto 

otázku sa najprv odpovedá tak, že sa niekto pomenuje, to znamená, že je označený 

vlastným menom. Čo je však oporou zotrvačnosti vlastného mena? Čo nás 

oprávňuje považovať subjekt konania, ktorý je takto označený svojím menom, za 

ten istý po celý život, ktorý siaha od narodenia až po smrť? Odpoveď môže byť 

len naratívna. Odpovedať na otázku kto?, ako to presne povedala Hannah 

Arendtová, znamená tvoriť dejiny určitého života. Rozprávaná história vyslovuje, 

kto prináleží konaniu. Identita onoho kto teda sama nie je ničím iným než 

naratívnou identitou.  

Ak identita zodpovedá rozprávaniu osobnej histórie, potom možno povedať, že 

identita osoby je vytváraná a konceptualizovaná práve v jazyku. Konceptualizácia osoby 

v jazyku je možná na úrovni sémantiky. V jazyku môžeme konceptualizovať osobu 

a odlíšiť ju od všetkých iných osôb. Ricoeur tvrdí, že „identifikovanie osôb ako 

jednotlivcov je tým najelementárnejším a najabstraktnejším krokom filozofického diskurzu 

o človeku“ (Ricoeur, 1989, s. 91). Konceptualizácia osoby sa odohráva na prelome 

sémantiky a pragmatiky. Akonáhle niekto vysloví slovo Ja, vyjadruje a určuje tým sám 

seba, lebo používa zámeno Ja. Výrok Sľubujem je udalosťou vo svete, zatiaľ čo hovoriace 

Ja  nie je udalosťou. Nemôžeme totiž povedať, že niekto sa vyskytuje v zmysle výskytu 

udalosti. Zámeno Ja má svoje hranice vo svete Ja, ktoré je spojené s konkrétnym menom, 

ktoré vyjadruje skutočného jednotlivca patriaceho do tohto sveta. Osoba je pritom 
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situovaná v čase a priestore tým, že Ja je vpísané do spoločenskej mapy. Osoba je potom 

určená ako niekto, kto reálne existuje vo svete, a prepojenie medzi subjektom hovoriacim 

a konajúcim sa deje na hranici medzi sémantikou a pragmatikou.  

Proces identifikovania osoby začína schopnosťou odlíšiť jedného jednotlivca od 

iného. Sémantické odlíšenie osoby na tejto úrovni v sebe zahŕňa pojem tretej osoby (on, 

ona) v diskurze a označenie moje telo, ktoré vyjadruje vlastníctvo. Na úrovni pragmatiky 

sa význam slova stáva kontextuálne závislým. Práve na tejto úrovni pojem Ja určuje jedinú 

osobu, ktorá ho používa. Ricoeur argumentuje, že sebaidentifikácia nie je ničím iným než 

koreláciou medzi sebaurčením a referenčnou identifikáciou. Prepojenie medzi hovoriacim 

subjektom a subjektom konajúcim sa odohráva na pomedzí sémantiky a pragmatiky, lebo 

ľudské konanie je vypovedané. Fenomenológia v zmysle Ja môžem utvára prepojenie 

medzi naším aktérstvom a systémom udalostí odohrávajúcich sa vo svete (Ricoeur, 1992, 

s. 34).  

Takýmto spôsobom človek postupuje od osoby k Ja ako bytiu, ktoré sa kreuje 

v diskurze. Analýza porozumenia identity človeka na úrovni jazyka vyúsťuje do skúmania 

otázky Kto? v rámci naratívnych operácií. Pojem osoba sa používa na označenie ľudskej 

bytosti, zatiaľ čo pojem aktér sa používa pre označenie osoby i skupiny. Osoba sa stáva 

reflexívnym Ja prostredníctvom operácie sebaformovania v jazyku.  

Kľúčovým aspektom narácie je to, že vyžaduje interpretáciu (Kerby, 1988, s. 234). 

To, čo si vyžaduje interpretáciu, sú jednotlivé činy aktérov. Či už ide o príbeh osobný, 

fiktívny, alebo historický, narácia sa viaže na ľudské konanie vo svete (Bruner, 1990, s. 

77) a v čase a tieto temporálne činy sú prepojené so zápletkou. Proces utvárania zápletky je 

aktom konfigurácie rozličných a odlišných elementov do jednotného celku. Pojem narácie 

je síce zvyčajne analyzovaný v kontexte literatúry a nie vo vzťahu k ľudskému životu. 

Ricoeur a ďalší autori presadzujúci naratívne modely osobnej identity však presadzujú 

stanovisko, že jednotlivé skúsenosti nie sú len izolovanými momentmi našej existencie, ale 

existujú prinajmenšom v prenaratívnej forme, čo umožňuje, aby sa stali súčasťou 

životného príbehu.   

Literatúra však zohráva dôležitú úlohu v teórii naratívnej identity tým spôsobom, že 

premosťuje všeobecnú definíciu narácie vo fikcii a pojem narácie, ktorý sa vzťahuje na 

otázku osobnej identity človeka.
37

Anthony Paul Kerby poznamenáva, že prínos literárnych 

príkladov v skúmaní naratívnej identity človeka spočíva v objasnení toho, kým postava je 

prostredníctvom jej konania (Kerby, 1988, s. 237). Preto nám literárne postavy môžu slúžiť 

ako príklady toho, ako rozumieme našim Ja. Preto sa Ricoeur pýta: „Nie sú ľudské životy 

zrozumiteľnejšie, keď sú interpretované vo svetle príbehov, ktoré ľudia rozprávajú?“ 

(Ricoeur, 1991a, s. 188). Kerby argumentuje, že „narácia je princípom zrozumiteľnosti“ 

(Kerby, 1988, s. 239), ktorý nám umožňuje porozumieť našim identitám. Možno teda 

povedať, že naratívne chápanie je chápaním prostredníctvom interpretácie konania 

a udalostí, ktoré konštituujú zápletku našich životov. Schopnosť interpretácie elementov 

utvárajúcich zápletku príbehu o ľudskom živote nutne vyžaduje vedomie o ľudskej 

implicitnej histórii (Kerby, 1988, s. 235). Naratívna identita človeka je utváraná pomocou 
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 Toto prepojenie možno nájsť v prácach autorov ako Kerby, MacIntyre. 
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interpretácie udalostí a činov, ktoré tvoria život človeka. Tieto interpretácie majú formu 

príbehov, ktoré konštituujú osobu.  

V práci Čas a rozprávanie Ricoeur argumentuje, že realita toho, kým sme, odpoveď 

na otázku Kto?, je v rozprávaní príbehu o živote. Odpoveďou je identita, ktorá vzniká 

v dialógu medzi Ja a inými. V práci Bytie sebou ako iným Ricoeur rozširuje túto 

myšlienku, keď sa zaoberá vzťahom medzi ľudským konaním a utrpením a vytvára 

takzvanú praktickú filozofiu, ktorá predstavuje reakciu na polarizáciu medzi subjektom 

karteziánskej tradície a subjektom, ktorý presadzoval Nietzsche a dekonštruktivizmus. 

Podľa Ricoeura totiž „bez opory v narácii je problém osobnej identity odsúdený 

k neriešiteľnej antinómii. Buď sa predpokladá nejaký subjekt identický sám so sebou 

v rôznosti svojich stavov, alebo sa podľa Humovho a Nietzscheovho spôsobu tvrdí, že 

tento identický subjekt je len substancialistická ilúzia, po ktorého vylúčení sa ukáže len 

čistá rozmanitosť myšlienok, emócií a chcení“ (Ricoeur, 2007, s. 350). 

Podľa Paula Ricoeura hermeneutické porozumenie je proces, ktorý môže byť 

metaforicky opísaný ako  kruh ukotvený na okrajoch sveta skúsenosti. Pôvodné ukotvenie 

tohto procesu pochádza z prvotných skúseností vecí v ich vedomej a intuitívnej 

prítomnosti. Takáto fenomenologická, alebo intuitívna citlivosť však nezahŕňa 

porozumenie. Porozumenie objektom našej skúsenosti je možné len vtedy, ak sme schopní 

prerušiť naše skúsenosti, aby sme pochopili významnosť objektov našej skúsenosti, ako aj 

dôležitosť našich skúseností (Ricoeur, 1981, s. 115-116). Takéto porozumenie si vyžaduje 

signifikáciu reality prostredníctvom jazyka.  

Jazyková signifikácia reality nás oddeľuje od objektov našej skúsenosti, a preto 

predstavuje moment prerušenia, ktorý nám umožňuje hermeneutické uchopenie reality. 

Signifikácia reality umožňuje porozumenie objektom našej skúsenosti prostredníctvom 

jazyka a zahŕňa explanačné a interpretačné postupy. Snaha pochopiť objekty osobnej 

skúsenosti vedie nevyhnutne k sebareflexii  a reflexii vlastnej participácie na daných 

objektoch. Hermeneutické porozumenie preto zahŕňa reflektívny stupeň sebaporozumenia. 

Prostredníctvom reflektívneho stupňa sa hermeneutický kruh vracia späť k existenciálnemu 

ukotveniu žitej skúsenosti. Skúsenosť porozumeného objektu preto už nemá charakter 

čistej skúsenosti. Môžeme skôr povedať, že táto skúsenosť má kritický charakter 

dosiahnutý prostredníctvom pochopenia skúsenosti tohto objektu. Prostredníctvom 

kritického myslenia môže človek „pretvárať reálnu prax“ (Ricoeur, 1983, s. 185), zavádzať 

zmeny vo svete. Ricoeur sám tvrdí, že „naratívna identita je poetickým riešením 

hermeneutického kruhu“ (Ricoeur, 2007, s. 352). 

V diele Bytie sebou ako iným sa Ricoeur venuje problematike hermeneutiky 

chápania človeka. Centrálnou témou jeho hermeneutického skúmania je koncept naratívnej 

konfigurácie osobnej identity alebo self-identity človeka. Ricoeur argumentuje, že na 

utváranie našej osobnej identity využívame naratívnu konfiguráciu. Z tohto dôvodu 

vnímame osobnú identitu ako dynamickú. Táto dynamická koncepcia osobnej identity je 

citlivejšia voči dištinktívnym charakteristikám Ja než tradičné filozofické koncepcie, 

a preto lepšie vysvetľuje problémy, lebo berie do úvahy ľudskú skúsenosť časovosti 

(Ricoeur, 1992, s. 141). Podľa Ricoeura, diskusie o osobnej identite sú založené na hľadaní 

princípu permanencie v čase, ktorá zabezpečuje to, aby sme identifikovali jednu osobu ako 
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tú istú v rôznych časových bodoch. Ricoeur pritom odlišuje Ja ako kultúrny produkt od 

osôb ako biologických fyzických objektov.  

Ako už bolo uvedené v úvode, tradičné diskusie o osobnej identite uplatňovali 

kritériá vhodné na určenie toho, že osoba je tou istou osobou na úrovni biologického alebo 

fyzického objektu. Tieto skúmania sú založené na perspektíve tretej osoby, t.j. 

pozorovateľa, ktorý, vedený otázkami Čo? a Kde,? sa sústreďuje na objektívne aspekty 

osôb. Ricoeur hovorí, že tento druh skúmania je užitočný a potrebný, lebo mu umožňuje 

prepojenie človeka s fyzickým svetom, a preto zaručuje, že jeho hermeneutika chápania 

človeka neskĺzne do formy subjektívneho idealizmu (Ricoeur, 1992, s. 33). Fyzické 

a mentálne kritéria nenapĺňajú koncept identity úplne. Disponujeme kritériami, pomocou 

ktorých môžeme identifikovať osobu ako tú istú v toku času. Odtlačky prstov sú jedným 

z aspektov, ktoré zaručujú správnu identifikáciu osoby. Toto kritérium je nadradené 

fyzickým zmenám, ktoré nastávajú v toku času ako napríklad rast a starnutie. Ale tieto 

kritériá neodpovedajú na otázku, či osoba, ktorá opustila viaceré miesta v rôznych 

časových bodoch, je tým istým Ja ako bola vtedy. Nie je ojedinelé, že si ľudia kladú 

otázky ako Bol som to skutočne ja, kto urobil takú vec, kto tak rozmýšľal? Som rovnaký, 

ako som bol vtedy? Kto som bol? Kto som? Kým sa chcem stať?. A taktiež nie je 

neobvyklé, ak ľudia odpovedajú na tieto otázky spôsobom Nie, to nie som ja, niečo sa 

zmenilo. Čo je to, čo sa zmenilo?. Odpoveď, podľa Ricoeura, sa nachádza v otázke Kto 

som?. Argumentuje, že na to, aby sme sa mohli adekvátne zaoberať problémom osobnej 

identity musíme si položiť otázku: „Existuje taká forma permanencie v čase, ktorá by 

odpovedala na otázku Kto? bez toho, aby bola redukovateľná na otázku Čo?. Existuje taká 

forma permanencie, ktorá by odpovedala na otázku Kto som?“ (Ricoeur, 1992, s. 118).   

Forma permanencie, ktorá odpovedá na otázku osobnej identity, však nie je 

rovnakosťou vecí. Ricoeur poznamenáva, že pojem identita označuje dva odlišné významy, 

ktoré Ricoeur označuje ipse a idem identitu. Idem označuje rovnakosť (sameness) a ipse 

bytie Ja (selfhood). Idem je niečo, čo je nemenné v biologickej rovine, napríklad odtlačok 

prstu alebo DNA. Ricoeur spája identitu ipse s otázkou Kto? a identitu idem s otázkou 

Čo?.  Zároveň tvrdí, že zámena týchto dvoch typov identít sťažuje uchopenie významu 

pojmu identity, keďže analytická filozofia sa obmedzila na skúmanie identity ako 

rovnakosti (Ricoeur, 1991b, s. 190). Ricoeur konkrétne kritizuje analytické tradície 

filozofie jazyka, pričom argumentuje, že nedisponujú konceptom, ktorý by zachytil ľudskú 

skúsenosť vo svojej plnosti. Ricoeur vyslovuje názor, že identita ipse lepšie zodpovie na 

otázku ľudskej identity. Je však potrebné povedať, že aj idem identita má v otázke 

naratívnej identity človeka svoju významnú úlohu, lebo sa na ňu viaže v zmysle rovnakosti 

ako permanencie v čase. Toto poňatie idem identity sa prelína s ipse identitou tým 

spôsobom, že idem identita implikuje otázku času. V práci Čas a rozprávanie III. Ricoeur 

(2007, s. 350-351) odlišuje oba typy identity nasledovne:  

Rozdiel medzi idem a ipse je rozdiel medzi substanciálnou či formálnou identitou 

a naratívnou identitou ... Na rozdiel od abstraktnej identity toho istého objektu, môže 

naratívna identita, ktorá tvorí ipseitu, zahŕňať zmenu, premenlivosť v súdržnosti 

života. .....Toto zopätie ipseity a naratívnej identity potvrdzuje jedno z mojich 

najstarších presvedčení, totiž že ja sám v poznávaní seba samého nie je ono 
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egoistické a narcistické Ja, ktorého pokrytectvo i naivnosť, charakter ideologickej 

nadstavby, rovnako ako infantilný a neurotický archaizmus odhaľovali hermeneutiky 

poznania. Ja sám poznávanie seba samého je plodom preskúmavania života, ako 

hovorí Sokrates v Obrane. Avšak život takto preskúmaný je väčšinou život očistený , 

objasnený katartickými účinkami historických a fiktívnych rozprávaní, ktorých 

nositeľom je kultúra. Ipseita je preto ipseitou takého Ja, ktoré je vzdelané kultúrnymi 

výtvormi, ktoré aplikuje samo na seba. 

Skúmajúc ipseitu osoby, Ricoeur preto hľadá taký druh permanencie v čase, ktorý 

by bol odpoveďou na otázku Kto som?. Nehľadá pritom kritériá, ktoré by sa vzťahovali na 

otázku Čo?. Tvrdí, že to, čím je zabezpečená naša permanencia v čase, je charakter 

a dodržanie sľubu. Charakter je prepojený s ipseitou osoby. Charakter vyjadruje konkrétne 

charakteristiky a dispozície, pomocou ktorých sme schopní identifikovať a reidentifikovať 

konkrétnu osobu (Ricoeur, 1992, s. 144). Zvyk je výsledkom procesu sedimentácie, ktorý 

utvára históriu charakteru (Ricoeur, 1992, s.146). Mohlo by sa zdať, že rovnakosť, idem 

identita plne pokrýva ipse identitu, alebo bytie Ja (selfhood), lebo temporalita 

charakterových čŕt sa stráca v sedimentácii. Sedimentácia má však temporálny charakter, 

preto charakter nie je v protiklade k ipse identite. Naopak, stáva sa súčasťou ipse identity, 

lebo to, čo je sedimentované a javí sa ako idem identita, t.j. naše charakterové vlastnosti, 

môže byť zmenené v narácii (Ricoeur, 1992, s. 148). To znamená, že naše, zdanlivo stále 

charakterové črty sa môžu zmeniť. Protipólom voči rovnakosti (sameness) je dodržanie 

sľubu (Ricoeur, 1992, s. 148), ktoré predstavuje čisté ipse bez akejkoľvek účasti idem 

(rovnakosti) (Ricoeur, 1992, s. 149). Dodržanie sľubu má zabrániť zmenám v toku času.  

Preto, ako vidíme, sa zdá, že prístupy k problému osobnej identity využívajúce 

perspektívu tretej osoby, sú v skúmaní individuácie a taxonomizácie jednotlivcov 

neadekvátne. Problém osobnej identity nie je primárne problém individuácie 

a taxonomizácie. Je to predovšetkým existenciálny, nie investigatívny problém. Osobná 

identita je vecou osobného skúmania, čo naznačuje Ricoeurova totožnosť so sebou samým 

a nemá charakter epistemickej istoty. Naše skúmanie permanencie v čase sa nesústreďuje 

na hľadanie nemenného jadra, ktoré by nám umožňovalo identifikovať jednotlivca ako to 

isté Ja v každom čase. Keď sa pokúšame  odpovedať na otázku Kto som?, nechceme tým 

len diferencovať naše Ja od iných ľudí, ale sa snažíme porozumieť našim identitám 

a našim životom. Kto je X?, a k X je osoba, projekt, ktorého sa ujímame, je projektom 

porozumenia ne-objektívnych aspektov osoby, ako sú jej činy, motívy, jej história, jej 

presvedčenia a túžby.  

Naratívne a hermeneutické Ja sa črtá ako prísne normatívny obraz osobnej identity 

človeka. Ricoeur vyjadruje túto normativitu, keď „utvára vzťah medzi naráciou 

a Sokratovou maximou života, podľa ktorej nereflektovaný život nie je hodný žitia, čím 

nám hovorí, že život nie je ničím iným než biologickým fenoménom, ak nie je 

interpretovaný“ (Wood, 1991, s. 27-28). Pred samotnou explikáciou naratívneho obrazu 

identity človeka, je nutné vyriešiť najprv otázku, či je poňatie osobnej identity a štruktúry 

osoby prostredníctvom naratívnej konfigurácie hodnoverné. Naratívna konfigurácia je 

úzko prepojená s temporalitou ľudskej existencie.  

Temporálna skúsenosť človeka, jeho vnútročasovosť nie je identická s časom 

merateľným. Temporálna skúsenosť predstavuje bytie človeka v čase. Vnútročasovosť, 
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alebo bytie v čase vykazuje rysy, ktoré sú neredukovateľné. Podobne ako Carr, Ricoeur 

argumentuje, že narácia a temporalita sú neoddeliteľne prepojené. Narácia predstavuje 

vhodné riešenie problematického charakteru ľudskej skúsenosti času. Prvým problémom 

je, že žitý čas je opísaný jednak ako nesúladný a jednak ako súladný. Tento problém je 

vyriešený pomocou konfigurácie alebo tvorby zápletky. Ricoeur vo svojej práci Čas 

a rozprávanie poznamenáva, že príbeh je utvorený z udalostí do takej miery, do akej 

zápletka utvára príbeh z udalostí (Ricoeur, 2000, s. 167). 

Naratívna konfigurácia, alebo konštruovanie zápletky je ústredným konceptom 

troch zväzkov Ricoeurových prác Čas a rozprávanie, v ktorých Ricoeur vypracoval teóriu 

narácie z perspektívy ľudského času (Ricoeur, 1992, s. 112). V práci Bytie sebou ako iným 

Ricoeur objasňuje úlohu konfigurácie v procese konštitúcie Ja na úrovni osobnej identity 

(Ricoeur, 1992, s. 114). Podľa neho konfigurácia predstavuje model, ktorý charakterizuje 

formu a formovanie ľudského Ja a ľudskej skúsenosti všeobecne. Táto koncepcia nám 

dovolí vnímať osobnú identitu človeka na základe modelu textu, predovšetkým 

naratívneho textu. David Wood vo svojej interpretácii Ricoeurovho diela vyzdvihuje fakt, 

že ľudská skúsenosť obýva „virtuálnu narativitu... z ktorej vyplýva prirodzená potreba 

narácie“ (Wood, 1991, s. 29). 

Ricoeur zakladá svoju koncepciu naratívnej konfigurácie na Aristotelovej idei 

mythos, alebo dejovej zápletke. Aristoteles argumentuje v diele Poetika, že mythos 

označuje poetický akt obsiahnutý v kompozícii tragédie (Ricoeur, 2000, s. 56). Podľa 

Ricoeura definícia dejovej zápletky, mythos, v prvom rade zdôrazňuje súlad. Tento súlad je 

charakterizovaný tromi momentmi: úplnosťou, celistvosťou a primeraným rozsahom 

(Ricoeur, 2000, s. 67). Sústreďujúc sa na konfiguračný proces konštrukcie zápletky 

a model vzájomného prepojenia, Ricoeur vyslovuje tvrdenie, že Aristotelov koncept 

konštrukcie zápletky by mal byť rozšírený aj za hranice tragédie na každú kompozíciu, 

ktorá môže byť označená ako narácia (Ricoeur, 2000, s. 75). Tieto modely totiž vysvetľujú 

na základe písomného diskurzu štruktúru osobnej identity a celistvosť ľudského života. 

Toto rozšírenie idey mythos umožňuje aplikovať ideu koherencie na akúkoľvek ideu 

naratívneho Ja (self), keďže jeho hermeneutická metodológia je založená na modeli textu. 

Ako poznamenáva John W. VanDenHengel (VanDenHengel, 1982, s.111), a ako vyplýva 

z Ricoeurových esejí, keďže jeho hermeneutika je založená na problémoch týkajúcich sa 

interpretácie textu a nehovorí striktne len o hermeneutike písaného textu, môžeme hovoriť 

o pojme textu alebo textuality v rôznych aplikáciách. David Pellauer píše: „Text sa stáva 

paradigmou akéhokoľvek objektu hermeneutického skúmania... Celistvosť ľudského života 

sa stáva textom, ktorý má byť interpretovaný“ (Pellauer, 1979, s. 109). 

Keďže, ako ľudia vyjadrujeme seba samých zmysluplne vo výpovediach a skutkoch 

a vidíme tieto vyjadrenia vo vzťahoch k určitým dôvodom, túžbam, presvedčeniam a iným 

motivačným faktorom, potom môžeme myslieť o našich identitách ako o textoch alebo 

potenciálnych textoch, ktoré majú textuálne kvality. Touto hlavnou textuálnou kvalitou, 

ktorú Ja (self) zdieľa s naratívnymi textami, je konfiguračná zomknutosť medzi rôznymi 

postavami, činmi, udalosťami, ktorá v prípade naratívneho textu napomáha napredovať 

príbehu a v prípade ľudského života spája rôzne elementy do súdržného celku. Ľudské Ja 

je potom vnímané ako rozprávač, ktorý utvára svoju osobnú identitu naratívnym 
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spôsobom. Preto všetko, čo Ja myslí, robí a hovorí, si vyžaduje interpretáciu z perspektívy 

jeho situácie, cieľov a histórie. Porozumieť Ja človeka znamená interpretovať ho 

s ohľadom na uvedené faktory. Toto pochopenie je podobné pochopeniu zápletky a postáv 

naratívneho textu.  

Ricoeur charakterizuje dejovú zápletku alebo konfiguráciu ako organizáciu udalostí 

čo je Aristotelovo chápanie, a ako „zápletku chápanú ako dobre konštruovaný príbeh“ 

(Ricoeur, 2000, s. 21). Druhá interpretácia sa odvoláva na štruktúru príbehu. Organizácia 

udalostí nemá len statickú štruktúru, ale predstavuje aktívny integračný proces narácie. 

Narácia tiež nie je len organizáciou. Je to mimetická aktivita, ktorej predmetom je svet 

žitej ľudskej skúsenosti (Ricoeur, 2000, s. 76). Udalosti, ktoré sú organizované do 

zápletky, sú navzájom prepojené hlavnou témou ľudského konania a utrpenia. Porozumieť 

konštrukcii zápletky znamená porozumieť obom jej aspektom, t.j. organizácii udalostí 

(mythos) a imitácii diania (mimézis). 

Ricoeur vychádza z Aristotelovho konceptu mimézis, ktorá je súčasťou všetkej 

naratívnej aktivity. Rozšíril koncept mimézis ako proces imitácie na koncept, ktorý v sebe 

zahŕňa taktiež proces tvorby niečoho nového. Napríklad tragická narácia, ktorá sa 

odohráva na javisku, môže viesť k tomu, že člen hľadiska môže prežívať skúsenosť 

tragédie spolu s tragédiou, ktorá sa práve odohráva na javisku. Mimézis pritom predstavuje 

proces, v ktorom sa utvára nová organizácia udalostí prostredníctvom zápletky; nie však 

ako identická replika, ale ako nová zápletka udalostí. Výsledkom mimetickej aktivity je 

nová konfigurácia, ktorá refiguruje predporozumený sled konaní. Dynamická štruktúra 

procesu tvorba zápletky má v rámci Ricoeurovej teórie centrálny charakter, no nemala by 

byť zamieňaná so štruktúrou narácie. Proces tvorby zápletky umožňuje jednotlivým 

aktérom interpretovať a porozumieť udalostiam, ktorá sa odohrávajú vo svete konania. 

Ricoeur argumentuje, že naše predporozumenie sveta konania cez jeho zmysluplné 

štruktúry,  symbolické zdroje a temporálny charakter je založené na operáciách, ktoré 

tvoria tento mimetický proces (Ricoeur, 2000, s. 62).   

Koncepcia zápletky a analýza Augustínovho poňatia času sú pre Ricoeura vhodným 

východiskom pre vypracovanie naratívnej teórie, v ktorej rozvíja prepojenie medzi časom 

a naráciou. Vo svojom projekte Ricoeur vyslovuje tvrdenie, že „čas sa stáva ľudským do 

takej miery, do akej je artikulovaný naratívnym modom a narácia naberá svoj plný význam 

vtedy, keď sa stáva podmienkou temporálnej existencie“ (Ricoeur, 2000, s. 52). Ricoeur sa 

vo svojej teórii zaoberá konaním a hovorí o konceptuálnom rámci konania, ktorý je širší 

než empirická definícia vedeckého jazyka, a ktorý v sebe zahŕňa také aspekty ako ľudské 

intencie, motivácie, okolnosti, pasivita, zámerné alebo nezámerné vyústenia konania 

a podobne. Ďalej prepája pojem konania s otázkami kto?, čo?, prečo?, kedy? a ako?. Inými 

slovami, pripomína nám, že „konanie je tým aspektom ľudského aktérstva, ktoré si 

vyžaduje naráciu“ (Ricoeur, 1992, s. 58).  

Mimetická tvorba zápletky je úzko prepojená s naratívnym konštruovaním identity 

v tom zmysle, že človek utvára svoju identitu tak, že jednotlivé epizódy a udalosti, ktoré sa 

odohrajú v jeho živote, spája do zrozumiteľného celku, na základe ktorého rozumie svojej 

existencii a kreuje ju.  
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Akt prefigurácie je prvým štádiom mimetickej aktivity tvorby zápletky na úrovni 

mimézis1. Skladba zápletky má podľa Ricoeura „korene v predporozumení sveta nášho 

konania: jeho inteligibilných štruktúr, jeho symbolických základov a jeho časového 

charakteru“ (Ricoeur, 2000, s. 90). „Inteligibilita, ktorú plodí zápletka, je zakotvená 

predovšetkým v našej schopnosti používať signifikantným spôsobom tú pojmovú osnovu, 

ktorá štruktúrne odlišuje oblasť konania od oblasti fyzického pohybu“ (Ricoeur, 2000, s. 

91). Pojem inteligibility je úzko spojený s praktickým chápaním a konaním človeka ako 

neoddeliteľnou súčasťou osobnej identity človeka. Ricoeur vymedzuje praktické chápanie 

ako „schopnosť ovládnuť určitú pojmovú sieť ako celok a každý jej člen ako člen tohto 

celku“ (Ricoeur, 2000, s. 92). Druhým ukotvením naratívnej skladby sú symbolické 

základy praktickej oblasti. Ricoeur argumentuje nasledovne:  

Symbolický systém je kontextom popisu konkrétnych konaní. Inak povedané: určité 

gesto môžeme interpretovať ako označujúce to či ono len ako funkciu danej 

symbolickej konvencie: rovnaké gesto zdvihnutia ruky možno podľa kontextu 

chápať ako pozdrav, ako privolávanie taxíku alebo ako hlasovanie. Ešte skôr, než 

sú symboly podrobené interpretácii, sú to interpretanty, ktoré sú danému konaniu 

imanentné ( Ricoeur, 2000, s. 96).  

Tretím rysom predporozumenia pre konanie , ktorý predpokladá mimetická činnosť 

na úrovni mimézis2, sa týka časových charakteristík, na ktoré naratívny čas stavia svoje 

konfigurácie. Podľa Ricoeura „sa totiž porozumenie pre konanie neobmedzuje len na 

znalosť pojmovej osnovy konania a jeho symbolických sprostredkovaní, ide skôr 

o rozpoznávanie časových štruktúr v konaní, ktoré sú základom rozprávania“ (Ricoeur, 

2000, s. 98).  

Ricoeur preto opisuje úlohu mimézis1 nasledovne: „napodobňovať či predvádzať 

konanie znamená predovšetkým mať určité predporozumenie pre to, ako to je s ľudským 

konaním: s jeho sémantikou, symbolikou i časovosťou“ (Ricoeur, 2000, s. 104). 

Konfiguračný akt predstavuje akt kompozície, v ktorom jednotlivé udalosti utvoria 

celok. V tomto akte je utváraná konfigurácia z elementov, ktoré inak predstavujú len 

nejaký sled izolovaných udalostí. Konfigurácia je kľúčovou operáciou v procese tvorby 

zápletky a premosťuje prefiguráciu s refiguráciou.  

Konfigurácia má mediačný charakter z niekoľkých perspektív. Po prvé, premosťuje 

jednotlivé udalosti a príbeh ako celok. Po druhé, vytvára súlad z diskordantných prvkov 

a po tretie, z týchto rôznorodých elementov utvára jeden temporálny celok (Ricoeur, 2000, 

s. 105-107). V procese konfigurácie sa zároveň predpokladá, že príbeh má svoj koniec, 

bod, z ktorého je možné na túto naráciu nahliadať. Príbeh je možné sledovať na základe 

dialektiky, o ktorej Ricoeur (2000, s. 108) tvrdí, že:  

Epizodický rozmer rozprávania prevádza naratívny čas na stranu lineárnej 

predstavy času, a to niekoľkými spôsobmi. Predovšetkým spôsob potom a potom, 

ktorým odpovedáme na otázku a potom?, naznačuje, že jednotlivé fázy konania sú 

k sebe navzájom vo vonkajšom vzťahu. Epizódy naviac tvoria otvorený sled 

udalostí, v ktorom je možné k tomuto potom a potom pripojiť a tak ďalej. 

A konečne, epizódy po sebe nasledujú v súlade s nezvratným poriadkom času, 

ktorý je spoločný fyzickým i ľudským udalostiam. Naopak konfigurujúca dimenzia 

zahŕňa časové rysy, ktoré sú v obrátenom vzťahu k časovým rysom rozmeru 
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epizodického. Konfigurujúce usporiadanie mení následnosť udalostí na významový 

celok, ktorý je korelátom zhromaždenia týchto udalostí, a práve oni spôsobujú, že 

je možné príbeh sledovať. Vďaka tomuto reflexívnemu aktu je možné celú zápletku 

preložiť ako myšlienku, ktorá je jej pointou či tematikou.  

Záver je súčasťou tretieho štádia, aj keď je už anticipovaný v druhej operácii. Akt 

konfigurácie je produktom tvorivej imaginácie. Imaginácia pritom nepodlieha pravidlám, 

ale sama pravidlá tvorby vytvára. Spája pritom porozumenie s intuíciou, čo umožňuje 

Ricoeurovi hovoriť o schematizme naratívnej funkcie. Tento schematizmus sa utvára 

v tradícii. Ricoeur pritom pod pojmom tradícia rozumie paradigmy, ktoré  konštituujú 

„gramatiku kompozícii nových textov“ (Ricoeur, 1991d, s. 69). Naratívna tradícia 

napomáha imaginácii v konfiguračnom procese. Proces konfigurácie vyúsťuje do tretej 

operácie tvorby zápletky, do refigurácie, alebo do mimézis3.  

Pod pojmom refigurácia alebo reautorstvo rozumieme „prelínanie sveta textu 

a sveta čitateľa alebo poslucháča“ (Ricoeur, 2000, s. 124). Refigurácia (mimézis3) 

predstavuje priesečník sveta konfigurovaného v texte a svetom konania, alebo návrat 

jednotlivého čitateľa alebo aktéra do sveta konania. .... „Vyjadruje prienik sveta textu 

a sveta poslucháča alebo čitateľa a preto vyjadruje aj prienik sveta konfigurovaného 

básňou a sveta, v ktorom sa odohráva reálne konanie, ktoré odhaľuje svoju špecifickú 

temporalitu“ (Ricoeur, 2000, s. 124). Vo chvíli, keď sme konfrontovaní s textom, 

odhaľujeme konfiguráciu, ktorá nás môže viesť k rekonfigurácii a opätovnému 

porozumeniu, kto sme a kde sme. Zatiaľ čo akt konfigurácie tvorí narativizované 

vysvetlenie toho, kde sme a kde sme boli a naznačuje, kde sme mohli byť, refigurácia 

vedie k otázke kam ísť v zmysle konania a porozumenia.   

Príkladom refigurácie je schopnosť utvoriť novú naráciu alebo vymyslieť novú 

zápletku z rovnakých udalostí, ktorá vedie k novému konaniu.; napríklad, osoba 

podrobujúca sa terapii, ktorá konfiguruje a následne refiguruje dôležité udalosti vo svojom 

živote, dosahuje novú syntézu obsahujúcu také prepojenia, ktoré neboli prítomné 

v predošlej zápletke. Reautorstvo od nás vyžaduje aktívnu participáciu na autorstve našich 

vlastných životov. 

Ako je zrejmé z predošlej časti, kompozícia má centrálny charakter vo vzťahu 

k naratívnemu procesu, ktorý predstavuje integračný proces: „Pod pojmom integračný 

proces myslíme kompozíciu, ktorá prepožičiava príbehu dynamickú identitu. To, čo je 

prerozprávané, je určitý príbeh, ktorý je sám v sebe úplný“ (Ricoeur, 1991c, s. 21). V práci 

Čas a rozprávanie Ricoeur argumentuje, že realita toho, kým sme, odpoveď na otázku 

Kto? je v rozprávaní príbehu o živote (Ricoeur, 2007, s. 350). Odpoveďou je identita, ktorá 

vzniká v dialógu medzi Ja (self) a inými Ja (selves). Ricoeur tvrdí, že naratívny proces 

formovania identity zahŕňa niekoľko dialektických vzťahov. Po prvé, je v ňom prítomná 

dialektika vysvetlenia a porozumenia, pričom proces interpretácie v sebe zahŕňa procesy 

interpretácie, porozumenia a vysvetlenia. Inými slovami, osoba interpretuje symbol, 

porozumie mu a vysvetľuje jeho význam (Ricoeur, 1992, s. 18). Ricoeur pritom tvrdí, že 

tieto interpretačné procesy sa dejú nezávisle na tom, či osoba uprednostní samotnú 

interpretáciu, alebo fakt, lebo obe sú súčasťou jedného celku interpretačnej operácie. Po 

druhé, Ricoeur upriamuje pozornosť na dialektiku medzi Ja  a iným, ktorá je 
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charakterizovaná jednak skúsenosťou vlastného tela, skúsenosťou s inými Ja 

a skúsenosťou dialógu so sebou samým ako iným (Ricoeur, 1992, s. 33). Po tretie, ide aj 

o dialektiku identity, ktorá sa utvára naráciou v čase. Každá z týchto dialektík prispieva 

k dynamickému vzťahu medzi bytím tým istým a bytím Ja, čo znamená, že človek môže 

byť identifikovaný v čase ako tá istá osoba, ale zároveň sa môže v čase aj meniť, lebo 

môže rozvíjať svoje bytie Ja (Ricoeur, 1992, s. 116). 

Ďalším vzťahom, ktorým sa je nutné zaoberať vo vzťahu k mimetickej aktivite, je 

vzťah medzi celkom a časťami. Naratívnu tvorbu nemožno poňať spôsobom, že celok je 

len súčtom častí o sebe. Takýto prístup je ostro kritizovaný z pohľadu naratívnych modelov 

osobnej identity človeka, podľa ktorých je v celku daný význam, ktorý nie je zrozumiteľný 

a jasne daný na úrovni častí tohto celku. Zápletka je proces syntézy, ktorej výsledkom je 

význam na úrovni celku. Táto aktivita podľa Ricoeura dosahuje syntézu heterogénnych 

elementov tromi spôsobmi. Po prvé, ide o syntézu, ktorá zjednocuje rôzne udalosti 

a príhody do jednotnej histórie; táto transformácia postupuje od početných príhod 

k jednotnému príbehu. Udalosť možno preto chápať ako niečo, čo prispieva 

k napredovaniu príbehu, jeho začiatku a koncu. Podľa Ricoeura (2000, s. 106) 

...zmysluplný príbeh čerpá z rozmanitosti udalostí a príhod, lebo zápletka mení 

udalosti a príbehy na príbeh. Oba tieto recipročné vzťahy, ako ich vyjadrujú 

predložky z a v, charakterizujú zápletku ako sprostredkovanie medzi udalosťami 

a rozprávaným príbehom. Udalosť teda musí byť viac než len jedinečný prípad. Je 

definovaná tým, že prispieva k vývoju zápletky. Príbeh, na druhej strane, musí byť 

viac než len výpočet udalostí v slede, musí ich organizovať do pochopiteľného 

celku tak, aby sme sa vždy mohli opýtať, čo je témou tohto príbehu. Stručne 

povedané: zápletka je taký výkon, prostredníctvom ktorého sa z následnosti stáva 

konfigurácia. 

Udalosť je potom niečo, čo prispieva k napredovaniu príbehu, ako aj jeho začiatku 

a koncu príbehu, pričom narácia organizuje tieto udalosti do zrozumiteľného celku. Podľa 

Ricoeura „konfigurácia zápletky dáva neobmedzenej následnosti príhod zmysel záverečnej 

pointy“ (Ricoeur, 2000, s. 109). Zápletka predstavuje syntézu, pretože takúto jednotu 

možno dosiahnuť pomocou utvorenia homogénneho celku z heterogénnych elementov. 

Zápletka ako celok zahŕňa aj také heterogénne elementy ako sú okolnosti, aktéri, činy, 

vzťahy konfliktov a harmónie, ktoré môžu a nemusia napomôcť želanému záveru príbehu. 

Ricoeur v tejto veci poznamenáva, že takéto elementy zápletky prinášajú záver, „ktorý 

nebol zamýšľaný a chcený“ (Ricoeur, 1991d, s. 426). Zápletka je taktiež syntézou vo 

vzťahu k temporalite, lebo narácia je mediáciou medzi časom ako plynutím a časom ako 

trvaním. „ Ak by sme rozprávali o temporálnej identite príbehu, musíme ju charakterizovať 

ako niečo, čo trvá a stráca sa, odchádza“ (Ricoeur, 1991d, s. 427). Z Ricoeurovho konceptu 

je zrejmé, že narácia predstavuje mimézis poriadku ľudského konania. Svet diania, do 

ktorého patríme, sa nám odkrýva v prenaratívnej forme a mimetická funkcia sa odohráva 

v poli diania. 

Dejová zápletka ako organizácia udalostí je Ricoeurom charakterizovaná ako 

syntéza heterogénnych elementov (Ricoeur, 2000, s. 105). Po prvé, zápletka integruje 

množstvo rozličných epizód do príbehu a je mediátorom medzi týmito príhodami a 
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naráciou ako unifikovaným zrozumiteľným celkom. Charakteristická pre dejovú zápletku 

je nadradenosť súladu na nesúladom. Potreba súladu nevyhnutne predpokladá potrebu 

interpretácie. Keď sa príbeh odhaľuje čitateľovi, ten často naráža na prekvapivé epizódy 

ako rôzne zvraty a nepredvídané odhalenia, ktoré sa zdajú byť diskordantné voči príbehu, 

ktorý predchádza ich odhalenie. Tieto diskordantné elementy nútia čitateľa prehodnotiť 

svoje očakávania od záveru príbehu tak, aby tieto očakávania a záver príbehu boli v zhode. 

Kompozícia zápletky vždy smeruje k unifikácii mnohých nezlučiteľných udalostí, ktoré 

tvoria príbeh a keď je príbeh rozprávaný, prerozprávaný a prijímaný čitateľom alebo 

poslucháčom, tieto nepredvídané diskordantné elementy sa stávajú menej úchvatné než 

spôsob, akým vedú k záveru príbehu (Ricoeur, 1991a, s. 22).  

Tretia syntéza zápletky predstavuje syntézu dvoch temporalít (Ricoeur, 2000, s. 

106). Na jednej strane zápletka zachytáva udalosti v čase postupnosti, ktorý je otvorený 

a ktorého následnosť môže byť vnímaná ako nekonečná. Rozprávané udalosti môžu byť 

odkrývané postupne. Avšak, príbehy nemusia byť rozprávané pomocou postupného 

odkrývania udalostí. Naratívne usporiadanie epizód často obsahuje také prostriedky, ako je 

oprava, predvídanie, spomienka, retrospektíva a prospektíva.
38

 Takže, udalosti nemusia 

byť nutne rozprávané vo svojej postupnosti. Po jednej udalosti môže nasledovať 

spomienka na predošlé udalosti, ktoré ešte neboli v príbehu spomenuté a môžu vniesť viac 

svetla do odhalenia tajomstva danej udalosti. Nemôžeme však zameniť poradie, v ktorom 

sa udalosti udiali a v ktorom boli rozprávané. Zmena týchto aspektov by znamenala 

významnú zmenu textu, lebo spôsob usporiadania udalostí v príbehu priamo ovplyvňuje 

čitateľa, čo je základným komponentom textu. Naratívna konfigurácia preto predpokladá 

čas konfigurácie, ideálny čas charakterizovaný integráciou, kulmináciou a záverom, ktoré 

tvoria príbeh. V tomto zmysle príbeh predstavuje temporálnu totalitu. V procese utvárania 

príbehu predstavuje čas príbehu temporálnu identitu, ktorá je niečím, čo trvá, pominie 

a nakoniec odíde.  

Zápletka vnáša do jednotlivých udalostí moment naratívnej nevyhnutnosti. 

Konfigurácia „mení efekt eventuality v zmysle čo by sa mohlo stať alebo čo by sa 

nemuselo stať, prostredníctvom inkorporovania náhodnosti do efektu nevyhnutnosti a 

pravdepodobnosti v rámci konfiguračného aktu“ (Ricoeur, 1992, s.114). Konfigurácia 

inkorporuje udalosti, ktoré sú prekvapivé, neočakávané, do integrálnych častí 

rozprávaného príbehu. Často máme skúsenosť tejto transformácie prekvapivých príhod do 

naratívne nevyhnutných udalostí, keď čítame príbehy. Keď sa nám príbehy odkrývajú, 

nielen že kontinuálne prehodnocujeme naše očakávania od konca príbehu, ale taktiež sa 

obzeráme späť, aby sme viac porozumeli predošlým a nasledujúcim udalostiam. Naratívne 

udalosti sú niečím viac než len príhodami. Prispievajú k vývoju príbehu, ktorého sú 

súčasťou, a zároveň napomáhajú nášmu porozumeniu začiatku a koncu príbehu (Ricoeur, 

1991a, s. 21). Naratívna konfigurácia preto predstavuje ideálnu štruktúru. V zmysle 

potreby súladu, konfigurácia integruje rôzne nezlučiteľné elementy vytvárajúce temporálnu 

totalitu. V rámci kontextu narácie majú tieto rôzne elementy dôležitú úlohu. Navzájom sa 
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vysvetľujú a prepožičiavajú hodnovernosť jednak udalostiam spomenutým v narácii 

a jednak samotnej zápletke.  

Žitý čas možno opísať ako nesúladný, a zároveň ako súladný. Tieto dve kvality 

ľudskej skúsenosti majú centrálnu úlohu v riešení otázky naratívnej identity. Čas má 

nesúladný charakter v tom zmysle, že môže utvárať otvorenú postupnosť udalostí, ktorá 

môže byť aj nekonečná; vždy sa môžeme pýtať a potom? (Ricoeur, 1991,In: Wood, 1991, 

s. 22). Súladný charakter má v tom zmysle, že príbeh ktorý je prerozprávaný, je ďalším 

temporálnym elementom, ktorý spája rozličné udalosti, ktoré tvoria príbeh. Napríklad 

v rámci historiografie existuje takmer nespočetné množstvo historických faktov, ktoré 

nemusia byť vzájomne prepojené. Na druhej strane text, ktorý prepája rozličné elementy, 

predstavuje čas ako konkordanciu. Súlad je výsledkom konfigurácie, alebo tvorby 

zápletky. Konfigurácia  predstavuje proces tvorby zápletky, „umenie kompozície mediuje 

medzi súladom a nesúladom. Konfigurácia je syntézou heterogénnych elementov, ktoré 

utvárajú naše životy“ (Ricoeur, 1995, s. 169). Naratívne porozumenie je porozumením 

prostredníctvom interpretácie udalostí, ktoré tvoria naše životy (Kerby, 1988, 235). 

Interpretácia spája navzájom odlišné elementy, čo znamená, že naratívne porozumenie je 

konfigurovaným porozumením. Naratívna konfigurácia odkrýva dôležité prepojenia medzi 

udalosťami,  o ktorých si môžeme myslieť, že sa odohrali ináč (Wood, 1991, s. 170). 

V narácii je inherentná dialektika postavy a zápletky. Postava vyvíja úsilie a koná, zatiaľ 

čo narácia určuje začiatok, stred a koniec konania (Rasmussen, 2002, s. 63).  

Takýto príklad môžeme nájsť aj v reálnom živote, keď povieme o geniálnom 

vedcovi, že úspech bol jeho osudom už v detstve, alebo tvrdíme o konkrétnom manželstve, 

že bolo odsúdené na zánik už vo svojich počiatkoch. Narácia určitým spôsobom postavu 

pohlcuje a tým vytvára dialektiku vlastnú len postave: na jednej strane hovoríme o súlade 

v tom zmysle, že postava je unifikovaná v priebehu života, no črtá sa tu aj nesúlad 

v zmysle, že táto temporálna ucelenosť môže byť narušená nepredvídateľnými 

okolnosťami (Ricoeur, In: Rasmussen, 1989, s. 63). David Wood (1991, s. 21-22) 

interpretujúc Paula Ricoeura preto charakterizuje štyri spôsoby myslenia o čase vo vzťahu 

k ľudskej skúsenosti: 

(1) Súlad 

(2) Nesúladný súlad:   skúsenosť unifikovaného času 

(3) Súladný nesúlad:   skúsenosť času, ktorý môže byť zmenený  

alebo narušený nepredvídateľnými udalosťami 

(4) Nesúlad  

Súlad a nesúlad sú mimo hraníc ľudskej skúsenosti. Čistý súlad by predstavoval čistú 

postupnosť udalostí, ktorú Carr odmieta a tvrdí o nej, že nemôže byť predmetom 

skúsenosti. Neumožňuje totiž akúkoľvek možnosť zmeny v rámci skúsenosti plynutia času 

(Wood, 1991, s.22). Ricoeur sa však zaujíma o ľudskú skúsenosť, preto svoju pozornosť 

venuje neriešiteľnej dialektike medzi súladom a nesúladom. To znamená, že sa zaujíma 

o druhý a tretí typ skúsenosti času.  

 Ricoeur ukázal, akým spôsobom narácia rieši našu často protichodnú skúsenosť 

času. Naša skúsenosť času má totiž súladné a nesúladné prvky. Na to, aby sme porozumeli, 

o aký druh narácie ide v prípade konštruovania osobnej identity človeka, musíme sa 
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sústrediť na to, akým spôsobom je naša skúsenosť času diskordantnou konkordanciou 

a konkordantnou diskordanciou. Zdanlivý konflikt medzi týmito dvomi typmi skúsenosti 

času je vyriešený prostredníctvom konfigurácie, zápletky. Naše skúsenosti sú spájané 

v príbehu, ktorý nám umožňuje kontextualizovať rôznorodé udalosti v našich životoch. 

Preto je narácia vo vzťahu k ľudskému životu relevantná v tom zmysle, že naše skúsenosti 

sú uchopiteľné v kontexte narácie.  

Konfiguračný proces zápletky je zavŕšený v akte čítania. Čítanie je nevyhnutnou 

súčasťou mimetického procesu tvorby zápletky, keďže tvorba zápletky obsahuje 

dialektický vzťah medzi tvorcom zápletky a čitateľom. „Dynamika konfigurácie je 

zavŕšená až v čítaní. A za hranicami čítania, totiž v aktuálnom konaní, poučenom prežitými 

epizódami, sa konfigurácia textu premenuje na refiguráciu“ (Ricoeur, 2007, s. 226). 

Ricoeur tvrdí, že „ak je možné konštrukciu zápletky popísať ako akt súdenia 

a produktívnej obrazotvornosti, je to preto, že tento akt je spoločným dielom textu a jeho 

čitateľa v tom zmysle, v ktorom Aristoteles tvrdil, že pocit je spoločným dielom 

pociťovaného a pociťujúceho“ (Ricoeur, 2000, s. 120).  

Pre Ricoeura predstavuje čítanie mediátora medzi pólmi fenomenológie 

a sémantickej štruktúry. Sémantickú štruktúru možno opísať pomocou autorských stratégií, 

semiautonómnej povahy textu a teórie spätnej väzby čitateľa na text a autora. Vo svojich 

skorších prácach Ricoeur upriamuje pozornosť na hermeneutiku symbolu, slova a vety ako 

jednotiek významu, ale v neskoršom období argumentuje, že text je vhodnou paradigmou 

pre ľudské konanie a konanie je vhodným referentom pre text, ktorý má naratívny 

charakter, lebo je o ľudskom konaní (Ricoeur, 1992, s. 152).  

Definícia textu ako výsledku naratívnych operácií nám ozrejmuje jeho 

charakteristiky, ktoré nie sú tak zreteľné vtedy, ak prihliadneme na povrchnejšiu definíciu 

textu ako produktu, pričom sa neprihliada na jeho tvorbu ako aj na modus jeho použitia. 

Ricoeur nesituuje text do pozície objektu, ale skúma ho v dialektike objektivizácie 

a porozumenia na úrovni textu. Na úrovni textu sme totiž schopní hovoriť o jednotke 

významu, ktorá má semiautonómnu existenciu. Text je do určitej miery nezávislý od 

procesov svojej tvorby, no nemôžeme tvrdiť, že je úplne autonómny. Predstavuje 

priesečník vzťahu medzi človekom a svetom, človekom a človekom a človekom vo vzťahu 

k sebe samému. Podľa Ricoeura, tieto vzťahy sú vzťahmi referenciality, komunikácie 

a sebaporozumenia. Ricoeur nechápe hermeneutiku len ako interpretáciu textu, ale ako 

priesečník medzi konfiguráciou a refiguráciou života (Ricoeur, 1974, s. 20).  

Prepojenie konceptu čítania s konceptom hermeneutiky sebaporozumenia umožňuje 

Ricoeurovi vysloviť tvrdenie, že identita je jednak temporálnou štruktúrou závislou na 

narácii, ako aj neustále sa utvárajúcim projektom počas celej existencie osoby (Ricoeur, 

1992, s. 114). Koncept čítania Ricoeur vyzdvihuje preto, lebo len v čítaní sa završuje 

dynamizmus  konfigurácie. Len v čítaní je dosiahnutá, prostredníctvom prechodu 

prefigurácie do refigurácie, transfigurácia svetov. Vo vzťahu týchto svetov je to práve 

osoba ako čitateľ, kto podstupuje túto cestu čítania. Ricoeur preto argumentuje, že „proces 

kompozície, konfigurácie sa nerealizuje v texte, ale v čitateľovi. Pod touto podmienkou 

konfigurácia umožňuje rekonfiguráciu života prostredníctvom narácie“ (Ricoeur, 1991a, s. 

430). Prostredníctvom rekonfigurácie života je osoba schopná porozumieť sama sebe. Táto 
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kompozícia alebo konfigurácia má dynamický charakter, lebo sme schopní utvárať rozličné 

zápletky o našich životoch. Ricoeur v tomto ohľade vyjadruje názor: „Tak, ako je možné 

utvoriť niekoľko zápletiek o tej istej príhode... tak je možné utvárať rozličné, často aj 

protichodné zápletky o našich životoch“ (Ricoeur, 1991a, s. 248). Na druhej strane však 

život môže byť jednotný a ucelený. Ľudské Ja je autorom a čitateľom vlastného textu a ani 

jeden z nich nie je nadradený vo vzťahu utvárania identity ako narácie. Ricoeur svoju 

pozornosť vzťahuje na to, ako dosahujeme dynamickú rovnováhu medzi Ja, ktoré je 

ucelené a semiautonómne na úrovni sociálnej štruktúry, a Ja, ktoré sa utvára na priesečníku 

rozličných príbehov aj ako súčasť osobných príbehov iných ľudí. Argumentuje, že v tejto 

dynamickej rovnováhe sa človek stáva reflexívnym Ja, a to prostredníctvom apropriácie 

významov objektivizovaných v kultúre a prostredníctvom utvárania vlastných verzií týchto 

významov. Týmto spôsobom človek vytvára ucelený a zrozumiteľný obraz seba samého. 

Naratívna konfigurácia aktívne používaná čitateľom je médiom medzi skúsenosťou 

a diskurzom, a preto je prostriedkom pre vyrozprávanie príbehu o ľudskom konaní 

a utrpení (Ricoeur, 1992, s. 320).  

Naratívna aktivita je ukotvená v praktickej sfére. Logika usporiadania udalostí 

v narácii je logikou pravdepodobnosti, ktorá neignoruje perspektívy jednotlivých aktérov 

zainteresovaných v naratívnych udalostiach. Preto je možné odlíšiť „konanie od fyzického 

pohybu a psychologického správania“ (Ricoeur, 1991a, s. 28). Naratívna aktivita zahŕňa 

také aspekty ako presvedčenia, túžby, okolnosti, ciele, prostriedky motívy, ktoré vytvárajú 

„sémantiku konania“ (Ricoeur, 1991a, s. 28). Narácie sú prostriedkom uchopenia oblasti 

ľudského konania, ktoré je predmetom praktického chápania, nevyhnutného pre vytváranie 

morálnych úsudkov. Rozprávať príbeh znamená použiť sémantiku konania s ohľadom na 

súlad a vyústenie príbehu za účelom rozlíšenia, ako sa rôzne udalosti, aktéri a okolnosti 

vzťahujú voči sebe navzájom. 

Narácia a naratívna činnosť nie sú ukotvené len v pochopení dynamiky ľudského 

konania a interakcie. Naratívna konfigurácia v oboch aspektoch taktiež umožňuje 

potenciálne zmeny v praktickom svete: čo znamená, že sa taktiež nachádza vo vzťahu 

transformácie s ohľadom na praktickú sféru (Ricoeur, 2000, s. 93). Objasňuje vzťahy 

medzi konaním, aktérmi, cieľmi, motívmi, okolnosťami, ľudským blahom a utrpením; je to 

proces objasnenia, ktorý predpokladá pochopenie dynamiky a zmyslu ľudskej interakcie. 

Taktiež umožňuje ďalšie možné porozumenie ľudskej praxi, ako aj transformáciám ľudskej 

praxe. Je to preto, že konfigurácia ako základ hermeneutického chápania kulminuje 

v reflektívnom akte apropriácie. V kontexte čítania textu, Ricoeur hovorí o momente 

apropriácie ako o splynutí horizontu textu a horizontu čitateľa. V momente apropriácie 

prostredníctvom pochopenia textu, text obohacuje čitateľovo porozumenie sebe samému 

a preto ovplyvňuje jeho konanie. Na druhej strane, to čo si čitateľ odnesie z textu závisí od 

toho, čo čitateľ textu prináša.  

Apropriácia ako taká si vyžaduje dialektickú súhru vlastného porozumenia textu, 

ako aj porozumenia sebe samému (Ricoeur, 1992, s. 162). Toto sebapochopenie má podľa 

Ricoeura charakter naratívneho porozumenia, v ktorom Ja je text. Naratívne porozumenie 

vlastnému Ja je predpokladom akýchkoľvek zmien, ktoré by chcel jednotlivec uskutočniť 

vo svojom živote. Porozumenie vlastnej minulosti, ako aj zmenám, ktoré by jednotlivec 



81 

 

chcel urobiť vo svojej budúcnosti, je produktom uplatňovania naratívnej konfigurácie. 

Podobne ako autori a čitatelia využívajú konfiguráciu na porozumenie rôznym elementom 

literárnych textov, ľudia sa v každodennom živote snažia porozumieť svojej skúsenosti. 

Každé ľudské Ja  „má históriu, svoju vlastnú históriu“ (Ricoeur, 1992, s. 114) a je podobné 

čitateľovi príbehov vo svojich snaženiach pochopiť tento aspekt seba samého. Nie ako 

čitateľ, ale, podobne ako autor, človek disponuje určitou mierou kontroly nad svojou 

vlastnou budúcnosťou, a preto je vystavené konfiguračnému problému, ktorý je podobný 

tomu, ako majú autori. Samozrejme, že v každodennom živote sa človek ocitá obmedzený 

v procese odkrývania príbehov iných osôb, ovplyvňovaný okolnosťami, ktoré sú mimo 

jeho kontroly. Autorská kontrola nad budúcnosťou preto nemôže byť plne aplikovaná na 

ľudské Ja. Podľa Ricoeura, „v našich vlastných príbehoch môžeme byť rozprávačmi 

a vlastnými postavami, ale nikdy nie viac než len spoluautormi“ (Ricoeur, 1992, s. 160). 

Môžeme preto vidieť, že konfigurácia pracuje medzi dvomi pólmi, medzi ktorými 

osciluje naratívna identita. Každý z týchto pólov predstavuje model permanencie v čase – 

kľúčové kritérium problému osobnej identity - a každý odpovedá na otázku Kto som?. Na 

jednej strane sa nachádza sedimentovaný charakter. Charakter nám umožňuje identifikovať 

niekoho ako rovnaké Ja (sameself) (Ricoeur, 1992, s. 119). Ricoeurova analýza charakteru 

v zmysle získaných dispozícií a získaných identifikácií nám umožňuje konceptualizovať 

temporalitu a dynamizmus osobnej identity. Napríklad, diskutuje o získavaní návykov, 

ktoré charakterizuje ako proces inovácie a sedimentácie, kde nové návyky sú 

sedimentované na predošlých. Prostredníctvom tohto procesu „návyk dáva charakteru 

históriu“ (Ricoeur, 1992, s. 121). Prostredníctvom získaných identifikácií sa osoba 

identifikuje s ostatnými, s inými „hodnotami, normami, modelmi a hrdinami“ (Ricoeur, 

1992, s. 121). Získanie týchto charakterových čŕt je výsledkom procesu inakosti 

a internalizácie. Získané identifikácie a návyky poskytujú charakteru určitú permanenciu v 

čase alebo totožnosť (sameness). Táto rovnakosť je vlastná len ľuďom a stojí v opozícii 

voči rovnakosti vecí, lebo závisí od uplatňovania určitých schopností, charakteristických 

pre bytie osobou, predovšetkým inovácie a internalizácie. Ďalšou schopnosťou je 

schopnosť dodržať slovo a tým ostať stály so sebou samým. „Táto stálosť sa stavia na 

odpor času a je odmietnutím zmeny, keď sa stretáva s výzvou na obmenu presvedčení, čo 

znamená, že s ohľadom na určité aspekty charakteru jednotlivca by dnes neurobil rovnaký 

sľub ako niekedy v minulosti“ (Ricoeur, 1993, s. 106). 

Na jednom póle teda stojí získaný charakter, nejaká druhá prirodzenosť. Tento pól 

závisí na určitých schopnostiach, ktoré charakterizujú Ja. Tieto schopnosti zahŕňajú 

schopnosť dodržať sľub a schopnosti potrebné na internalizovanie inakosti, alebo na 

rozvinutie nových návykov a tým na umožnenie zmeny (Ricoeur, 1992, s. 122). Medzi 

týmito dvomi pólmi zohráva konfigurácia rôzne funkcie, ktoré prispievajú ku konštitúcii 

identity človeka. Konfigurácia napomáha osobe porozumieť svojmu charakteru: jeho 

histórii, vzťahom medzi rôznymi elementmi, ktoré ho tvoria, príbehy jeho nadobudnutia 

a transformácie v čase. Dodržanie slova a získanie charakterových vlastností sú schopnosti, 

ktoré umožňujú osobe zmeniť štruktúru identity, preto v tomto ohľade úlohou konfigurácie 

nie je len porozumenie sebe samému, ale aj rozvoj vlastného Ja.  
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Tieto dva aspekty naratívnej konfigurácie sa nachádzajú v „dialektickom 

vzťahu  anticipácie“ (Ricoeur, 1992, s. 161), medzi tým, kým osoba je a tým, čo robí alebo 

čo chce robiť. Táto dialektická súhra aspektov naratívnej konfigurácie je zdrojom 

dynamizmu naratívnej identity človeka. Na jednej strane, rovnakosť charakteru je 

výsledkom uplatňovania vlastného Ja, čo vyžaduje kreatívne používanie konfigurácie. Na 

druhej strane, rovnakosť charakteru a uplatňovanie konfigurácie slúži ako zdroj pre ďalšie 

kreatívne konfigurácie. Konfigurácia zjednocuje našu časovú skúsenosť a integruje našu 

permanenciu v čase s takými kategóriami, ktoré sa s ohľadom na permanenciu vecí zdajú 

byť protikladné, ako napríklad „rôznorodosť, variabilita, diskontinuita a nestabilita“ 

(Ricoeur, 1992, s. 140). To nám umožňuje hovoriť o dynamizme osobnej identity, ktorý je 

charakterizovaný „potrebou súladu a prítomnosťou nesúladu“ (Ricoeur, 1992, s. 141). 

Na strane nesúladu existuje hrozba nepredvídateľných udalostí, ktoré by mohli 

vážne narušiť niečí život. Potenciál pre diskordanciu je taktiež prítomný v koexistencii 

množstva heterogénnych elementov, ktoré utvárajú život jednotlivca, ako sú rôzne úlohy, 

vzťahy v ktorých sa jednotlivec nachádza, role, ktoré jednotlivec hrá (Ricoeur, 1992, s. 

141).  Potreba súladu predpokladá integráciu rôznych aspektov našich životov. Ricoeur 

preto navrhuje revíziu koncepcie činnosti, ktorá by nám umožnila vidieť veci ako 

zmysluplné konštituenty toho, kto sme.  

Zmysluplné konanie, podľa Ricoeura, by malo byť chápané v zmysle „hierarchie 

jednotiek praxe“ (Ricoeur, 1992, s. 153). Existujú tri takéto jednotky. Prvú jednotku tvoria 

praxe ako „profesie, umenia a hry“ (Ricoeur, 1992, s. 153). Praxe sú niečím viac než len 

reťazcami objektívne opísateľných činností. Vyžadujú si koordináciu fyzickej kauzality 

a segmentov intencionality. Vďaka koordinácii fyzického a intencionálneho naberajú praxe 

teleologický charakter. Každá prax disponuje „konfiguračnou jednotou“ (Ricoeur, 1992, s. 

153), ktorá ju oddeľuje od ostatných praxí. Táto jednota je vytváraná pomocou vzťahov, 

ktoré Ricoeur opisuje ako vzťahy subordinácie, v ktorých sú mnohé čiastkové činnosti 

podriadené ústrednému konaniu. Takže, napríklad prax rodičovstva je utváraná mnohými 

čiastkovými činnosťami, akými sú starostlivosť, výchova, učenie, ktoré pozostávajú 

z ďalších činností. Tieto vzťahy sú prepojené teleologickými a systémovými aspektmi 

praxí prostredníctvom „konštitučných pravidiel“, ktoré sú „zákonmi významu, ktoré tvoria 

prax“ (Ricoeur, 1992, s. 154). Tieto pravidlá dávajú špecifickým činnostiam ich význam 

v rámci kontextu danej praxe.  

Ďalšou jednotkou praxe sú životné plány, „medzičlánok medzi praxami 

a globálnym projektom existencie“ (Ricoeur, 1992, s. 157). Životné plány „predstavujú tie 

praktické jednotky, ktoré utvárajú profesionálny život, rodinný život, voľný čas 

a podobne“ (Ricoeur, 1992, s. 157). Životné plány sú utvárané a menia sa kvôli dvojakému 

pohybu medzi dlhodobejšími a krátkodobejšími ideálmi a na základe zváženia výhod 

a nevýhod daného životného plánu na úrovni praxe. Tento dvojaký pohyb je podobný 

hermeneutickému porozumeniu textu, kde sa porozumenie textu pohybuje medzi 

porozumením jednotlivých textových častí a textu ako celku. Životné plány zohľadňujú 

časti v rámci anticipovaného celku, ale tieto časti nekonštituujú žitú analógiu textu ako 

celku.  
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Treťou jednotkou praxe je naratívna jednota života, ktorá dáva životu formu 

naratívnej celistvosti (Ricoeur, 1992, s. 158). Na tejto úrovni vidíme najexplicitnejší 

ekvivalent naratívnej integrácie množstva príhod do jedného príbehu. Z dôvodu 

nekompletnosti ľudského života počas jeho trvania môžeme povedať, že takáto jednota nie 

je nikdy plne zrealizovaná. Môžeme však o nej hovoriť v tom zmysle, že cieľom života je 

dosiahnuť túto jednotu tak, ako je cieľom literárnych narácií dosiahnuť konkordanciu 

a záver. 

Okrem hlavného cieľa naratívnej jednoty života môžeme hovoriť aj o rôznych 

kategóriách unifikácie v rámci jednotiek praxe. Jednotlivé praxe zjednocujú rôzne 

špecifické role a činnosti. Ideály a hodnoty zjednocujú rôzne praxe. Súbory ideálov a praxí 

sú zjednotené v životných plánoch. Medzi týmito úrovňami Ricoeurovej hierarchie praxe 

je možná aj nezhoda. Napríklad čerstvý rodič, ktorý je postavený pred svoju novú úlohu, 

ktorá si vyžaduje nové činnosti, zisťuje, že táto prax rodičovstva koliduje s jeho záľubou 

v nočnom živote. To je konflikt na úrovni jednotlivých praxí, ale taktiež môže byť zdrojom 

nesúladu na úrovni osobných životných plánov. Výsledkom je to, že rodič musí 

prehodnotiť svoje ideály, hodnoty a ciele, čím narúša vlastnú koncepciu seba samého. 

Jednota života by potom mohla byť výsledkom výberu a usporiadania komponentov, ktoré 

tvoria život- komponentov ako heterogénnych a špecifických praxí, návykov, úloh, 

životných plánov, ideálov, hodnôt a cieľov za účelom minimalizácie  možnosti nesúladu. 

Na základe predošlej argumentácie môžeme hovoriť o Ja ako o texte. Ja ako text je 

tvorené mnohými rozličnými elementmi. Ja, tak ako text, dáva zmysel vďaka naratívnej 

konfigurácii. Tak ako autor alebo skôr ako rozprávač, Ja používa konfiguráciu na 

integráciu rôznych elementov, ktoré tvoria život a tým vytvára koherentný zmysel, kým 

človek je. Osobná identita je produktom naratívnej konfigurácie. Ja potom môže byť 

vnímané ako čítaný text, a zároveň ako čitateľ i rozprávač tohto textu. Ja je potom 

naráciou a rozprávačom, preto ho môžeme nazvať naratívnym rozprávačom. 

Aj Ricoeurova koncepcia potreby narácie v štruktúre ľudskej skúsenosti a osobnej 

identity je predmetom kritiky. Jedna kritika hovorí: „Príbehy sú rozprávané a nie žité; život 

sa žije a nie rozpráva“ (Ricoeur, 1991a, s. 20). Táto kritika oddeľuje život od naratívnej 

činnosti a považuje tieto dve aktivity za nezlučiteľné, alebo za, dokonca, navzájom 

vylúčiteľné. Ricoeur vyvracia túto kritiku prostredníctvom komplementarity života 

a konfigurácie. Po prvé, predmetom narácie je ľudské konanie a utrpenie. Príbehy 

rozprávajú o ľudskom živote. Po druhé, príbehy nám slúžia ako úvahy, ktoré nám hovoria 

o následkoch prípadného konania. Niektoré príbehy sú výstražnými historkami, ktoré nás 

varujú pred uskutočňovaním určitých cieľov. Taktiež poznáme inšpiratívne príbehy, ktoré 

ľudí povzbudzujú ku konaniu. Ako také, príbehy majú moc ovplyvniť ľudské životy.  

Ricoeur ďalej argumentuje, že, v určitom zmysle, životy sú rozprávané- nie príbehy 

rozprávajú o živote, ale život je žitý ako príbeh, ktorý je rozprávaný. Ricoeur umocňuje 

potrebu naratívnej konfigurácie prostredníctvom jeho vyjadrenia, že bez interpretácie by 

bol život len biologickým fenoménom. (Ricoeur, 1991a, s. 27-28) Potreba naratívnej 

konfigurácie, ktorú zdieľajú všetky ľudské bytosti, stavia ľudský život nad úroveň 

fyzických vecí a biologických organizmov. Ricoeurov argument vzájomnej 

komplementarity naratívnej konfigurácie a ľudského života však ide ešte ďalej. 



84 

 

Ľudský život podľa neho nie je ľudským, pokiaľ nie je interpretovaný naratívnym 

spôsobom. Predpokladom toho je, že život je interpretovateľný. Túto tézu podporuje 

svojou sémantikou činnosti v štruktúre ľudského konania a utrpenia, ktorá udeľuje význam 

našim činom a umožňuje nám odlíšiť ich od fyzických pohybov a správania. Taktiež 

hovorí o „symbolických zdrojoch praktickej oblasti“ (Ricoeur, 1991a, s. 28), akými sú 

špecifické znaky, pravidlá, normy, ktoré spoločne slúžia ako kontext opisu nášho konania. 

Ľudské konanie je podľa Ricoeura sprostredkované vždy symbolicky a naše symbolické 

konvencie a diskurzívne praxe dávajú našim činom špecifický význam (Ricoeur, 1991a, s. 

29). Keďže život je tvorený zmysluplným konaním a je situovaný v rámci zmysluplného 

kontextu, potom život má prenaratívnu kvalitu, a preto o ňom môžeme hovoriť ako 

o príbehu. Na druhej strane Ricoeur (2007, s. 353) pripúšťa isté hranice naratívnej identity. 

Tvrdí, že: 

Naratívna identita nie je pevná a bez medzier; rovnako ako možno zložiť niekoľko 

zápletiek vo vzťahu k rovnakým príhodám, tak je možné vždy splietať odlišné, 

dokonca protichodné zápletky vo veci vlastného života.... Naratívna identita sa 

potom neustále tvorí a rozkladá, takže otázku dôvery, ktorú položil Ježiš svojim 

učeníkom – Kto hovoríte, že som?-, si o sebe môže klásť každý v rovnakom zmätku 

ako učeníci, ktorých sa pýtal Ježiš. Naratívna identita sa tak stáva titulom problému 

i riešenia.   

Preto následne vyjadruje názor, že túto nestabilitu naratívnej identity by potvrdilo 

systematické bádanie autobiografie a autoportrétu.  

Podľa Ricoeura naratívna identita nevyčerpáva celú otázku ipseity subjektu. 

Naratívna identita sa rovná ipseite v momente rozhodnutia, ktoré vychádza z rozprávania 

a čítania. Tento moment rozhodnutia je výsledkom rozprávania ako výzvy byť a konať 

ináč. Vďaka tomuto rozhodnutiu sa stáva z etickej zodpovednosti najvyšší faktor ipseity 

(Ricoeur, 2007, s. 353). Podľa Ricoeura, je potom na čitateľovi, z ktorého sa opätovne 

stáva aktér, pôvodca konania, aby zvolil medzi mnohými projektmi etickej správnosti. 

Čitateľ totiž predstavuje cieľ rozprávača, ktorý sa ho snaží presvedčiť o takom nazeraní 

sveta, ktoré nikdy nie je eticky neutrálne, ale implicitne či explicitne vedie k novému 

posudzovaniu sveta, „v tomto zmysle už rozprávanie patrí do etického poľa vďaka snahe 

o etickú správnosť, ktorá je od narácie neodlúčiteľná“ (Ricoeur, 2007, s. 354). Preto aj 

Ricoeur priznáva, že „v tomto bode sa pojem naratívnej identity stretáva so svojou 

hranicou a musí sa spojiť s inými než naratívnymi zložkami utvárania konajúceho 

subjektu“ ( Ricoeur, 2007, s. 354). 

Ricoeur vo svojej filozofickej koncepcii prepája filozofiu jazyka, hermeneutiku 

textu, sémantiku konania a pragmatiku. Rieši tým mnohé otázky vyvstávajúce zo zámena 

Ja. Vo svojom projekte naratívnej konštrukcie osobnej identity človeka ponúka odpovede 

na otázky, týkajúce sa problému porozumenia vlastnému životu a kreovania života ako 

príbehu. Vyhýba sa extrémnym pozíciám, a to či už odmietnutiu narácie, alebo druhému 

extrému, t.j. pozícii, ktorá presadzuje stanovisko, že celá realita má prenaratívny charakter. 

Naráciu rozumie ako prostriedok, pomocou ktorého je človek schopný dať svojmu konaniu 

zmysel a neexistuje len ako Čo, ale predovšetkým ako Kto. Prostredníctvom narácie sme 

schopní žiť čas typicky ľudským spôsobom. Naratívna konfigurácia je vhodným riešením 
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otázky časovej skúsenosti človeka. Konfiguračný proces zápletky predstavuje spôsob, 

akým sa časová skúsenosť človeka stáva zrozumiteľnou. 

Teória naratívnej konštrukcie identity človeka u Ricoeura je výsledkom prepojenia 

hermeneutiky textu s teóriou osobnej identity človeka. Pojem textu aplikuje na ľudský 

život a využíva hermeneutiku textu pre objasnenie otázky osobnej identity človeka. Tento 

postoj sa stal aj terčom kritiky a Ricoeur následne uznáva hranice naratívneho modelu 

osobnej identity človeka. Hranice naratívnej identity sa týkajú jednak problému 

čítania, jednak problému ipseity človeka. Identita človeka v zmysle jeho ipseity nám 

umožňuje myslieť o aktérstve a zodpovednosti človeka za konanie. Táto etická 

zodpovednosť sa prejavuje v sľube, ktorý človek vyslovuje a ktorý je prejavom jeho 

ipseity. Druhú hranicu naratívnej identity predstavuje moment rozhodnutia ako výsledku 

čítania a rozprávania, v ktorom sa čitateľ rozhoduje pre svoje konanie. Moment 

rozhodnutia je výsledkom splynutia horizontov textu a čitateľa, ale jeho následné konanie 

už nie je len v poli naratívnej identity. Táto hranica naratívnej identity však nijako 

nepopiera riešenie, ktoré ponúka, lebo, ako tvrdí Ricoeur „bez interpretácie by bol život len 

biologickým fenoménom“ (Ricoeur, 1991a, s. 27- 28) a „rozprávaná história hovorí o tom, 

kto prináleží konaniu. Identita onoho kto teda sama nie je ničím iným než naratívnou 

identitou“ (Ricoeur, 2007, s. 350). 

 

  


