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Záver 
 

Myšlienka osobnej identity ako naratívnej štruktúry je provokatívna, diskutabilná, 

mnohokrát aj odmietaná a spochybňovaná. Pre filozofa, ktorého fascinuje filozofická 

antropológia a axiológia preto výskum tejto témy predstavuje obrovskú výzvu. Keďže sa 

jedná predovšetkým o filozofické práce posledných štyroch desaťročí, táto výzva spočíva v 

„novosti“ a aktuálnosti tejto problematiky.   

Z dejinno-filozofického hľadiska možno konštatovať, že téma osobnej identity človeka 

prešla určitým vývojom. Na základe kultúrnych a spoločenských podmienok, ktoré boli 

kladené modernému subjektu, sa z témy epistemologickej stala téma antropologická 

i axiologická.  

Následná paradigmatická zmena vo filozofii a v humanitných vedách umožnila nové 

prístupy k skúmaniu človeka a všetkých aspektov jeho existencie.  Keďže našim cieľom 

bola analýza konceptu naratívnej identity ako konštitúcie Ja, ktorá sa utvára v každodennej 

artikulácii vlastnej existencie, našu pozornosť sme upriamili na prepojenie problému 

identity a problému jazyka. Pozornosť sme sústredili na jazykový obrat vo filozofii 

a humanitných vedách, pričom sme skúmali priame inšpiračné zdroje naratívnej teórie 

osobnej identity človeka.  

Z jednotlivých humanitných disciplín čerpá naratívna teória niekoľko zdrojových téz.  

Z analýzy primárnych textov lingvistického štrukturalizmu vyplýva, že naratívne modely 

osobnej identity človeka si osvojili synchronické chápanie jazyka ako systému vnútorných 

štruktúr, ktoré je aplikovateľné na teóriu identity človeka tým spôsobom, že význam jednej 

udalosti, alebo ľudskej skúsenosti získava význam vo vzťahu k iným udalostiam. Pre 

naratívne modely identity človeka jazyk predstavuje sieť významov, prostredníctvom 

ktorých je človek schopný artikulovať svoju skúsenosť.  

Keďže projekt naratívnej identity nutne zahŕňa aj pojem relácie, ako ďalší zdrojový 

koncept teórie naratívnej identity sme identifikovali vymedzenie relácie v štrukturálnej 

antropológii. Štrukturálna analýza postupuje od vedomých štruktúr k podvedomej štruktúre 

systému a k formulácii všeobecných zákonov, ktoré naratívne modely osobnej identity 

človeka pomenúvajú ako snahu o koherenciu, ktorú je možné dosiahnuť prostredníctvom 

narácie. Touto nevedomou zákonitosťou sa preto stáva permanentná ľudská potreba 

naratívnej interpretácie vlastnej skúsenosti. Výsledky analýz potvrdzujú, že človek 

a spoločnosť neustále inklinuje k procesu konfigurácie nesúladných prvkov do súladného 

celku. 

Okrem filozofie je naratívny prístup k skúmaniu osobnej identity človeka 

presadzovaný predovšetkým v psychológii, a preto na základe našej diskusie možno 

vysloviť nasledujúce tvrdenie: koncept naratívnej identity je v psychológii rozvinutý 

v rámci psychologického konštruktivizmu, ktorý prezentuje obraz ľudského Ja, ktoré sa 

permanentne utvára vo vzťahu medzi Ja, inými ľuďmi a spoločnosťou. Týmto tvrdením sa 

tento prístup zásadne líši od tradičného psychologického prístupu k subjektu. V súlade 

s psychologickým konštruktivizmom možnotvrdiť, že sociokultúrna konštitúcia ľudského 

Ja, zmysel jednotlivca pre vlastnú identitu, sú utvárané prostredníctvom kultúrnych 

narácií, symbolov a praxí. 
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Vychádzajúc z predpokladu, že naratívne modely osobnej identity človeka 

nahliadajú na problém identity človeka predovšetkým z perspektívy porozumenia 

vlastnému životu, ako ich najdôležitejší inšpiračný zdroj sme v súlade s historicko-

filozofickým vývojom danej problematiky využili hermeneutické koncepcie Wilhelma 

Diltheya, Martina Heideggera a Hansa Georga Gadamera. Konštatujeme, že prínos pre 

súčasné koncepcie osobnej identity človeka predstavuje Heideggerovo vypracovanie 

hermeneutickej metódy chápania a jej vztiahnutie na ľudské bytie. Nemenej významnú 

úlohu zohráva v naratívnych modeloch osobnej identity človeka Heideggerovo 

vymedzenie časovosti človeka, ako aj samotná koncepcia tu-bytia, Dasein. Okrem týchto 

pojmov pracuje tento model aj s pojmami dejinného vedomia a tradície, ktoré sú 

konceptuálne analyzované v teórii Hansa Georga Gadamera. 

Na základe analýzy vybraných naratívnych modelov osobnej identity človeka 

možno konštatovať, že pojem narácie sa uplatňuje v rôznych oblastiach existencie človeka 

v súčasnej kultúre. Téma prepojenia narácie a osobnej identity človeka je súčasťou 

fenomenológie naratívnej identity u Davida Carra, etiky a teórie dobrého života 

u Alasdaira MacIntyra, filozoficko-antropologickej analýzy modernej subjektivity 

u Charlesa Taylora a praktickej hermeneutiky u Paula Ricoeura. Aj v rámci týchto rôznych 

filozofických kontextov je problém zobrazovania a uchopovania ľudskej skúsenosti 

a časovosti skúmaný rozličným spôsobom.  

Analýza fenomenologického prístupu k otázke osobnej identity nás vedie 

k vysloveniu myšlienky, že ľudská skúsenosť má naratívny charakter ešte 

v predreflexívnom štádiu, lebo človek prežíva skúsenosť retenčno-protenčným spôsobom. 

Nevníma udalosti oddelene ako čistú postupnosť izolovaných epizód, ale ako reťazec 

vzájomne poprepájaných častí jedného celku - narácie. Takýto prístup k ľudskej skúsenosti 

je založený na Husserlovom poňatí času. Tak ako čas, aj skúsenosť vnímame v jej úplnosti. 

Udalosti nepredstavujú izolované prvky, ale vzájomne sa prestupujú, pričom význam 

prítomnej skúsenosti je nevyhnutne podmienený významom minulej skúsenosti 

a skúsenosť prítomná prechádza do skúsenosti budúcej.  

Pojem naratívnej identity sa uplatňuje aj v rámci etických skúmaní dobrého života. 

Naratívny poriadok je nevyhnutný na dosiahnutie zrozumiteľného výkladu, pomocou 

ktorého sa život stáva jednotným. V rámci konceptu cnostného života má významnú úlohu 

pojem kontextualizácie ľudského konania. 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. Práve najdlhodobejšie zámery završujú správne identifikovanie 

konkrétneho činu.  

Fenomenologické skúmanie naratívnej identity a koncept narácie v etickom 

kontexte sa zhodujú v tom, že narácia je nevyhnutná pre ľudský život. Etické prístupy 

k skúmaniu naratívnej identity človeka však vo svojich skúmaniach nutne zohľadňujú 

úlohu identít iných osôb v konštitúcii konkrétneho Ja. Vzťah Ja a iní sa preto stáva 

signifikantnou podmienkou pre adekvátne porozumenie naratívnej identity človeka.  

Pojem narácie sa okrem týchto oblastí filozofického skúmania uplatňuje aj v rámci 

výskumu povahy modernej subjektivity. Prostredníctvom narácie možno totiž hovoriť o Ja 
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ako o koncepte, ktorý je inherentne prepojený s temporalitou, používaním jazyka, 

interakciou s ostatnými, a najmä morálkou. Ľudská identita je takto 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. Z tohto pohľadu má pri vymedzení naratívnej 

identity osobité miesto pojem artikulácie. Artikulácia predstavuje permanentný pokus 

o sebavyjadrenie, sebapochopenie, ktorý vyplýva zo snahy o formovanie seba samého.  

Na základe analýzy týchto naratívnych modelov osobnej identity človeka je možné 

vysloviť tvrdenie, že projekt naratívnej identity je validný v otázke štrukturovania 

a kreovania vlastného Ja predovšetkým z pozície praktickej hermeneutiky. Tento prístup 

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

zmysel a neexistuje len ako Čo, ale predovšetkým ako Kto. Naratívna identita tak 

predstavuje koncept, ktorý dokáže vyriešiť otázku ipseity človeka ako permanencie v čase 

napriek fyziologickým a psychickým zmenám v čase. 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. Prostredníctvom narácie sme schopní žiť čas typicky ľudským 

spôsobom, a to buď ako nesúladný súlad, alebo ako súladný nesúlad. Naratívna 

konfigurácia je preto vhodným riešením otázky časovej skúsenosti človeka. 

Na základe možností teoretického uplatnenia je pojem narácie aplikovateľný na 

skúmanie identity na interpersonálnej a intrapersonálnej úrovni ľudskej existencie. Keďže 

sa analyzované koncepcie a prístupy snažia o uchopenie osobnej identity človeka v jeho 

každodennosti, v ktorej vzniká interpretácia vlastného Ja, táto každodenná existencia 

človeka je pre filozofiu zdrojom nových impulzov a výziev pre skúmanie.  

Za takéto impulzy možno označiť napríklad problém traumy a nevypovedateľnej 

skúsenosti. Sú to problémy, s ktorými sa koncepcie presadzujúce naratívnu identitu budú 

musieť vyrovnať. Tieto témy nemožno obísť, lebo trauma sa v súčasnej kultúre stáva 

samozrejmou súčasťou života jednotlivca. Ide predovšetkým o existenčné situácie, 

v ktorých sa môže človek ocitnúť (vážna alebo smrteľná choroba, choroba a smrť blízkeho, 

fyzická trauma, strata zamestnania, rozpad dlhodobého vzťahu, fyzické a psychické 

násilie...). Takéto situácie totiž vážne narúšajú integritu obrazu, ktorý si človek o sebe 

vytvára. 

Naratívne modely osobnej identity človeka sú prínosné aj pre oblasť skúmania 

sociálnej identity jednotlivca a skupiny. V tomto zmysle predstavujú tieto koncepty 

produktívny prístup k chápaniu človeka a sociálnej skupiny v kultúre a spoločnosti, ktorý 

môže využiť filozofia a vedy o človeku. Sú tak  vhodným riešením problému „inakosti“ na 

intrapersonálnej i interpersonálnej úrovni. Ide predovšetkým o chápanie identity sociálnych 

skupín na okraji spoločnosti i jednotlivcov, ktorých identita je nejasná a permanentne sa 

utvárajúca, a preto je neustále predmetom vlastnej interpretácie a sebahľadania. V tomto 

zmysle sú naratívne modely osobnej identity človeka prínosné najmä pre rodové štúdiá. 

Okrem toho je problematika narácie v kontexte sociálnej identity prepojená s témou 

sprostredkovania historickej skúsenosti a tradície. Takéto inkorporovanie tradície 



89 

 

predstavuje nevyhnutnú súčasť procesu socializácie jednotlivca i skupiny. Koncept 

naratívnej identity preto považujeme za dôležitý nástroj pre riešenie problémov spojených 

s procesmi detradicionalizácie a globalizácie, ktoré spochybňujú a oslabujú suverenitu 

identity na individuálnej i kolektívnej úrovni. Tieto témy tak predstavujú nové výzvy pre 

filozofické skúmania identity Ja a identity My v aktuálnej situácii človeka, kultúry 

a spoločnosti. 

 

 

 

 

 

 

  


