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Úvod 

 

Jeden zo súčasných bestsellerových románov Paula Murraya Skippy dies obsahuje 

pasáž, v ktorej hlavná postava Howard počas svojej životnej krízy vyslovuje slová 

(Murray, 2010, 54):  

-Môj život jednoducho nie je taký, aký som očakával, že bude.- -A čo si 

očakával?- spýtal sa ho priateľ. Howard sa nahlas zamyslel: -Asi to znie hlúpo, 

ale myslel som si že môj život bude dramatickejší, že bude ako naratívny 

oblúk.- Vidiac Farleyho prázdny pohľad vysvetľuje: -Nejaký konkrétny smer. 

Zmysel. Pocit, že to nie je len zväzok dní poukladaných jeden na druhom. Ako, 

napríklad, kniha, ktorú práve čítam, kniha Roberta Gravesa.-.  

Žeby očakával, že jeho život bude dobrodružnejší, búrlivejší, dramatickejší? Možno 

ako mladý študent chcel rozprávať svoj výnimočný príbeh, ktorý sa mu však zlieval do 

úplnej obyčajnosti bez vyššieho stupňa gradácie a ktorý nespĺňal predstavu o tom, aký 

žáner by mal jeho životný príbeh mať. Tvorba  vlastného životného príbehu, alebo 

štrukturovanie sledu udalostí do zápletky súladného celku autobiografie úzko súvisí s 

potrebou človeka sebachápania, sebapoznania a jedinečného prežívania vlastnej existencie 

v zmysle projektovania originálnej vlastnej lifestory. Tento proces je možné vymedziť ako 

proces naratívneho štrukturovania osobnej identity človeka.  

Otázka osobnej identity človeka má špecifický charakter. Človek na rozdiel od 

iných živých bytostí je schopný sebauvedomenia a chápania vlastného života. Od okamihu, 

keď dokáže odlíšiť Ja od Ty, vie určiť hranice medzi sebou a ostatnými. Človek sa líši od 

iných objektov a živých bytostí v mode svojej existencie a zároveň disponuje časovosťou, 

t.j. má minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Ľudská existencia nepredstavuje len fungovanie 

konkrétneho živého organizmu v prostredí. Človek je bytosť, ktorej existencia sa 

nevyhnutne odohráva v kultúre a spoločnosti, je schopný vytvárať hodnoty, reagovať na 

kultúru a v jazyku artikulovať zážitok vlastného Ja. 

 V rámci skúmania osobnej identity človeka je preto potrebné prihliadať nielen na 

špecifiká ľudskej existencie, ale zároveň aj reagovať na zmeny v kultúre. Nutnosť zaoberať 

sa touto otázkou vyvstáva z fenoménov, ktoré ovládli a ovplyvnili západnú kultúru 

v dvadsiatom  storočí. Ide o také kultúrne fenomény, ako je fragmentarizácia osobnej 

skúsenosti jednotlivca, globalizácia a detradicionalizácia. Na jednej strane je pre človeka 

20. storočia charakteristický individualizmus a racionalita, na strane druhej zažíva krízu 

identity vďaka fragmentarizačným  procesom, ktoré znemožňujú jednotný zážitok vlastnej 

existencie. Globalizácia a detradicionalizácia posúvajú a uvoľňujú hranice, ktoré až do 

tohto momentu pre človeka predstavovali určitú istotu existencie. Téma osobnej identity 

človeka sa preto stala jednou z ústredných tém filozofie 20.storočia a bolo na ňu 

nahliadané z rozličných prístupov. Tieto prístupy konfrontovali klasické koncepcie osobnej 

identity s novými postojmi, ktoré do tejto problematiky inkorporovali problém časovosti 

človeka, jeho bytia a vzájomnej interakcie s inými.  

Naše skúmanie preto v prvej kapitole sústredíme na samotný pojem osobnej 

identity človeka a jej filozofickú problematizáciu.    
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V druhej kapitole sústreďujeme pozornosť na variácie tohto pojmu v historicko-

filozofickom vývoji západnej kultúry. V rámci filozofického výskumu problému identity 

v dejinách filozofie analyzujeme a interpretujeme dejinno-filozofické práce „klasických“ 

autorov zaoberajúcich sa subjektivitou. Ide predovšetkým o filozofov ako je John Locke 

(1690)
1
, René Descartes (1637, 1641, 1644)

2
 a Immanuel Kant.  

Náčrt artikulácie otázky identity človeka v dejinách filozofie vedie k potrebe 

zaoberať sa priamymi zdrojmi súčasných filozofických prístupov presadzujúcich naratívny 

model osobnej identity človeka. Tento filozofický koncept má svoje zdroje vo viacerých 

filozofických koncepciách, ale taktiež nachádza inšpiráciu aj vo viacerých humanitných 

disciplínach. Konkrétne máme na mysli identifikovanie paradigmy „človek kreatívne 

utvára svoju existenciu v relácii voči svetu“ v tých disciplínach, ktoré priamo ovplyvnili 

vznik a vývoj tých filozofických perspektív, ktoré presadzujú koncept človeka ako 

kontextuálne a sociálne podmienenej bytosti, ktorá neustále utvára seba samu v interakcii 

so samým sebou a inými.  

Budeme sa zaoberať takými zdrojmi modelov presadzujúcich identitu človeka ako 

naratívnu štruktúru, akými sú štrukturalizmus v lingvistike (Ferdinand de Saussure), 

antropológii (Claude Lévi-Strauss) a  sociálny konštruktivizmus v psychológii (Lev 

Vygotskij, Kenneth Gergen, John Shotter, Jeanne Mareceková). Keďže naratívne modely 

osobnej identity sa opierajú predovšetkým o kompetenciu človeka chápať a intepretovať 

jednotlivý ľudský život i všeobecné ľudské dejiny, ich hlavným filozofickým zdrojom je 

filozofická hermeneutika ako teória chápania. Filozofická hermeneutika pracuje 

s viacerými konceptmi, akými sú chápanie, porozumenie,  dejinné vedomie človeka, 

tradícia a časovosť človeka, ktoré predstavujú fundamentálne pojmy naratívnych modelov 

osobnej identity človeka. Ich inšpiračné zdroje predstavujú predovšetkým koncepcie 

Wilhelma Diltheya
3
, Martina Heideggera (1927)

4
 a Hansa-Georga Gadamera (1960)

5
.  

Predmetom nášho výskumu v štvrtej kapitole je pojem narácie. Našu pozornosť  

venujeme vymedzeniu tohto pojmu v rámci skúmania identity človeka, vnútornej štruktúre 

narácie a jej tvorbe prostredníctvom konfiguračného procesu tvorby zápletky. Zároveň 

analyzujeme tento pojem vo vzťahu k pojmu kontinuity  ako schopnosti človeka utvárať z 

konfigurácie minulosť-prítomnosť-budúcnosť jeden koherentný celok, ktorým je jeho 

osobná identita. Keďže pojem narácie je využívaný nielen pri skúmaní osobnej identity 

človeka, ale aj identity na kolektívnej a univerzálnej ľudskej úrovni, v tejto kapitole 

                                                           
1
 Problémom identity človeka sa John Locke zaoberá v diele An Essay concerning Human Understanding 

(1690). V českom preklade bolo dielo vydané pod názvom Esej o lidském rozumu(1984). 
2
 V našom skúmaní interpretujeme a analyzujeme jeho nasledujúce diela: Discours de la Methode (1637), 

v českom preklade Roprava o metode(1992); Meditationes de Prima Philosophia (1641), v českom preklade 

Meditace o první filosofii (2003); a Les Principes de la philosophie (1644), v českom preklade Principy 

filosofie: výbor doplněný dvěma Descartovými dopisy Alžbětě Falcké (1998). 
3
 V našej diskusii analyzujeme a interpretujeme výber z diela publikovaný pod názvom Život a dejinné 

vedomie (1980) 
4
 Za účelom analýzy teoretických východísk naratívneho modelu interpretujeme analyzujeme český preklad 

práce Zein und Zeit (1927), ktorý bol publikovaný pod názvom Bytí a čas (2002). 
5
 Ide o prácu Warheit und Metode (1960). V našom skúmaní interpretujeme český preklad Pravda a Metóda 

publikovaný v roku 2010 a ďalšie jeho diela, ktoré vyšli v českom preklade pod názvami Problém dějinného 

vědomí (1994) a Člověk a řeč (1999). 
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analyzujeme problém narácie v prácach autorov, ktorí sa ním zaoberajú v rámci 

filozofického skúmania historiografie, kultúry a individuálnej existencie.  

  V nasledujúcich kapitolách sa sústredíme na ambície a možnosti skúmaného 

filozofického modelu. Naša analýza sa v tejto časti bude opierať o práce reprezentatívnych 

autorov presadzujúcich naratívny model osobnej identity človeka v rôznych oblastiach 

filozofického skúmania. Autorom koncepcie praktickej hermeneutiky, ktorá presadzuje 

projekt naratívnej identity je Paul Ricoeur. Témou osobnej identity sa zaoberá 

v trojzväzkovom diele Temps et Récit
6
(1983, 1984, 1985) a Soi-même comme un 

autre
7
(1990). Významným filzofom, ktorý sa zaoberá naratívnou identitou v kontexte 

etických skúmaní je Alasdair MacIntyre, ktorý svoju koncepciu rozvíja predovšetkým 

v práci After Virtue
8
 (1981). Problémom narácie v kontexte skúmania axiologickej 

dimenzie modernej subjektivity sa vo svojich dielach Sources of the Self: The making of 

the modern identity (1989)a  Philosophical papers I: Human agency and language (1978) 

zaoberá Charles Taylor. Vzťah ľudskej temporality a narácie je ústredným problémom 

filozofickej koncepcie Davida Carra v jeho prácach Time, narrative, and history a 

Interpreting Husserl: critical and comparative studies. 

 

  

                                                           
6
V slovenskom preklade bolo dielo Temps et Recit publikované pod názvom Čas a rozprávanie ( 2002, 2004, 

2007). 
7
V anglickom preklade Oneself as Another (1992). V našej analýze  budeme používať aj slovenský názov 

diela Bytie sebou ako iným. 
8
V českom preklade Ztráta cnosti: K morální krizi současnosti (2004). 


