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Abstrakt 

Predkladaná diplomová práca v nadväznosti na kriticko-hermeneutický prístup Hansa-

Herberta Köglera identifikuje ako zásadný predpoklad pre realizáciu interkultúrneho dialógu 

akt interpretácie. Práca je rozdelená na dve časti. Prvá časť je diskusiou nad kľúčovými 

konceptmi ako dialóg, identita, komunikácia a uznanie. Možno ju tiež chápať ako pokus 

o zachytenie vývoja myšlienky interkultúrneho dialógu v historickej perspektíve, pričom 

interkulturalita je tu definovaná ako étos. Druhá časť potom predstavuje konkrétne 

hermeneuticky orientované koncepcie interkultúrneho dialógu. Ide o koncepcie Raimona 

Panikkara, Rama Adhara Malla, Vincenta Shena, Franza Martina Wimmera a Hansa-Herberta 

Köglera. Súčasný posun v metodológii interkultúrneho dialógu je charakteristický splynutím 

paradigiem komunikácie a uznania, ktorý identifikujeme práve v integrujúcom prístupe 

Hansa-Herberta Köglera. 

 

Kľúčové slová: 

interkultúrny dialóg, interpretácia, hermeneutika, identita, komunikácia, uznanie 



 

Abstract 
In reference to Hans-Herbert Kögler’s critical-hermeneutical approach, presented paper 

identifies the act of interpretation as an underlying assumption for realization of intercultural 

dialogue. The paper is divided in two parts. First part is a discussion of key concepts such 

as dialogue, identity, communication and recognition. It can also be read as an attempt to 

capture the development of the idea of intercultural dialogue in a historical perspective. The 

interulturality is defined here as an ethos. Second part presents particular hermeneutically 

oriented conceptions of intercultural dialogue, namely the conceptions of Raimon Panikkar, 

Ram Adhar Mall, Vincent Shen, Franz Martin Wimmer and Hans-Herbert Kögler. The recent 

shift in methodology of intercultural dialogue is characterized by merger of the paradigms of 

communication and recognition and is identified in Hans-Herbert Kögler’s integrative 

approach. 
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Úvod 

Súčasná globalizovaná situácia, charakteristická nebývalým technologickým a informačným 

rozmachom, pred nás kladie stále nové výzvy. Jednou z takých výziev je medzikultúrna 

interakcia. Sme svedkami a priamymi účastníkmi stále častejších a intenzívnejších stretnutí 

s príslušníkmi najrôznejších kultúr. V súčasnosti existujúce zrážky, ktoré vyrástli práve na 

kultúrnom základe, nevyhnutnosť neustáleho rozvíjania myšlienky mierovej a konštruktívnej 

interakcie medzi jednotlivými kultúrami v podmienkach vzájomného rešpektu a uznania skôr 

potvrdzujú ako vyvracajú. Prístup, o ktorý sa snažím v tejto práci, je konsenzuálny v tom 

zmysle, že odmieta paradigmu kultúrneho stretu a zdôrazňuje potrebu neustálej kultivácie 

vzťahov medzi jednotlivými kultúrami. Tento prístup nadväzuje na práce v Nemecku 

pôsobiaceho filozofa indického pôvodu Rama Adhara Malla. Niektoré scenáre ktoré 

zdôrazňujú násilný konflikt medzi kultúrami predpokladajú, že medzikultúrna interakcia 

nebude prebiehať formou stretnutí, ale že prevezme podobu stretu sprevádzaného 

neodvrátiteľnou násilnou konfrontáciou medzi veľkými kultúrnymi celkami, ktoré tieto 

prístupy označujú ako „civilizácie“. Interkultúrny dialóg naopak predstavuje tvorivé 

a otvorené riešenie konfliktných, problematických situácií založených v kultúrnej rozdielnosti 

s potenciálom pre vzájomný rozvoj a obohatenie v globálnom meradle a ako taký ho možno 

chápať ako nástroj na formuláciu všeobecne platných transkultúrne zdieľaných noriem. 

Prvou takou všeobecne zdieľanou normou musí byť uspokojivá odpoveď na otázku, 

akým spôsobom má k interakcii jednotlivých kultúr dochádzať. Akým spôsobom a na akom 

základe vybudovať podmienky, ktoré by umožňovali plodnú diskusiu obohacujúcu naše 

vlastné identity o ďalšie kultúrne (a iné) perspektívy? Prvým krokom k nastoleniu záväzných 

podmienok pre dialóg o záležitostiach globálneho významu je teda prekonanie problémov, 

ktoré znemožňujú diskusiu medzi jednotlivými perspektívami o vzťahoch medzi subjektmi 

ako účastníkmi interkultúrneho dialógu. Inými slovami, v prvom kroku je nevyhnutný 

interkultúrny dialóg v metarovine o zásadách, ktoré majú slúžiť ako základ pre jeho 

metodologické východiská. V nadväznosti na kriticko-hermeneutický prístup nemeckého 

teoretika Hansa-Herberta Köglera táto práca identifikuje zdroj konsenzu o podobe 

interkultúrneho dialógu v akte vzájomnej interpretácie, v rámci ktorého jednotliví aktéri ako 

jeho situovaní účastníci reflexívne rekonštruujú svoje pozície, aby tak mohli vstúpiť do 

dialogického procesu zaujímania perspektív. 

Túto prácu teda možno chápať ako pokus o diskusiu o normách, na ktorých možno 

založiť interkultúrny dialóg v dvoch rovinách: prvou z nich je snaha, akokoľvek predbežná a 



 

 8 

neúplná, o rekonštrukciu vývoja myšlienky interkultúrneho dialógu v perspektíve, ktorá 

zrovnoprávňuje jednotlivé kultúrne perspektívy (Mall). Takýto pokus si v žiadnom prípade 

nenárokuje na absolútnu platnosť, ide skôr o vyzdvihnutie určitých momentov, ktoré sa 

z hľadiska vývoja interkulturality ako myšlienkového projektu môžu zdať kľúčové. Druhou 

rovinou tohto pokusu je potom predstavenie konkrétnych v interpretácii založených 

koncepcií, ktoré môžu mať metodologickú platnosť pre realizáciu interkultúrneho dialógu. 

Rozhodujúce je tu pritom dodržanie podmienky, že jednotlivé koncepcie vychádzajú 

z rozdielnych kultúrnych inšpirácií.  

Práca je teda rozdelená na dve kapitoly. V nadväznosti na myšlienky indicko-

nemeckého filozofa Rama Adhara Malla, prvá kapitola definuje interkulturalitu ako étos. 

Takáto definícia sa zdá byť výhodná hneď z dvoch dôvodov: jednak pre interkulturalitu 

nijakým spôsobom nevynucuje vopred definované pravidlá prísne vymedzujúce jej vlastné 

hranice, neuzatvára ju do zvieracej kazajky esencialisticky narysovanej kategórie, naopak, 

umožňuje rozmanitosť jej podôb. Ide skôr o zhrnutie kľúčových zásad formujúcich určitý 

postoj. S tým zároveň súvisí druhý dôvod vhodnosti takejto definície, totiž že tento postoj 

v sebe automaticky zahrnuje základné etické požiadavky, ktoré neskôr pri interkultúrnej 

interakcii môžu slúžiť ako platforma pre rozvoj uznania druhých kultúr. Výber tém zvyšku 

kapitoly je podriadený špecifikám Köglerovho prístupu, ktorý pracuje s konceptmi dialógu, 

situovanosti, komunikácie a uznania. Prostredníctvom diskusie o týchto konceptoch sa prvá 

kapitola snaží ukázať možné myšlienkové zdroje interkulturality. 

Druhá kapitola predstavuje a porovnáva konkrétne koncepcie interkultúrnej interakcie 

založené prevažne hermeneuticky. Ide o koncepcie Raimona Panikkara, Rama Adhara Malla, 

Franza Martina Wimmera, Vincenta Shena a Hansa-Herberta Köglera. Odlišujúcim znakom 

komparovaných prístupov je to, že sa rôznou mierou prikláňajú k paradigmám komunikácie 

a uznania. Druhá kapitola identifikuje ako zásadný prínos teoretickej reflexie o podobe 

interkultúrneho dialógu splynutie uvedených paradigiem, ktoré prináša práve integrujúci 

prístup Hansa-Herberta Köglera. 
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1 Pôvod a význam interkultúrneho dialógu 

Cieľom tejto kapitoly je identifikovať myšlienkové zdroje ktoré prispeli k formulácii 

konceptu komunikácie naprieč jednotlivými civilizačnými celkami. Najskôr definujem 

interkulturalitu ako étos, myšlienkový postoj, princíp, ktorého význam spočíva v akte 

otvorenej komunikácie medzi kultúrami v podmienkach reciprocity a uznania vzájomnej 

rovnocennosti. Nasledujúci oddiel môže byť chápaný ako metodologická rozvaha, týkajúca sa 

výberu jednotlivých myšlienkových zdrojov relevantných pre koncept interkultúrneho 

dialógu. Kombinujúc argumenty o subjektivite a situovanosti historického poznania, ktorý 

teoretici interkulturality zdieľajú s kriticky orientovanou teóriou historiografie, je táto rozvaha 

legitimizáciou výberu jednotlivých prípadov. Popri obrate k intersubjektivite v európskom 

myslení v druhej polovici 20. storočia bude osobitná pozornosť venovaná konceptom, ktoré sa 

týkajú dialogickej komunikácie a nezápadným zdrojom interkulturality. 

 

1.1 Interkulturalita ako étos 

Nie je náhoda, že stredobodom diskusií o interkulturalite a interkultúrnom postoji je model 

racionality, ktorý bol doslova „stredom sveta“ po niekoľko storočí – európsky etnocentrizmus 

vo všetkých jeho podobách. Europocentrizmus ako forma podmanenia si toho druhého, 

cudzieho, mimoeurópskeho1 presakovala všetkými sférami ľudskej činnosti bez ohľadu na 

geografické obmedzenia a dodnes nie je minulosťou. V časoch kolonializmu išla geografická 

expanzia ruku v ruke s expanziou kultúrnou, pod hlavičkou misionárstva často prebiehalo 

prekreslenie pôvodných lokálnych racionalít podľa západného pôdorysu a špecifická forma 

západnej europeizovanej „civilizovanosti“ a „kultivovanosti“ sa pre ostatné kultúry nadlho 

stala štandardom spoločenského úspechu. V súčasnosti export západných ideí prebieha pod 

hlavičkou demokratizácie a všeobecným meradlom úspechu sa stala úroveň spoločenského 

rozvoja a hospodárskej výkonnosti, ktorá korešponduje s atribútmi teórie modernizácie. Tá až 

nedávno začala doceňovať význam tzv. multiple modernities, teda pluralizmu zdrojov 

historického spoločenského vývoja. (bližšie Eisenstadt 2000; Arnason 2007, 2009) 

Reprodukcia západných hodnôt však pokračuje aj naďalej a môže mať najrôznejšie podoby, 

za všetky uveďme hegemóniu jedného kultúrneho okruhu, napr. vo forme populárnej kultúry. 

Pod ťarchou súčasných spoločenských posunov primát Západu začína erodovať. 

V situácii, ktorá je poznačená bolestnou skúsenosťou kolonizácie, neustálym technologickým 

                                                 
1 Samotné adjektívum mimoeurópsky je dobrým príkladom dostredivosti europocentrickej štruktúry myslenia. 
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rozvojom a bezprecedentnou úrovňou migrácie musia procesy globalizácie pôsobiť ako 

zväčšovacie sklo a ak chceme v podmienkach intenzifikácie stýkania jednotlivých civilizácií2 

odvrátiť riziko scenárov zdôrazňujúcich nevyhnutnosť násilia pri styku jednotlivých kultúr 

(Huntington), musíme sa pri riešení kultúrnej rôznorodosti zamerať na komunikáciu 

jednotlivých civilizačných okruhov a podmienky takejto komunikácie. Odpoveďou na 

konfliktualizmus predpovedí, ktoré odsudzujú kultúrny styk na vzájomnú konfrontáciu je 

konsenzuálne stanovisko, ktoré mení hrozbu stretu kultúr na vzájomný rozvoj a obohacovanie 

v mierových podmienkach.  

Význam, ktorý sa spája sa s myšlienkami súvisiacimi so vzájomnou komunikáciou 

jednotlivých kultúr, sa obyčajne objavuje vo forme prívlastku. Hovoríme o interkultúrnej 

filozofii, interkultúrnej historiografii, interkultúrnom dialógu... Objavuje sa istá forma 

myslenia, ktorá sa snaží prekonať historické mocenské asymetrie a založiť podmienky 

otvorených mierových vzťahov medzi jednotlivými kultúrnymi celkami, ktoré by v súčasnej 

globalizovanej situácii umožnili čo najplnší rozvoj vlastnej autenticity.3 

Ústredným bodom interkulturality je názor, že žiadna kultúra nie je ostatným 

nadradená. (napr. Mall 2000; Oluwagbemi-Jacob 2011; Yousefi 2007) Myšlienka 

rovnocennosti jednotlivých kultúr naberá na naliehavosti tým viac, ak uvážime historické 

príklady centristických tendencií jednotlivých kultúrnych celkov. Inými slovami 

etnocentrizmus, územná expanzia a imperializmus nie sú vlastné len euroamerickej 

racionalite, sú to sklony, vlastné každej kultúre, ktorá má mocenské ambície. Staroveká Čína 

hovorila o svojich susedoch mimo hraníc impéria ako o „barbaroch štyroch svetových strán“, 

historický vplyv arabského kultúrneho okruhu je na mnohých miestach Európy viditeľný 

dodnes. Pre kultúrnu rovnocennosť platí, že žiadna civilizácia nie je monolitická a súčasná 

globálna situácia, pre ktorú je typická spomínaná masívna migrácia a stretávanie jednotlivých 

kultúr omnoho intenzívnejšie, než kedykoľvek predtým, to iba potvrdzuje. 

Ďalším kľúčovým momentom pre uvažovanie o kultúrnej diverzite z interkultúrneho 

hľadiska je koncept kultúrneho prieniku (overlapping). Na tieto kultúrne prieniky možno 

nazerať tromi spôsobmi. Buď ide o kultúrny export, ktorý pre inú civilizáciu predstavuje 

obohacujúce impulzy alebo sú to prekrývajúce sa miesta v rámci jednotlivých kultúr, teda 

zdieľané hodnoty, prípadne môže ísť o vytvorenie nových spoločných hodnôt. Pre vzájomnú 

                                                 
2 Zo štylistických dôvodov používam pojmy kultúra a civilizácia v tejto práci v zmysle jednotlivých 
civilizačných okruhov ako zameniteľné. Pre rozlíšenie kategórií kultúry a civilizácie pozri Hrubec 2008. 
3 Na tomto mieste je potrebné odlíšiť pojem interkulturality ako súboru princípov, ktoré majú viesť k mierovej 
a otvorenej komunikácii s cieľom priniesť kultúrnu zmenu v podobe spoločne zdieľanej transkultúrnej identity 
od pojmu interkulturalizmu ako politickej ideológie, ktorá sa objavila v 80. a 90. rokoch minulého storočia ako 
holandská a francúzska odpoveď na multikulturalizmus a zároveň ako quebecká alternatíva multikulturalizmu 
presadzovaného anglofónnymi časťami Kanady. (porov. James 2008) 
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komunikáciu a vytvorenie interkultúrneho vedomia civilizačnej prepojenosti je dôležitý práve 

druhý význam kultúrnych prienikov, predstavujú totiž ohniská spoločných konceptov, ktoré 

sú základom interkultúrneho dialógu o záležitostiach planetárneho významu, napr. o ľudských 

právach, spravodlivosti, atď. Interkulturalisti veria, že jednotlivé kultúry sa vzájomne 

dopĺňajú, je pre nich charakteristické stanovisko určitého kultúrneho holizmu, kde každá 

kultúra je súčasťou jednoty v rôznosti. 

V tejto práci sa zaoberám teoretickými modelmi vzájomnej interpretácie a komunikácie 

v ktorých sa majú naplniť hodnoty interkulturality. Komunikácia je totiž priamym dôsledkom 

konceptu založeného na rovnocennosti, vzájomnom obohacovaní a otvorenosti. 

V interpretatívnom dialógu je kľúčová úloha informácií. Iba dôkladná znalosť jednotlivých 

kultúr však nestačí. Mall (2000: 17) hovorí o túžbe porozumieť a túžbe byť porozumený. 

Autentická interkultúrna komunikácia sa môže odohrávať iba v podmienkach reciprocity, 

v podmienkach reciprocity. Dialóg alebo polylóg, teda multilaterálny rozhovor, ako uvidíme 

v nasledujúcej podkapitole, je pre princíp interkulturality závažný natoľko, že slovné spojenie 

„interkultúrny dialóg“ môžeme bezo zvyšku vnímať ako tautológiu. 

Treba však sebakriticky priznať, že mocenské asymetrie v podobe epistemického násilia 

alebo kultúrnej dominancie otvorenú komunikáciu často znemožňujú. Brazílsky filozof 

a pedagóg Paulo Freire len potvrdzuje, že dialóg predpokladá uznanie jednotlivých účastníkov 

ako rovných, teda interkultúrnej komunikácii chronologicky predchádza vzájomné uznanie 

jednotlivých strán. (cit. v Oluwagbemi-Jacob 2011: 104) Pokiaľ ide o formovanie 

individuálnych a skupinových identít, koncept uznania si v posledných rokoch vyslúžil 

mnoho pozornosti, rozvíja ho množstvo teoretikov (Honneth 1995; Taylor 2004; Fraser 2007) 

a pre interkultúrny dialóg je práve tak dôležitý ako pre multikulturalizmus. 

Interkulturalita sa teda predstavuje ako nástroj na hľadanie alternatív všetkých druhov 

centrizmu, nielen toho západného. V historickej perspektíve je však koncept interkulturality 

nevyhnutné vnímať ako nástroj, ktorý umožňuje rehabilitovať a doceniť, hoci oneskorene, 

neeurópske kultúry. Interkultúrnemu dialógu musí predchádzať kritika historických 

nespravodlivostí, jedine tak možno nastoliť podmienky dôvery medzi jednotlivými jeho   

účastníkmi. Ideálom je však stav, ktorý interkulturalitu a diskurz formujúci sa okolo nej 

nebude vnímať ako „kompenzáciu neeurópskych kultúr, ktorá sa zrodila z pocitu 

menejcennosti.“ (Mall 2000: 14) Tento ideál je však možné docieliť, ako už bolo uvedené, 

jedine v nadväznosti na kritiku historických krívd, ktoré nemožno ignorovať. 

Jedným z charakteristických teoretických problémov, ktorý koncept interkulturality 

a interkultúrneho dialógu automaticky sprevádza, je napätie medzi univerzalizmom 
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a partikularizmom, Tento problém môže na jednej strane vyvolávať námietky o redukcii 

kultúrnej diverzity do jednej totalizujúcej interkultúrnej identity (kultúrny imperializmus) a na 

strane druhej môže byť namietaný rozptyl jednotlivých kultúrnych identít v spleti 

nezrozumiteľnej rôznorodosti (kultúrny relativizmus). Napríklad Mall (tamže, 37) tento 

problém rieši tak, že situuje interkulturalitu medzi extrémne pozície totálnej identity 

a radikálnej diferencie, pričom požaduje „egalitársky univerzalizmus“, ktorý zmazáva 

hierarchické vzťahy medzi kultúrami. (tamže, 19) Najnovšie prístupy (Hrubec 2008; 2011) 

požadujú prepojenie pluralizmu a univerzalizmu, čo umožňuje formuláciu všeobecne 

záväzných transkultúrne prijímaných noriem, napr. vo forme ľudských práv. 

 

1.2 Dialóg, dôvera a neukončenosť 

Dialóg je dnes mimoriadne populárnym a hojne používaným pojmom, čo vždy so sebou 

prináša isté riziko významovej inflácie. Slovo dialóg sa dnes vo verejnej diskusii objavuje tak 

často, akoby už bol samozrejmým nástrojom na riešenia sporných otázok v spoločnosti. Často 

počúvame, že riešenie sociálnych konfliktov možno nájsť v spoločnom dialógu, že pre kvalitu 

demokratického procesu je nevyhnutný „široký dialóg“ všetkých zložiek spoločnosti, resp. že 

dialóg nás môže doviesť k uvedomeniu, že sme všetci súčasťou jednotného ľudstva... 

Ojedinelým je však prístup, ktorý spája kultúrnu pluralitu s diskurzom o univerzálnych 

hodnotách v rámci dialógu medzi civilizačnými celkami ako prostriedku, s pomocou ktorého 

by sme mohli „interkultúrnou cestou dôjsť k spoločne zdieľanému transkultúrnemu ... cieľu4 

a nahradiť tak súčasný nadkultúrny stav, ktorý nie je univerzálne prijímaný.“ (Hrubec 2008: 

16) Rovnako ojedinelým je tiež prístup identifikujúci v dialógu prostriedok zaujímania 

perspektív, ktoré v interakcii s druhým umožňujú subjektu interpretovať a reflektovať vlastné 

pozície i pozície druhého. (Kögler 2006) Keďže jedným z cieľov Köglerovho prístupu je to, 

čo nazýva „dialogickým zaujímajím perspektív“, pozrieme sa teraz bližšie na význam 

spájajúci sa s konceptom dialógu. 

Hoci sa s významom dialógu spájajú zakaždým odlišné predstavy o jeho obsahu, 

zjednocujúcim prvkom všetkých dialogicky orientovaných perspektív je požiadavka 

vzájomného intersubjektívneho porozumenia s vyhliadkami na zníženie rizika konfliktov 

jednak v rámci samotnej komunikácie a jednak vo vzťahoch medzi zúčastnenými stranami. 

Dialóg ako nástroj pre vytváranie porozumenia a zmierňovanie napätia tak predpokladá 

                                                 
4 Napr. v podobe spoločne zdieľanej koncepcie ľudských práv. 
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„otvorenú a primerane symetrickú výmenu myšlienok, názorov a pochopenie založené na 

vzájomnej empatii a rovných vzťahoch medzi účastníkmi.“ (Marková 2013) 

Koncept dialógu bol v dejinách ľudstva v najrôznejších podobách prítomný po 

tisícročia. Keďže myšlienka interkultúrneho dialógu je normatívnym morálnym projektom, 

nemá zmysel zameriavať sa na tomto mieste na historický pôvod a tradíciu samotného 

dialógu. Omnoho zásadnejšie je pozrieť sa prístupy, ktoré by mohli interkultúrny dialóg 

obohatiť a prispieť tak k jeho skvalitneniu. Tým, že sa stal dialóg v poslednom čase zároveň 

ústredným konceptom rôznych teoretických perspektív v spoločenskovedných disciplínach, 

predovšetkým tých, čo sa zaoberajú sociálnou interakciou a sociálnymi vzťahmi, niektorí 

autori dokonca hovoria o „dialogickom obrate“ vo vedách o človeku a v spoločnosti 

všeobecne. (tamže) Jednotlivé dialogické teoretické koncepcie, ktoré sa objavili v minulom 

storočí vychádzajú z najrôznejších tradícií. Zatiaľ čo niektoré vidia svoj koreň v tradícii 

platónskych dialógov5, iné sú súčasťou fenomenologickej tradície, ďalšie zas odvodzujú svoj 

pôvod zo štúdia interakcie, napr. z myšlienok Georga Herberta Meada, iné sú inšpirované 

teóriou komunikatívneho konania Jürgena Habermasa, atď. Práve šírka a rôznosť jednotlivých 

prístupov znemožňuje formulovať ucelenú teóriu dialogizmu, hoci tieto prístupy zdieľajú 

množstvo spoločných bodov. 

Britská autorka českého pôvodu Ivana Marková, ktorá pristupuje k problematike 

dialógu z pozícií sociálnej psychológie, predstavuje ontologický argument o vzájomnej 

prepojenosti ľudských myslí. Uvádza, že táto prepojenosť je vlastná ľudskej prirodzenosti 

a že preniká do všetkých ľudských schopností ako myslenie, poznanie, viera, pamäť, 

predstavivosť, cítenie a napokon i konanie, čím sa, podľa nej, dialóg fakticky konštituuje ako 

ontológia ľudstva.  

Ako si však v skutočnosti možno predstaviť konkrétne formy dialógu? Marková 

rozlišuje jeho štyri podoby: prvou z nich je dialóg ako symbolická interakcia tvárou v tvár 

medzi dvoma alebo viacerými jednotlivcami. Ďalšou podobou dialógu je vnútorný dialóg, 

vnútorná reč, ktorá človeku umožňuje reflektovať problémy, zaujímať stanoviská ku vzťahom 

s ostatnými, riešiť osobné a medziľudské konflikty, potvrdiť si svoje myšlienky a konanie, 

atď. V nadväznosti na to môžeme, podľa Markovej, hovoriť o dialógu ideí. Práve tak ako 

žijeme vo svete hmotných objektov, ktoré sú navzájom nejakým spôsobom usporiadané 

v čase a priestore žijeme aj „v sieťach ideí a reprezentácií, ktoré v spoločnosti cirkulujú 

a formujú [naše] myslenie a komunikačné prostredie“. (Marková 2013) Posledná kategória je 

najabstraktnejšia, zato však najglobálnejšia. Predstavuje dialóg medzi rozdielnymi kultúrnymi 
                                                 
5 Koncepciu interkultúrnej filozofie, ktorá vychádza z antickej tradície platónskych dialógov formuluje 
Kimmerle 2010. 
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tradíciami alebo historickými epochami. Zdá sa, že pre interkultúrny dialóg sú kľúčové práve 

dve posledne menované koncepcie: dialóg ideí a dialóg medzi rozdielnymi kultúrnymi 

tradíciami. Existencia viacerých kritérií pri definovaní jednotlivých typov dialógu predstavuje 

problematický bod Markovej rozlíšenia a vnáša do jej prístupu istú nekonzistentnosť. 

Marková rozlišuje dialóg na úrovni jedincov, ideí a kultúr, ale ponecháva bokom iné skupiny, 

ktoré do dialógu môžu taktiež vstupovať. U iných autorov môžeme nájsť rozpracovanejšiu 

koncepciou dialógu. Napr. Hrubec (2008; 2009; 2011) vychádza vo svojom, zhodou okolností 

tiež štvorstupňovom rozlíšení z princípu subsidiarity, ktorý tieto skupiny neopomína. 

Navzdory tomu je Markovej model prinajmenšom rovnako inšpiratívny. 

Problematickým miestom v dialógu je normatívny moment: na akom základe vytvoriť 

podmienky pre dialóg tak, aby zodpovedal predstave o otvorenosti, reciprocity 

a racionálnosti? Marková v tejto súvislosti upozorňuje na tzv. epistemologický 

individualizmus, ktorý sa vyvinul v rámci západnej filozofie a dodnes je neoddeliteľnou 

súčasťou teórie poznania a epistemológie. Upozorňuje, že týmto monologickým spôsobom je 

analyzovaný aj samotný dialóg, dôsledkom čoho je predstava, že v rámci dialógu každý 

vystupuje ako samostatný prispievateľ, keď sa naňho počas diskusie dostane rad. Oproti tomu 

Marková formuluje koncepciu „dialogickej racionality“6, pričom proces vzájomnej 

komunikácie, ktorý sa riadi požiadavkami tohto modelu poznania, vyžaduje tzv. epistemickú 

dôveru (epistemic trust) v niekoho alebo niečo, čo v danom kontexte zaujíma miesto autority. 

Marková verí, že dialogická racionalita je „základom každého dialógu, či už je to osobný 

rozhovor, vnútorná reč, dialóg medzi ideami alebo dialóg medzi kultúrami a tradíciami.“ 

(Marková 2013) 

Vráťme sa však k jednotlivým modelom dialógu, ktoré majú nejakú relevantnosť pre 

projekt interkultúrneho dialógu. Posledný, štvrtý model dialógu medzi kultúrnymi tradíciami 

môžeme identifikovať v nadväznosti na dielo ruského filológa Michaila Bachtina, ktorý svoju 

teóriu dialogizmu formuluje s odkazom na dialogický odkaz. Význam bachtinovského 

prístupu sa potvrdzuje v prípade konceptu interkultúrneho dialógu. Pre Bachtina je dialóg 

podmienkou vlastnej subjektivity formovanej a realizovanej len cez vzťah s druhými: „Život 

má dialogickú povahu. Žiť znamená zapojiť sa do dialógu: pýtať sa, vnímať, odpovedať, 

súhlasiť, atď. Na tomto dialógu sa človek zúčastňuje celý a celým životom: očami, ústami, 

rukami, dušou, duchom, celým telom, činmi.“ (Bachtin 1988: 354) 

                                                 
6 Markovej koncepcia „dialogickej racionality“ sa zakladá na predpoklade, že „kognitívna schopnosť myslieť 
racionálne [je] z definície schopnosťou komunikovať“, z čoho vyplýva, že „racionalita nie je individuálnou 
racionalitou, ale dialogickou racionalitou.“ (Marková 2007 [2003]: 185; kurzíva v origináli) Britsko-česká 
autorka svoju koncepciu dáva do kontrastu s karteziánskym racionalizmom a jeho predstaviteľmi v podobe 
Noama Chomského a Ernesta Gellnera. 
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Interkultúrny dialóg ako spôsob komunikácie má byť platformou, na ktorej v mierových 

podmienkach prebiehajú často ostré a nerovné zápasy o uznanie jednotlivých identít. Boj 

o uznanie sám však nie umiernený proces, definujú ho práve podmienky napätia 

a vyjednávania individuálnych alebo skupinových cieľov. Treba si uvedomiť, že komunikácia 

akéhokoľvek charakteru a v akýchkoľvek podmienkach je vždy asymetrická a vždy existuje 

reálna hrozba, že aj vzťahy v rámci dialógu, ktorého výstupom má byť intersubjektivita 

a vzájomné uznanie podľahnú nástrahám objektivizácie. Bachtin však pojmy asymetrie 

a napätia vníma celkom odlišne. Podľa neho sa v dialogickej interakcii snaha porozumieť 

ďalším účastníkom predstavuje ako „osvojenie si myšlienok a reči druhého“. Odlišnosť potom 

práve umožňuje komunikáciu. Napätie a zmena sú definičnými rysmi dialógu či už jeho 

účastníci usilujú o intersubjektivitu alebo o čokoľvek iné. 

Vnímať napätie a neukončenosť dialógu ako jeho prirodzenú podmienku môže byť 

inšpiratívne pri definícii interkultúrneho dialógu, tým viac ak má predstavovať dynamický 

proces, v rámci ktorého jeho účastníci zaujímajú perspektívy a rekonštruujú a reflektujú svoje 

kultúrne, sociálne alebo historické pozadie, ako je to v prípade Köglerovej situovanej kritiky. 

Práve napätie dialógu prepožičiava jeho pridanú hodnotu, bez neho by zostala iba obmedzená 

technická výmena informácií a povrchná komunikácia. Napätie v komunikácii motivované 

snahou porozumieť druhému je základom interakcie a dynamiky dialógu. Pretváranie 

vlastného chápania druhého, jeho reči, myšlienok, kultúry, atď. do vlastných komunikačných 

zdrojov je neoddeliteľnou súčasťou dialogického procesu (Marková 2013) a, ako uvidíme 

poslednej časti nasledujúcej kapitoly, spolu s jazykom zakladá podmienky pre vzájomnú 

interpretáciu. 

 

1.3 Ako písať históriu interkultúrneho dialógu? 

Keďže situovanosť aktéra predstavuje hlavné východisko Köglerovho kriticko-

hermeneutického prístupu a obsahom nasledujúcich oddielov má byť pokus o zachytenie 

možných myšlienkových zdrojov interkulturality zasadených do určitého časového rámca, 

pozrieme sa teraz na možnosti zaujatia historickej reflexie takým spôsobom, ktorý by sa 

nespreneveril zaujatiu kritického odstupu od povahy historického poznania.  

Pokiaľ ide o historickú reflexiu, teoretici interkultúrnej orientácie sa zhodujú s kriticky 

orientovanými teoretikmi historiografie v jednom kľúčovom bode: historické poznanie je vždy 

situované a vždy zodpovedá konkrétnym ideologickým projektom. Interkulturalisti v tejto 

súvislosti ešte upresňujú, že dominantná mocenská pozícia, ktorá ovládala vieru v určitú 
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historickú objektivitu, nech už to znamená čokoľvek, spravidla zodpovedala 

europocentrickému hodnoteniu toho, čo z tejto mocenskej perspektívy bolo uznané ako 

historicky relevantné. 

Britský teoretik historiografie Keith Jenkins vo svojej klasickej práci Re-thinking 

History (2003 [1991]) upozorňuje na situovaný charakter výsledkov historickej práce 

a definuje obmedzenia, ktorými je táto práca sprevádzaná.7 Medzi históriou a minulosťou 

podľa neho existuje radikálna diferencia, ktorej dáva vzniknúť potreba usporiadať minulé 

udalosti do zmysluplného (časového) rámca. Takáto história, ktorá je mozaikou minulých 

udalostí však v žiadnom prípade nezodpovedá totalite týchto udalostí, čo znamená, že história 

sa tak stáva iba spôsobom, akým sa o minulosti hovorí a tento spôsob je z veľkej časti 

definovaný tým, kto túto mozaiku dáva dohromady. História je tak nanajvýš situovaným 

diskurzom, ktorý usporadúva zaznamenané udalosti do rozdielnych a často protirečiacich si 

príbehov (narácií), práve tak ako iné disciplíny diskurzívne usporadúvajú iné aspekty reality. 

Hayden White (2010 [1978]: 117) v tejto súvislosti slovami Clauda Léviho-Straussa 

pripomína, že „komplexný príbeh minulosti môžeme konštruovať iba vtedy, keď sa 

rozhodneme ‚vzdať sa‘ jednej alebo viacerých oblastí faktov, ktoré sa nám ponúkajú. Naše 

vysvetlenia historických štruktúr a procesov sú tak determinované skôr tým, čo 

z reprezentácie vynecháme, než tým, čo do nej vložíme.“ 

Zásadnou otázkou takto ponímanej historiografie teda je, ako historik pristupuje ku 

svojej práci. Jenkins identifikuje trojaké obmedzenia: epistemologické, metodologické 

a ideologické. Čo sa týka epistemologických limitov histórie, úplné poznanie minulosti je 

z povahy veci znemožnené jednak „nemožnosťou kompletnosti“ (historik nemôže postihnúť 

celú minulosť, všetky interpretácie a protirečiace si narácie), jednak „nemožnosťou 

verifikácie“ (historik si nemôže potvrdiť správnosť svojich úsudkov a interpretácií 

porovnaním so samotnými historickými udalosťami, musí sa spoliehať na sprostredkované 

poznanie) a napokon je kompletné historické poznanie znemožnené idiosynkráziou (história 

vždy bola a vždy zostane osobným konštruktom, osobnou perspektívou) a konfláciou (história 

vždy spájala a vždy bude spájať kusé informácie z viacerých fragmentárnych dokumentov 

a záznamov). 

Môže sa zdať, že protiváhou takto silnej interpretativistickej historiografickej praxi je 

pevný metodologický rámec. Jenkins sa však pýta či je vlastne možné niečo také vytvoriť. 

V takto konštruovaných metodologických rámcoch totiž jednotlivé koncepty vystupujú ako 

ahistorické a univerzálne. Presvedčenie o objektívnosti užívaných konceptov je však smiešne, 
                                                 
7 O dve desaťročia skôr upozorňuje na pozičný a interpretatívny charakter histórie Hayden White vo svojich 
klasických prácach Metahistória (2011 [1973]) a Tropika diskurzu (2010 [1978]). 
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pretože „pokiaľ sa má [historické poznanie] otvoriť, tak je potrebné historizovať samotnú 

históriu; nazerať všetky historické vysvetlenia ako uväznené v čase a priestore a teda vnímať 

koncepty, na ktorých stoja nie ako univerzálne, ale ako špecifické a lokálne.“ (Jenkins 2003 

[1991]: 19) Navyše, ak je história zmesou ideologického sporu, idiosynkrázie výskumníka a 

odrazu mocenských vzťahov v spoločnosti – zmesou, ktorá má slúžiť na legitimizáciu našich 

budúcich projektov – potom platí, že celá história je situovaná a „situujúca“. (tamže, 70) 

Claude Lévi-Strauss nás na tomto mieste opäť prostredníctvom Haydena Whitea (2010 

[1978]: 133) upozorňuje, že „história nikdy nie je iba históriou niečoho; vždy je tiež históriou 

pre niečo.“ 

To nemusí byť na škodu veci, ak históriu podriadime projektu interkulturality s cieľom 

priniesť alternatívne vysvetlenia. Interkulturalisti vo všeobecnosti dlhodobo žiadajú reflexiu 

či už dejín filozofie alebo historiografie ako takej v prospech jej emancipácie z 

europocentrického zajatia. (Mall 2000; Yousefi 2007; Kimmerle 2010) Pre západný svet má 

totiž koncept histórie špecifický význam a spája sa s pseudo-univerzalizáciou historického 

poznania podľa jedného kultúrneho pôdorysu, ktorým je práve európsko-americká kultúra. 

Singularizácia konkrétneho kultúrneho historického vedomia a jeho následná pseudo-

univerzalizácia vytvára z európskej histórie regulatívnu ideu pre posudzovanie a rozbor 

nezápadných dejinných celkov. Západná história sa tak na dlhý čas stala históriou sveta, ktorá 

si z času na čas dožičila sporadické exkurzy mimo západ. Mall (2000: 120) zachádza ešte 

ďalej, keď tvrdí, že stotožnenie európskych dejín s dejinami sveta umožňuje rozsudzovať 

historicitu ostatných. Otvára sa tak aréna, v rámci ktorej nejde o primeriavanie historického 

vplyvu alebo relevantnosti na „dejiny sveta“, ale o samotný prístup k historicite, o právo na 

vlastnú históriu. 

Z interkultúrnej perspektívy je dôležité dekonštruovať takto postavený koncept 

dejinnosti, ktorý stojí na jedinom pseudo-univerzalizovanom kultúrnom základe. 

V predošlých riadkoch som naznačil implikácie europocentrického konceptu histórie pre 

nezápadné kultúry. Pozrime sa teraz na kultúrne zdroje, ktoré ho definujú. Zdôrazňovanie 

kategórií ako „temporalita“ a „historicita“ je, ako upozorňuje Mall, špecifickým prvkom 

európskej kresťanskej identity. Pre tento model uvažovania je charakteristický jediný koncept 

absolútna presadzovaný na všetkých konkrétnych úrovniach najrôznejších partikulárnych 

systémov, či už ide o filozofiu, politiku alebo náboženstvo. Podľa Malla môže mať táto 

štruktúra uvažovania svoj základ už v koncepte špeciálneho Božieho zjavenia (revelatio 

specialis), kedy sa Boh zjavuje práve v dejinách jedného štátu, ktorým je Izrael, vyvoleného 

národa, ktorým sú Židia a zjavuje sa práve v jednej osobe, ktorou je Kristus. Oproti tejto 
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exkluzivistickej koncepcii stojí demokratickejší teologický argument o všeobecnom alebo 

prirodzenom zjavení (revelatio generalis), kedy je božie zjavenie dané všetkým ľuďom, na 

všetkých miestach, vo všetkých dobách a všetkým náboženstvám. Ukazuje sa však, že 

kresťanská teológia kladie dôraz skôr na singulárne revelatio specialis ako na pluralistické 

revelatio generalis.8 

Pre kategórie temporality a historicity, ako jedny z centrálnych konceptov európskej 

alebo západnej identity, sú kľúčové kultúrne konštruované koncepcie času. Vychádzajúc 

z redefinície príspevkov Julie Kristevy, iránska teoretička Fateme Sadeghi (2007: 42) v tomto 

smere hovorí o „temporálnej opozícii“, ktorá vyjadruje rozdielne kultúrne podmienené 

chápanie času. Upozorňuje, že rôzne koncepcie času v rozličných kultúrach a zdôrazňovanie 

tzv. civilizačného času, ktorý zodpovedá západnému chápaniu temporality a historicity sú 

kritickým bodom akejkoľvek formy interakcie, tým viac ak ide o interakciu, ktorej výsledkom 

má byť usporiadanie minulých udalostí do zmysluplného rámca, ktorý z povahy veci slúži 

ideologickému účelu. Kristeva pri svojom rozdelení koncepcií času vychádza 

z nietzscheovskej opozície medzi tzv. plynúcim a monumentálnym časom. Zatiaľ čo „plynúci 

čas“ je lineárny a zodpovedá maskulínnej perspektíve, „monumentálny čas“ Kristeva 

identifikuje ako „cyklický, biofamiliálny alebo somatický“. (tamže) Skutočnosť, že obe 

koncepcie sa odrážajú v každodennom živote iba potvrdzuje ich význam pre celkové chápanie 

dejinnosti.  

V nadväznosti na Kristevinu klasifikáciu Sadeghi upozorňuje, že kultúry, ktoré sú 

založené na „plynúcom“, teda maskulínnom paternalistickom čase zdôrazňujú „uponáhľanosť 

každodenného života a kultúrne rituály akými sú napríklad národná autonómia, nezávislosť, 

revolúcia a vojna, teda všetko, čo je predovšetkým historické a sociálne.“ (tamže) Oproti 

tomu „monumentálny“, cyklický, somatický a materský čas kladie dôraz hlavne na rituály, 

ktoré sa spájajú s plynutím času v prírode. Feminínna koncepcia času teda predstavuje, na 

rozdiel od tej maskulínnej, logiku nekonečného opakovania, pomalého plynutia v cykloch 

biologických rytmov usporiadaných prírodou. Takéto ponímanie času zároveň dobre 

zodpovedá koncepciám predmoderných kultúr, pričom však neplatí, upozorňuje Sadeghi, že 

by tento rozdiel medzi lineárnym a cyklickým bol charakteristický iba pre kultúrne rozdelenie 

medzi Východom a Západom. Iránska teoretička zdôrazňuje, že obe koncepcie času vzájomne 

koexistovali v rozličných civilizáciách. Každopádne dôraz, ktorý predmoderné kultúry kládli 

a kladú na cyklický prírodný čas je v kontraste s lineárnym historickým časom moderných 

                                                 
8 Typickým predstaviteľom dogmatického presadzovania primátu revelatio specialis nad revelatio generalis bol 
významný švajčiarsky protestantský teológ druhej polovice 20. storočia Karl Barth (1886 – 1968). Barth najskôr 
revelatio generalis dôrazne odmietal, na sklonku života však opatrne pripúšťal možnú pluralitu zdrojov zjavenia. 
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kultúr a toto rozdelenie motivuje snahy o esencialistické vymedzenie Orientu a Okcidentu. 

A práve na tomto mieste sa ukazuje logika lineárnej časovej perspektívy voči cyklickému 

chápaniu času, v rámci ktorej sa východné kultúry prezentujú ako spiatočnícke a zaostalé, 

uväznené, povedané s Kristevou, v „mytologickom spánku“. 

Ako sme videli, autori rôznych teoretických orientácií sa zhodujú v pozičnosti 

historického poznania, čo úzko korešponduje s Köglerovou predstavou situovanosti aktéra. Je 

to totiž práve aktér situovaný v pozadí danom sociálnymi a mocenskými vzťahmi, ktorý sa 

snaží uspoziadať jednotlivé udalosti do určitého časového rámca. Námetom tohto oddielu 

bola diskusia o vzťahu dejinnosti a situovanosti aktéra. Prirodzene, na tomto mieste vyvstáva 

otázka, ako písať o vývoji konceptu interkultúrneho dialógu interkultúrne. V nasledujúcich 

sekciách sa pokúsim o stručný náčrt možných intelektuálnych zdrojov, ktorý si ani zďaleka 

nerobí nárok na to, aby bol vyčerpávajúci. Ide o zachytenie myšlienkových impulzov 

s cieľom vyhnúť sa epistemologickému exkluzivizmu a najrôznejším nástrahám kultúrneho 

esencializmu. Keďže, ako uvidíme v poslednej časti nasledujúcej kapitoly, Köglerov prístup 

integruje paradigmy komunikácie a uznania, nasledujúci oddiel identifikuje práve tieto dva 

koncepty ako kľúčové medzníky vo vývoji interkultúrneho diskurzu. 

 

1.4 Dva obraty 

Z hľadiska motivácií môžeme o dialógu civilizácií hovoriť v širšom zmysle a v užšom 

zmysle. V širšom zmysle ho môžeme vnímať ako spontánne prebiehajúcu neformálnu 

kultúrnu výmenu na všetkých úrovniach. V užšom zmysle však interkultúrny dialóg 

predstavuje určitý normatívny apel smerom k vzájomnej komunikácii a spoznávaniu 

jednotlivých kultúr v rámci rozsiahleho mierového projektu. Tieto tendencie sa v západnom 

myslení začínajú prejavovať v polovici minulého storočia, v diskurze interkultúrneho dialógu 

sa však naplno prejavia až podstatne neskôr. Ide o dva zásadné obraty v západnom myslení, 

ktoré posúvajú kultúrnu interakciu smerom ku konsenzuálnym riešeniam polykultúrnej 

situácie: 1) uznanie rovnocennosti rozdielnych kultúrnych zdrojov a 2) obrat záujmu 

duchovedných disciplín smerom ku komunikácii. Obidva momenty nachádzame na prelome 

40. a 50. rokov minulého storočia u nemeckého filozofa Karla Jaspersa. 

 

1.4.1 Faktické uznanie a teória uznania: sebarealizácia a spravodlivosť 

V roku 1950 Jaspers vo svojom Úvode do filozofie prichádza s konceptom tzv. osového veku 

(Achsenzeit), ktorý odmieta primát konkrétnej partikulárnej kultúrnej tradície pri vývoji 
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globálnej civilizácie, čím fakticky zrovnoprávňuje jednotlivé kultúrne zdroje modernizácie. 

Koncept osového veku Jaspers uvádza kritikou Heglovho argumentu o tom, že ľudské dejiny 

sú dané a určované Zjavením. Zatiaľ čo je plodné nadviazať na Hegelovo ponímanie 

sociálneho uznania, problémom jeho filozofie dejín je, že podľa Hegla celé dejiny „smerujú 

ku Kristovi a vychádzajú z neho.“ (cit. v Jaspers 1996 [1950]: 69) Jaspers sa však rázne stavia 

proti takémuto exkluzivistickému ponímaniu dejín. Falošný univerzalizmus postavený 

výlučne na božom zjavení totiž potvrdzuje svoju platnosť výhradne pre jedno náboženstvo, 

konkrétne pre kresťanstvo. V kontraste ku Heglovi sa Jaspers (tamže, 69–70) snaží nájsť 

autenticky univerzálny základ dejín, ktorý by platil „pre všetkých ľudí i pre kresťanov“: 

 

Zdá sa, že ... os dejín sveta ... spadá do duchovného procesu uskutočňujúceho sa medzi 

rokmi 800 a 200 pred Kr. Vznikol človek, s ktorým dodnes žijeme. Nech sa táto doba 

v krátkosti nazýva doba „osová“. 

Do tejto doby sa vtesnali mimoriadne udalosti. V Číne žil Konfucius a Lao-C’, vznikli 

všetky smery čínskej filozofie, svoje myslenie utvárali Mo-ti, Čuang-c’, Lie-c’, 

a nespočetne veľa ďalších; v Indii vznikli Upanišády, žil Budha a podobne ako v Číne sa 

rozvinuli všetky možnosti filozofie až po skepsu a materializmus, sofistiku a nihilizmus; 

v Iráne hlásal Zarathustra náročný obraz sveta o boji medzi dobrom a zlom; v Palestíne sa 

objavili proroci od Eliáša cez Izaiáša a Jeremiáša až ku Deuteroizaiášovi; v Grécku žil 

Homér, filozofi Parmenides, Herakleitos, Platón, tragici, Thukydides a Archimedes. 

Všetko, čo je pod týmito menami len naznačené vzniklo v priebehu týchto niekoľkých 

storočí približne súčasne v Číne, Indii a na Západe bez toho, aby tieto osobnosti o sebe 

vzájomne vedeli. 

(...) Pustovníci a putujúci myslitelia v Číne, askéti v Indii, filozofi v Grécku, proroci 

v Izraeli, tí všetci náležia k sebe, akokoľvek sa líšia vierou, myšlienkovými obsahmi, 

vnútorným postojom. (...)9 

 

Jaspers takto explicitne odmieta singularistický dejinný scenár Západu a svojím konceptom 

osového veku narúša po stáročia reprodukovanú „os“ európskej (západnej) identity 

podopieranú piliermi kresťanstva a gréckej antickej filozofickej tradície, po stáročia 

vnímaných ako zdroje západnej racionality a modernity, ktorých vnucovaný monologický 

univerzalizmus slúžil ako pôdorys pre dominanciu, exkluzivizmus a imperializmus 

v najrôznejších variáciách.  

                                                 
9 Preklad z češtiny autor, pokiaľ nie je uvedené inak. 
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Ďalšia zmena nastáva v 70. rokoch minulého storočia, kedy v rámci sociálnych vied 

dochádza k paradigmatickému posunu smerom ku kultúrne motivovaným vysvetleniam 

spoločenských procesov. Takzvaný kultúrny obrat v sociálnej teórii nabral dva smery a vo 

všeobecnosti priniesol zásadnú zmenu explanačnej funkcie kultúry. Spoločným menovateľom 

oboch týchto orientácií je, že z kultúry sa stáva nezávislá premenná, pomocou ktorej sa 

vysvetľujú sociálne fenomény. Kultúra sa nazerá buď ako konštitutívny činiteľ sociálnych 

vzťahov a identít všeobecne (epistemologický variant kultúrneho obratu) alebo špecificky ako 

zásadný faktor pre formovanie spoločenských identít a vzťahov v súčasnej spoločnosti 

(historický variant).10 (Nash 2001) 

Ani v tomto období však neprestávali rezonovať Jaspersove závery o pluralite 

kultúrnych centier modernity. V rámci historickej sociológie tieto závery podnietili diskusie 

prebiehajúce v prácach S. N. Eisenstadta a J. Arnasona a napokon viedli k resuscitácii 

paradigmy civilizačnej analýzy11. O dve desaťročia neskôr, v 90. rokoch minulého storočia, 

vykryštalizovali do už spomínaného konceptu multiple modernities. Eisenstadtova 

interkultúrna interpretácia cesty k modernite zdôrazňuje vzájomnú prepojenosť kultúrnej 

a sociálnej dynamiky, čím umožňuje zásadné medzikultúrne presahy otvárajúce cestu 

k modernite v rozličných kontextoch. 

Pokiaľ kultúrny obrat v spoločenských vedách priniesol všeobecnú zmenu paradigmy, 

u Jaspersa a následne v rámci civilizačnej analýzy s uznaním plurality jednotlivých 

kultúrnych zdrojov modernity a ich rovnocennosti náležite prichádza kritická reflexia 

európskeho primátu. Odmietnutie výsadného postavenia západného konceptu modernity ako 

kultúrneho programu všeobecného historického vývoja je doslova ústredným východiskom 

civilizačnej analýzy. Podľa Eisenstadta nie je správne stotožňovať modernitu 

s Westernizáciou, pretože „západné vzorce modernity nie sú jedinými „autentickými“ 

modernitami“. (Eisenstadt 2000: 3) Západný koncept modernity tak v rámci civilizačnej 

analýzy neznamená rozchod s tradíciou, naopak predstavuje jej pokračovanie. Rozdielne 

tradície vychádzajúce z rôznych civilizačných zdrojov potom dávajú vzniknúť rozdielnym 

kultúrnym programom. (Ballantyne 2010: 3) Tieto „nezápadné modernity“ však v dôsledku 

univerzalistického presadzovania západného konceptu zostali dlho prehliadané. 

V prípade Jaspersa a jeho impulzov pre istú časť spoločenských vied teda máme do 

činenia s konceptom faktického uznania, ktorý síce prichádza s určitým normatívnym 

                                                 
10 K tzv. kultúrnemu obratu v spoločenských vedách pozri klasickú prehľadovú stať Jeffreyho C. Alexandera 
z konca 80. rokov minulého storočia. (Alexander 1988) Odlíšenie tzv. epistemologickej a historickej podoby 
kultúrneho obratu v širšom kontexte tzv. kultúrnej politiky bližšie v Nash 2001. 
11 Viac k projektu civilizačnej analýzy z historickej, tematickej i konceptuálnej perspektívy v Arnason 2007. 
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prízvukom, ale neprináša nároky na hlbšie obsahové rozpracovanie, širšie teoretické 

implikácie, ani nereflektuje konkrétne podoby neuznania alebo zneuznania. Predstavitelia 

kritickej teórie spoločnosti, ktorí sa v súčasnosti venujú pojmu uznania najintenzívnejšie, 

lokalizujú jeho korene omnoho hlbšie. Koncept uznania, s ktorým pracujú vychádza 

z Heglovej fenomenológie ducha, kde označuje „ideálny recipročný vzťah medzi subjektmi, 

v ktorom každý nazerá druhého ako sebe rovného a zároveň ako od seba oddeleného“. (Fraser 

2004a: 25) Tento vzťah zakladá subjektivitu v podobe vzájomného obojstranného uznania 

jednotlivých subjektov, čo prináša konkrétne teoretické implikácie: uprednostnenie 

sociálnych vzťahov pred jednotlivcami a intersubjektivity pred subjektivitou. Takto 

formulovaná teória uznania bola dôkladne rozpracovaná už v polovici minulého storočia 

autormi, ktorí sa hlásia k existencializmu a v súčasnosti zažíva svoj návrat u autorov ako 

Nancy Fraserová, Axel Honneth a Charles Taylor. (tamže, 25-6) 

Pochopiteľne, nie všetky tieto teórie zdieľajú spoločné východiská. Ich hlavným 

odlišovacím znakom je obsahová šírka. Predstavuje uznanie normatívny ideál 

sebauskutočnenia jednotlivca alebo je špecifická forma teórie spravodlivosti? Charles Taylor 

a Axela Honnetha chápu uznanie ako uznanie ako na záležitosť sebarealizácie. Tým sa pre 

oboch autorov stáva pojem uznania omnoho širšou kategóriou a presahuje tak do 

najrôznejších sfér ľudského života. Uznanie pre Taylora a Honnetha predstavuje otázku 

existencie celistvej a neporušenej subjektivity. Neuznanie alebo zneuznanie potom nie je iba 

porušením rešpektu vo vzťahu k druhému, môže byť priamo útokom na subjektivitu 

jednotlivca, útokom ktorý radikálne obmedzuje rádius jeho sebarealizácie. Ak platí, že 

uznanie v tomto zmysle je morálnou kategóriou, potom obidvaja teoretici chápu zneuznanie 

ako mravný prehrešok a umiestňujú uznanie do základne pyramídy ľudských potrieb. Neplatí 

teda, že zneuznanie iba človeku okliešťuje priestor vlastnej sebarealizácie, zneuznanie priamo 

poškodzuje subjektivitu a nahlodáva vlastnú identitu jednotlivca; znemožňuje „praktický 

vzťah k sebe samému“. (Honneth cit. v Fraser 2004a: 52) 

Na rozdiel od novoheglovcov Taylora a Honnetha americká teoretička Nancy Fraser 

buduje svoju koncepciu uznania ako jeden z troch špecifických aspektov teórie spravodlivosti, 

čím dochádza k reformulovaniu dosahu zneuznania na ľudskú subjektivitu. (Z)neuznanie pre 

Fraserovú predstavuje skôr nespravodlivosť ako narušenie vlastnej identity. Tvrdí, že „je 

nespravodlivé, pokiaľ je niektorým jednotlivcom a skupinám odopieraný status 

plnohodnotného partnera v sociálnej interakcii na základe určitých inštitucionalizovaných 

kultúrnych hodnotových vzorcov, na utváraní ktorých sa rovnoprávne nepodieľali, a ktoré 

činia opovrhnutiahodnými ich špecifické rysy im pripisované.“ (tamže) Keďže spravodlivosť 
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tu úzko súvisí so statusom, Fraserová formuluje svoju koncepciu ako tzv. statusový model 

uznania, kde sú „inštitucionalizované kultúrne hodnotové vzorce skúmané na základe svojich 

dopadov na relatívne postavenie sociálnych aktérov“. (tamže, 52f; kurzíva v origináli) Inými 

slovami, rovnocennosť aktérov v účasti na spoločenskom živote zakladá statusovú rovnosť 

a teda vzájomné uznanie, zatiaľ čo mocenské asymetrie najrôznejšieho druhu12, brániace 

plnohodnotnému prístupu k participácii, spôsobujú statusové podriadenie, a teda zneuznanie. 

Oproti tomu Honnethova teória uznania je omnoho hlbšia a členitejšia. Rozkladá sa na 

troch rovinách: v rovine lásky, práva a výkonu. Základným predpokladom budovania vlastnej 

identity je potreba lásky, ktorej nedostatok bráni utváraniu vlastnej osobnosti. Uznanie na poli 

lásky v detstve je kľúčovým konštitutívnym prvkom sebadôvery. Potreba lásky z detstva sa 

transformuje do rovnakej potreby v dospelosti, s čím súvisí vzájomná náklonnosť 

a starostlivosť, pre ktorú je charakteristické „uznanie láskyplnej starostlivosti o blaho druhého 

človeka vo svetle jeho individuálnych potrieb.“ (Honneth 2004: 181) Ešte dôležitejším, 

z hľadiska celospoločenských noriem, je uznanie vo sfére práva, ktoré má v rámci 

kodifikovanej právnej normy garantovať postavenie jednotlivca ako právoplatného člena 

spoločnosti. Hoci právne uznanie kladie základy konceptu rovnosti pred zákonom, ešte vždy 

prehliada jeho statusovú rovinu, pričom otázka spoločenského statusu sa spája práve 

s oblasťou sociálneho ocenenia. Je to sféra sociálneho ocenenia, kde sa podľa Honnetha, na 

základe individuálneho spoločenského výkonu odohráva tretia sféra uznania. Trajektória 

Honnethovej koncepcie teda vedie od individuálnej sféry, ktorá má základ v intímnych 

vzťahoch a cez ustavenie jednotlivca ako právnej osoby v rámci vzťahov, ktoré majú základ 

koncepcii rovných práv až k voľnejším sociálnym vzťahom, kde sa uznanie historicky 

konštituovalo meritokraticky podľa dosiahnutého výkonu; výkonu, ktorý z celospoločenského 

hľadiska predstavuje hodnotu pre spoločnosť. (tamže, 179ff.) Diagnózou súčasných 

spoločenských vzťahov so zvláštnym zreteľom ku skupinovým identitám je tzv. politika 

identity, v rámci ktorej prebiehajú nielen „boje o uznanie ... spoločných hodnotových 

presvedčení [jednotlivých kultúrnych menšín]“ (tamže, 151), ale – na rozdiel od Fraserovej – 

aj „konfrontácie ... určované ,tradičnými‘ problémami pracovnej politiky, sociálnej 

starostlivosti alebo ekológie“. (tamže, 155) 

Morálny prízvuk je spoločný obidvom modelom uznania. Základný rozlišovací znak 

týchto teoretických koncepcií spočíva v ich vzťahu ku kategóriám sebarealizácie 

a spravodlivosti. Zatiaľ čo Taylor a Honneth veria, že na základe teórie uznania, ktorá pre 

nich predstavuje funkciu sebarealizácie, možno odvodiť priliehajúcu koncepciu 

                                                 
12 Napr. podriadenie, prehliadanie, čiastočné alebo úplné vylúčenie. 
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spravodlivosti, Fraserová vníma uznanie ako vlastnú formu spravodlivosti. A pokiaľ z 

morálneho hľadiska možno Taylorovi a Honnethovi pripísať výčitku z monizmu, keď 

prostredníctvom kategórie sebarealizácie svoje koncepcie uznania preťažujú určitou 

predstavou „dobrého života“, potom Fraserovej požiadavka uznaného statusu nemusí za 

každých okolností garantovať možnosť sebarealizácie. Uznanie faktické v tomto prípade 

nemusí byť uznanie praktické. 

 

1.4.2 Komunikácia, uznanie a identita 

Ďalším, pre možnosti interkultúrneho dialógu zásadným momentom bol myšlienkový posun, 

ktorý našiel svoje vyjadrenie v rozvoji disciplín zaoberajúcich sa interakciou medzi 

jednotlivcami alebo skupinami na základe významovej zmeny v najrôznejších kontextoch. Pre 

tento obrat ku komunikácii je charakteristická snaha nájsť predpoklady vzájomného 

porozumenia. Za jeden z najzásadnejších teoretických príspevkov, ktorý tento posun odráža, 

je právom považovaná teória komunikatívneho konania Jürgena Habermasa z polovice 80. 

rokov minulého storočia. (Habermas 2009 [1981] Habermasova teória je zároveň vynikajúcou 

ilustráciou posilnenia významu intersubjektivity v teoretickej reflexii, ako som naznačil 

v predošlej sekcii. Samotné „komunikatívne konanie“ tu okrem mnohého iného predstavuje 

dosahovanie porozumenia v zmysle napĺňania vlastných individuálnych cieľov so zreteľom 

k druhým. Komunikácia je taktiež nevyhnutnou zložkou kriticko-hermeneutického prístupu 

Hansa-Herberta Köglera. Prostredníctvom komunikácie, ktorá sa odohráva v jazyku ako 

médiu schopnom zachytiť a vzájomne sprostredkovať skúsenosti a perspektívy sa 

„interpretácia utvára ako dialóg, v ktorom sa snažím pochopiť, ako druhý vidí moju tému; je 

založená v rozumení sebaporozumeniu, ktoré sa týka niečoho, k čomu sa obaja vzťahujeme.“ 

(Kögler 2006: 132) 

Keďže inerpretácia sa odohráva v procese vzájomnej komunikácie je potrebné zamerať 

sa na impulzy, ktoré mohli prispieť k vývoju paradigmy komunikácie v rámci interkultúrneho 

diskurzu. Tieto impulzy rovnako ako v prípade konceptu uznania, môžeme nájsť primárne v 

diele Karla Jaspersa. Jaspers v roku 1948 vo svojej Filozofickej viere prichádza 

s normatívnym vymedzením vzájomnej komunikácie. Ideál komunikácie v jeho filozofickom 

systéme predstavuje predpoklad, ak nie priamo podmienku, samotnej ľudskej existencie. Aby 

sme objasnili, čo je náplňou takto existencialisticky chápaného pojmu komunikácie, uveďme 

citáciu z jeho práce: 
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Všetko skutočné v človeku je dejinné. Dejinnosť ale znamená súčasne rozmanitú 

dejinnosť. Požiadavkou komunikácie je teda: 

1. pripustiť si to dejinne odlišné bez toho, aby sme sa spreneverili vlastnej dejinnosti, 

– 

2. spochybniť objektivitu toho, čo sa stáva všeobecne platným bez toho, aby sme 

oslabovali platný nárok správneho, – 

3. vzdať sa nároku na výlučnosť viery, pretože v ňom tkvie prerušenie komunikácie 

bez toho, aby sme stratili podmienenosť vlastného základu, – 

4. ujať sa nevyhnutného boja s dejinne iným, ale neustále ho pozdvihovať na milujúci 

boj, vo vzájomné spájanie s pravdou, ktorá vzchádza do spoločenstva, nie do 

izolácie, nie do sebavylučovania, nie do punktuality osamoteného, – 

5. nájsť smer do hĺbky, ktorá sa zjaví len pri rozštiepení na rozmanité dejinnosti, 

k jednej z ktorých sám patrím, ktoré sa ma všetky týkajú, a spoločne zamieriť 

k onomu základu. (Jaspers 1994 [1948]: 102 – 103) 

 

Komunikácia sa tak stáva účelom sama osebe a jej obsah je tvorený porozumením alebo 

dorozumievaním sa. Komunikácia v tomto zmysle môže byť chápaná ako základný 

predpoklad uznania.  

Pokiaľ ide o vzťah uznania a komunikácie, atraktívnym protiargumentom priority 

komunikácie pred uznaním je námietka, že už samotný fakt, že sa môžem do onej 

komunikácie zapojiť je určitým prejavom uznania. Moment, kedy mi je priznaná možnosť 

zúčastňovať sa diskusie ešte neznamená, že moje slová budú brané vážne. Určite, inklúzia, 

zahrnutie do dialógu, príp. polylógu prichádza s určitou formou uznania, no je možné v takom 

prípade hovoriť o autentickom uznaní? Hoci ochota vypočuť druhého môže byť chápaná ako 

istá jeho elementárna forma, ešte vždy sa otvára obrovský priestor pre zneuznanie 

v najrôznejších podobách, najčastejšie v naratívnej rovine. Tomuto problému sa v rámci teórie 

demokracie v podmienkach multikultúrnej spoločnosti venuje Iris Marion Youngová. 

Youngová vo svojej podnetnej práci Inclusion and Democracy (2002)13 predkladá 

presvedčivé argumenty o tom, ako procesy diskusie a rozhodovania často marginalizujú 

jednotlivcov a skupiny, pretože normy politickej diskusie nerozlišujú určité formy 

vyjadrovania. Jazyku, ktorým sa snažia jednotlivé skupiny zapojiť do diskusie a ktorý 

nekorešponduje s rozlišovacou schopnosťou existujúcich rétorických noriem politickej 

                                                 
13 Reprezentantívny výber z Youngovej prác venujúcich sa o.i. aj tejto problematike možno nájsť vo zväzku, 
ktorý u nás nedávno (2010) vyšiel pod názvom Proti útlaku a nadvládě. Transnacionální výzvy politické 
a feministické teorie. 
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diskusie, tak nie je pripisovaná dostatočná váha, príp. zostáva nevypočutý, hoci možnosť 

usilovať o uznanie na fóre existuje. Predtým, ako vstupujú do „bojov za uznanie“ musia 

jednotlivé skupiny svoju odlišnosť dokazovať. Ako inak má toto dokazovanie prebiehať, ak 

nie formou komunikácie? 

Otázka vzťahujúca sa tento krát k interkultúrnemu dialógu preto zostáva stále rovnaká: 

je umožnenie prístupu ku komunikácii prejavom uznania alebo je potrebné o uznanie usilovať 

práve v procese komunikácie, v rámci dialógu alebo polylógu? Na tomto mieste je potrebné 

odlíšiť vôľu ku komunikácii od konceptu uznania. Exklúzia ku koncepcii uznania patrí len 

dovtedy, pokiaľ takú možnosť žiada skupina, ktorá oňho usiluje. Na druhej strane, nebýva 

pravidlom, že uznanie a inklúzia sú totožné kategórie, práve naopak, inklúzia, zvlášť násilná, 

môže byť len ďalšou formou zneuznania a donucovania. Vôľa ku komunikácii potom môže 

byť v tomto zmysle definovaná ako autentický záujem o rozdielne stanoviská a ich 

konfrontáciu v najširšom zmysle. To samozrejme súvisí so snahou vytvoriť také podmienky 

pre fórum, aby všetci, ktorí sa interkultúrneho dialógu zúčastňujú mali možnosť a priestor 

prezentovať svoje stanoviská, aby všetci účastníci mali možnosť počúvať a byť vypočutí. 

Akokoľvek bude možnosť účasti na fóre materiálne alebo akokoľvek inak zabezpečená, bez 

autentickej vôle ku komunikácii bude každé takéto fórum iba pro forma a potenciálne 

nástrojom na reprodukciu zneuznania. Tam, kde neexistuje vôľa ku komunikácii, nemožno na 

úrovni individuálnych a skupinových identít očakávať reálne vyhliadky na vzájomné uznanie. 

Zdá sa teda, že kanálom uznania je práve vôľa ku komunikácii a intrerpretácii, vôľa 

k dorozumievaniu sa o rôznosti identít, ktoré sú vždy sociálne, historicky a mocensky 

situované. 

Práve identita je kategóriou, ktorá v tomto kontexte zastáva kľúčové miesto, pokiaľ ide 

o zachovanie a oslavu rôznosti. Proti vznikajúcemu interkultúrnemu diskurzu môže byť 

namietnuté, že zbližovanie kultúr a ich vzájomná komunikácia pôsobí na jednotlivé identity 

deštruktívne, a že snaha vytvoriť takýto interkultúrny diskurz predstavuje pre identity vážnu 

nástrahu zneuznania. Ako sme videli v prípade Jaspersovej normatívnej výzvy ku 

komunikácii, realizácia jednotlivca a skupín prostredníctvom komunikácie je nielenže možná, 

ale priamo žiaduca. Predstavuje dokonca samotnú podmienku ľudskej existencie. Skupinové, 

práve tak ako individuálne identity, sa v komunikácii stávajú reálnymi a potvrdzujú samy 

seba. V skutočnosti tak individuálne i skupinové identity pramenia z komunikácie. Kto som, 

zisťujem v komunikačnom priestore s ostatnými a táto komunikácia sa následne stáva 

súčasťou mojej identity. Intersubjektívny argument o identite formovanej komunikáciou 

umožňuje formulovať záver, že pred alebo mimo komunikácie akákoľvek identita nie je 
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možná. Všetci si svoje identity ovplyvňujeme navzájom v dynamickom a neukončenom 

procese. (Steunebrink, 2000: 43) 

Toto poznanie prináša zásadný dôsledok, na ktorý upozorňuje Steunebrink (tamže): 

objavovanie „jedinečného a nenahraditeľného zdroja historickej existencie“ v iných kultúrach 

nám pomáha uvedomiť si vlastné možnosti. Interkultúrny dialóg je dynamický proces. 

Skutočnosť, že jednotlivé kultúry sa menia a ovplyvňujú prostredníctvom vzájomného 

pôsobenia tak môže práve otvoriť nové možnosti nazerania na vlastnú kultúru; interkultúrna 

komunikácia má potenciál vplývať na intrakultúrne individuálne alebo skupinové postoje. 

Plný optimizmu, Steunebrink (tamže) dokonca vyhlasuje, že „zmena môže priniesť rast 

identity!“. 

Ukazuje sa teda, že identity a diferencie sú, rovnako ako interkultúrny dialóg sám, 

dynamickými kategóriami; nevystupujú ako kategórie fixné, sú neustále formované 

a reformulované v procese komunikácie. To platí pre individuálne identity práve tak ako pre 

identity skupinové. Skupinové identity ako dynamické kategórie prechádzajú zmenou, 

vyvíjajú sa vo vzájomnej interakcii a úzko súvisia s konkrétnym historickým kontextom. 

(Gilroy 2004; Parekh 2007; Brah 2007) Britská autorka Avtar Brahová upozorňuje, že hoci 

rôzni jednotlivci môžu prvky rôznych identít vykazovať (môžem byť Maďar s rómskymi 

koreňmi žijúci na južnom Slovensku), ešte to neznamená, že títo jednotlivci viacero identít v 

skutočnosti majú. Pripisovanie viacerých identít podľa nej znamená iba nahradenie jednej 

ohraničenej identity viacerými, síce prekrývajúcimi sa, ale taktiež ohraničenými identitami. 

Brahová tak poukazuje na fakt, že identity sú dynamickými procesuálnymi fluidnými 

kategóriami, že nie sú statické, ohraničené ani fixné. (Brah, cit. v James 2008: 9)  

S argumentami týkajúcimi sa otvorenosti a premenlivosti ako bytostných vlastností 

identity sa stotožňuje aj Bikhu Parekh. Hoci otvorenosť a transformatívnosť v tomto kontexte 

ťažko možno hodnotiť negatívne, Parekh veľmi správne upozorňuje na skutočnosť, že všetky 

identity sú rovnako otvorené a prístupné zmene je fikcia, ktorá kladie zásadnú otázku 

smerujúcu k tým, čo sa rozhodnú pre tradičný život v rámci uzavretých identít. Aby sme sa 

nespreneverili étosu interkulturality, je pre interkultúrny dialóg, príp. polylóg výzvou 

nevnucovať otvorenosť a dialóg tam, kde nie sú vítané. (Parekh, cit. tamže, 12) 

Dynamickosť a otvorenosť charakterizujúca kategóriu identity je tak nevyhnutným 

predpokladom schopnosti rozumieť a prijímať odlišné perspektívy, ktoré Köglerov prístup 

zdôrazňuje v hermeneutických schopnostiach, ktoré pripisuje subjektu ako aktérovi 

interpretačného dialógu. Sú to vlastnosti nevyhnutné pre každú koncepciu, ktorá zdôrazňuje 

procesuálnu stránku formovania jednotlivých perspektív. 
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1.5 Nezápadné zdroje interkulturality: africký príklad 

V nadväznosti na Mallovu požiadavku nenazerať na interkulturalitu a snahu o komunikáciu 

naprieč kultúrnymi tradíciami ako na zúfalstvo kolonizovaných vyplývajúce 

z postkoloniálneho syndrómu, je potrebné presvedčiť sa o pôvodných nezápadných zdrojoch 

interkulturality na konkrétnom príklade. Štruktúra kolonializmu nekompromisne presakujúca 

pôvodné substráty domorodej kultúry zanechala, popri množstve priamych obetí, 

nezmazateľnú ranu na pôvodných kultúrnych identitách. Politika asimilácie, charakteristická 

predovšetkým pre francúzske a portugalské kolonizačné panstvo odkryla svoju krutú logiku v 

snahe „urobiť z Afričana Európana ako to len jeho čierna pleť umožňovala.“ (Oluwagbemi-

Jacob 2011: 104) Rozklad pôvodnej kultúrnej identity v mene „prevychovania“ na kultúru 

metropoly bol kľúčovým politickým nástrojom zabezpečujúcim totálnu kultúrnu kontrolu. 

„Prerod“ kolonizovaného mal nastať na obraz „civilizovaného“ Francúza esencializovaného 

ako človeka so znalosťami a rozhľadom v literatúre, filozofii a kultúre „materskej“ krajiny. 

Na druhej strane sa však nadaným z kolónií otvoril prístup ku kvalitnému vzdelaniu v Európe. 

Netreba však prepadať falošnej ilúzii o tom, že toto vzdelanie bolo snahou metropole 

o garanciu rovných príležitostí. Bolo len ďalším činiteľom pri systematickom rozklade 

pôvodnej identity. Neuskutočniteľná túžba černocha stať sa bielym a jej transformácie tejto 

túžby počas pobytu v metropole a pri opätovnom návrate domov sa stali predmetom 

psychopatológie, ktorej výstižný popis podal Frantz Fanon vo svojej v Čiernej koži, bielych 

maskách (2011 [1952]). Rana na pôvodných kultúrnych identitách bola tak hlboká, že dala 

vzniknúť identite novej – identite kolonizovaného a po rozpade koloniálneho systému 

postkoloniálnemu syndrómu. 

Organizovaná kultúrna represia v podobe totálneho odmietnutia domorodej kultúry ako 

barbarskej spolu so snahou vytvoriť z Afričana „nového človeka“ znamenala kultúrnu totalitu. 

Nigérijská autorka Dorothy Nwanyinma Oluwagbemi-Jacobová však upozorňuje na trhliny 

v koloniálnom systéme, ktoré paradoxne otvorili cesty k emancipácii Afričanov. Africkí 

intelektuáli, ktorým sa dostala možnosť študovať v metropole sa tu oboznámili s tradíciou 

liberalizmu, ktorá bola v kontexte domácich podmienok v ostrom kontraste so vzťahmi 

ku kolóniám. Ideály rovnosti, bratstva a slobody ako základné hodnoty, ktoré sú základom 

francúzskej identity sa nezlučovali s koloniálnou praxou. Štúdium v „materskej“ krajine tak 

africkým intelektuálom, paradoxne, umožnilo odkryť dvojitý štandard a na boj kolonializmom 

následne „použili tú istú zbraň, ktorou kolonizátori vykorisťovali a utláčali Afričanov. ... Ich 
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existenciálna a sociálna analýza využívala na reflexiu vtedajších afrických podmienok vrátane 

koloniálnej situácie a výziev čerstvo nezávislých štátov myšlienky kontinentálnych filozofií.“ 

(Oluwagbemi-Jacob 2011: 106) 

Africkí intelektuáli boli však natoľko obozretní, že k interpretácii a reflexii kultúrneho 

importu pripojili reflexiu vlastných, domácich hodnotových rámcov. Oluwagbemi-Jacobová 

ako príklad uvádza tri politické osobnosti, ktoré intelektuálne formovali africké perspektívy 

v období dekolonizácie, konkrétne Léopolda Sédara Senghora, Kwameho Nkrumaha a 

Nnamdiho Azikiweho. Úlohou, pred ktorou stáli títo traja muži, bolo uviesť do súladu 

dedičstvo pôvodného afrického myslenia s dedičstva západných filozofií v podmienkach 

novonadobudnutej nezávislosti. Skôr než sa dostaneme ku konkrétnym koncepciám, treba 

pripomenúť, že africký hodnotový systém je založený na akcentovaní hodnôt humanity 

a harmónie. „[Š]ťastie ľudí, dokonca ich prežitie, závisí od miery harmónie medzi nimi 

samými a ostatnými bytosťami alebo silami, ktoré obývajú svet. Morálne dobro tak má 

ontologickú dimenziu a činiť zlo neznamená iba individuálnu disharmóniu s prírodným 

poriadkom, ale poškodzovanie a dezorganizovanie tohto poriadku vôbec.“ (Aja, cit. 

v Oluwagbemi-Jacob 2011: 105) Ukazuje sa teda, že princípy celostnosti vlastné pôvodnému 

africkému myšlienkovému dedičstvu sú dobre zlučiteľné s étosom interkulturality. 

Senghor, Nkrumah i Azikiwe si boli dobre vedomí špecifickej situácie, v ktorej sa ocitla 

Afrika pri rozpade koloniálneho panstva, a nezvyčajnej úlohy, ktorá z nej vyplývala – zobrať 

zo západného dedičstva, čo je potrebné a zároveň zachovať vlastné domáce tradície. 

Ústredným motívom Senghorovho afrického socializmu sa tak stala harmonizácia vlastnej 

mytologickej predkolonizačnej minulosti s hodnotami západnej civilizácie a s tým súvisiaci 

rovný status a komplementárnosť všetkých kultúr. Vodidlom mu pri tom bola univerzalita 

civilizácie, medzikultúrna výmena a vzájomné obohacovanie. Senghor takýmto spôsobom 

vyvažuje silu západného kultúrneho importu a domácich hodnôt nevyhnutných pre 

zachovanie alebo skôr obnovenie vlastnej africkej identity. 

Podobným prípadom bola aj filozofická koncepcia tzv. konsciencizmu Kwame 

Nkrumaha. Odhliadnuc od vlastného problematického politického pôsobenia, Nkrumah vo 

svojich textoch často prízvukuje „pôvodné humanistické princípy Afriky“ (Nkrumah, cit. 

v Oluwagbemi-Jacob 2011: 107), ktoré majú byť uvedené do súladu s existujúcimi 

i privezenými tradíciami. Rovnako ako Senghor aj Nkrumah sa ubránil zvodom 

jednosmerného presadzovania pôvodných domácich hodnôt na úkor rozdielnych 

koexistujúcich tradícií. Oddaný marxista, Nkrumah vyhlasuje, že africká filozofia musí mať 
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základ v „existenciálnych podmienkach“ Afričanov a rozvíjať jednotlivé kultúrne prvky tak, 

aby boli v súlade s „africkou osobnosťou“. 

Ako tretí a posledný príklad uvádza nigérijská autorka, pomerne problematickú 

vnútorne rozpornú politickú koncepciu neo-welfarizmu svojho krajana, nigérijského lídra 

Nnamdiho Azikiweho. Azikiweho ideológia je kreatívnou zmesou socializmu, kapitalizmu 

a welfarizmu, podstatný je však spôsob jeho uvažovania. Eklektický prístup, v rámci ktorého 

možno „pridať, zachovať, znásobiť alebo rozdeliť akúkoľvek myšlienku a prispôsobiť ju 

[konkrétnej] situácii alebo historickým okolnostiam“ (Azikiwe, cit. v Oluwagbemi-Jacob 

2011: 109) vraj, podľa nigérijskej autorky, stačí na to, aby pôsobil ako protiváha dogmatizmu 

a tým pádom bol zlučiteľný s princípmi interkulturality. V súvislosti s Azikiwem by sa skôr 

dalo hovoriť o Zikizme14 ako politickej ideológii, ktorej princípy boli postupne formulované v 

Azikiweho prácach (napr. Renascent Africa, 1937) a v prácach Nwafora Orizu (Without 

Bitterness, 1944, a i.). Ideológia afrického oslobodenia je tu formulovaná v piatich 

princípoch, z ktorých práve princípy duchovnej rovnováhy, sociálnej regenerácie a mentálnej 

emancipácie prichádzajú s hodnotami zlučiteľnými s požiadavkami interkulturality; 

prichádzajú s apelom na uznanie rôznosti názorov, elimináciu národných, náboženských, 

rasových, kmeňových, politicko-ekonomických a etických predsudkov a napokon vyzývajú 

k úcte k vlastnej histórii a odmietnutiu rasových alebo kmeňových komplexov. Súhra 

najrôznejších faktorov spolu so špecifickými podmienkami postkoloniálnej situácie nás však 

skôr utvrdzuje v principiálnej odlišnosti politických ideálov a politickej praxe. Napriek tomu 

alebo práve preto je nevyhnutná všekultúrna (cross-cultural) identifikácia princípov, ktoré by 

mohli tento stav zmeniť. 

 

1.6 Interkultúrny dialóg: na ceste k interpretácii 

Ako si teda možno predstaviť interkultúrny dialóg? Partnerská iniciatíva Európskej kultúrnej 

nadácie LabforCulture.org15 zameriavajúca sa na kultúrnu spoluprácu v roku 2008 v súvislosti 

s Európskym rokom pre interkultúrny dialóg spustila iniciatívu Open Lines to Intercultural 

Dialogue16, ktorá umožňuje prispievať vlastnými definíciami interkultúrneho dialógu on-line 

na internetovej stránke projektu. Myšlienka verejného priestoru ako fóra, kde je možné 

spolupodieľať sa na definícii interkultúrneho dialógu je dobrým príkladom ako podnecovať 

                                                 
14 Zikizmus dostal svoj názov podľa populárnej prezývky Nnamdiho Azikiweho „Veľký Zik africký“. Je však 
potrebné odlíšiť Zikizmus ako politickú ideológiu a Zikizmus ako radikálne nacionalistické hnutie, ktoré 
v Nigérii pôsobilo v rokoch 1946 – 1950. 
15 http://www.labforculture.org 
16 http://openlines.labforculture.org 



 

 31 

a utvrdzovať étos interkulturality, ktorý tak vo forme verejného interkultúrneho dialógu 

nezväzujú obmedzenia akademického diskurzu. Dôležitým krokom ďalej je však potom 

otázka o spôsobe prenosu daných definícií z virtuálneho priestoru do praxe.  

Pokiaľ ide o konkrétne príspevky v rámci spomínaného projektu, ich obsahová analýza 

by akiste presvedčivo určila objektívne prieniky jednotlivých definícií, no i pri zbežnom 

pohľade je možné ako spoločný menovateľ väčšiny „verejných“ koncepcií interkultúrneho 

dialógu identifikovať pojem výmeny (exchange) – interkultúrny dialóg ako kultúrna výmena. 

Výmena ako jedna z foriem interakcie predpokladá komunikáciu, príp. sama môže byť jednou 

z foriem komunikácie. V nadväznosti na to potom interkultúrna výmena ako forma 

komunikácie predpokladá vzájomné kultúrne interpretácie ako nevyhnutný predpoklad pre 

skvalitňovanie a prehlbovanie vzájomnej interakcie v podobe interpretačného dialógu, ako to 

presvedčivo ukazuje Köglerov kriticko-hermeneutického prístupu. Konkrétne koncepcie 

interpretácie naprieč kultúrami sú však už predmetom nasledujúcej kapitoly. 
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2 Koncepcie interpretácie v interkultúrnom dialógu 

Predchádzajúca kapitola identifikovala ako základné východisko interkultúrneho dialógu 

proces vzájomnej interpretácie. Obsahom nasledujúcej kapitoly je porovnanie piatich 

hermeneuticky orientovaných prístupov, z ktorých každý je inšpirovaný odlišnou kultúrnou 

alebo teoretickou tradíciou. Ide o prístupy Raimona Panikkara, Rama Adhara Malla, Vincenta 

Shena, Franza Martina Wimmera a integrujúci prístup Hansa-Herberta Köglera. Spoločným 

menovateľom týchto prístupov je normatívna požiadavka vzájomnej interpretácie, ktorá má 

napomôcť lepšiemu sebarozumeniu i rozumeniu aktérov interkultúrneho dialógu navzájom. 

Naopak, ich odlišovacím znakom je miera, ktorou sa vo všeobecnosti prikláňajú k paradigme 

komunikácie a paradigme uznania. Napriek tomu, že práve Köglerov prístup je v tejto práci 

identifikovaný ako kľúčový, jednotlivé koncepcie sú zaradené chronologicky. Panikkarov 

prístup spadá približne do 80. rokov minulého storočia, Mallovu koncepciu možno časovo 

zaradiť do obdobia prelomu milénia, zatiaľ čo ostatné prístupy spadajú do prvého desaťročia 

tohto storočia. Spôsob chronologického zaradenia jednotlivých prístupov bol zvolený preto, 

že tak lepšie vynikne zásadný teoretický prínos Köglerovho kriticko-hermeneutického 

prínosu, ktorým je integrácia uvedených paradigiem. 

 

2.1 Raimon Panikkar: diatopická hermeneutika a dialogický dialóg 

Skôr ako sa dostaneme k vlastným koncepciám diatopickej hermeneutiky a dialogického 

dialógu, je potrebné oboznámiť sa so základnými východiskami Panikkarovho prístupu. 

Cieľom, ktorý Panikkar kladie ako výzvu pre interkultúrny dialóg, je nastolenie podmienok 

komunikácie a vzájomnej interpretácie medzi ťažko zlučiteľnými kultúrnymi východiskami. 

Panikkar preto formuluje svoju teóriu pravdy ako koncepciu, v rámci ktorej každý subjekt 

predstavuje zvrchovaný zdroj porozumenia a pravdy. Vzniká tak situácia pluralizmu pravdy, 

ktorý ako uvidíme, nie je iba prostou pluralitou pravdy, kladie totiž normatívnu požiadavku 

intersubjektivity vo vzájomnom prístupe k odlišným interpretáciám. Práve podmienky 

pluralizmu pravdy pripravujú pôdu pre Panikkarovu diatopickú hermeneutiku ako princíp 

interpretácie rozdielnych tradícií bez priamych spoločných kultúrnych alebo historických 

väzieb. Metodologickým nástrojom diatopickej hermeneutiky, s pomocou ktorého sa pri 

vzájomnej interpretácii naplno realizuje intersubjektivita, je dialogický dialóg. 
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2.1.1 Mythos, logos a pluralizmus pravdy 

Panikkarov východiskový argument o pluralizme pravdy, ako základnom stavebnom kameni 

jeho koncepcie diatopickej hermeneutiky a dialogického dialógu, by sa dal zhrnúť asi takto: 

každý subjekt, každá kultúra a tradícia má svoju pravdu a táto pravda sa vždy znova vyjadruje 

v jazyku. Pluralizmus pravdy predstavuje niečo viac, než len pluralitu, mnohosť. Skôr, ako 

prikročíme k významu plurality pravdy, sa teda pozrieme na spôsob, akým sa, podľa 

Panikkara, pravda vyjadruje a reprodukuje. 

Konštrukcia pluralizmu pravdy stavia pre diatopickú hermeneutiku dve základné 

východiská: 1) pravdu nikdy nemožno totálne identifikovať s jej formuláciou a 2) pravdu je 

možné interpretovať medzikultúrne. (Savari Raj 2010: 134f) Naše chápanie pravdy 

a pochopenie vôbec nikdy nie je vyčerpávajúce, vždy sa obmedzuje iba na určitý výsek 

reality. Je nemožné, aby jednotlivec obsiahol pravdu vo svojej úplnosti, pretože je vždy 

konfrontovaný s určitými obmedzeniami. Tieto obmedzenia Panikkar nazýva mythos a logos. 

Čo to znamená? 

Keď sa snažíme pochopiť svet, neriadime sa pritom iba objektívnymi danosťami reality, 

do svojho chápania a porozumenia projektujeme zároveň svoje presvedčenia, názory 

a predovšetkým ohlasy kultúrnej tradície, ktorej sme súčasťou. Naša subjektivita je teda 

v tomto prípade konštituovaná osobnými a kultúrnymi prvkami. Skutočnosť, že sa tieto prvky 

rôznia zakladá situáciu, pre ktorú je charakteristická rôznosť svetonázorov. Povedané inak, 

naše chápanie sveta je formované na individuálnej úrovni predporozumením a na skupinovej 

úrovni tradíciou, čo znemožňuje jednak absolútnu objektivitu a zároveň absolútnu 

subjektivitu. Práve toto poznanie nám, podľa Panikkara, umožňuje uvedomiť si existenciu 

rôznych svetonázorov a otvoriť sa im. Zároveň nás to vedie k tomu, aby sme sa vyhli 

absolutizácii vlastných presvedčení. 

Znalec Pannikarovho diela Anthony Savari Raj (2010: 137.8) upozorňuje, že popri 

aspektoch, ktoré konštituujú subjektivitu nášho porozumenia, teda predporozumení na 

individuálnej úrovni a tradícii na úrovni skupinovej, formuluje Panikkar ešte tretí rozmer, 

mythos, ktorý spája jednotlivca s jeho spoločenstvom. „Mýtus umožňuje zastaviť sa na 

určitom mieste počas hľadania základov všetkého.“ (tamže, 138) Mýtus nemožno prekročiť 

ani sa ho zbaviť, preto podľa Panikkara, predstavuje „základ a horizont“ nášho porozumenia. 

Svet k nám prichádza cez mýtus, formuje nás a zároveň my formujeme jeho.17  

                                                 
17 Mýtus zaujíma v Panikkarovej filozofii dôležité miesto. Pre stručné a prehľadné vysvetlenie významu mythos 
a rozlíšenie s logom pozri bližšie Savari Raj 2010: 135 a predovšetkým, 137 – 139. 
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Akým spôsobom mýtus štruktúruje naše porozumenie svetu? Podstatným zistením tu je, 

že mýtus predstavuje akési optické sklo, cez ktoré poznávame svet. V tejto súvislosti je 

namieste uviesť metaforu, ktorú Panikkar uvádza vo vzťahu k mýtu: mythos si možno 

predstaviť ako okuliare, ktoré nám umožňujú pozerať sa na svet a snažiť sa ho pochopiť. 

Pozeráme sa cez ne, ale samotné okuliare pritom nevidíme. „Mythos je v skutočnosti svet, 

o ktorom veríme, že v ňom žijeme.“ (Panikkar 2010: 80) Mnohosť mýtov teda konštituuje 

mnohosť svetonázorov. Panikkarovým projektom je však holistický pohľad, ktorý rozdielne 

mýty a z nich prameniace svetonázory harmonicky integruje. 

Ak mythos predstavuje určitý zdieľaný „horizont porozumenia“, ktorý dáva jednotlivým 

čiastkam nášho života význam, potom logos predstavuje určitý súbor vier a presvedčení, ktorý 

mýtus vynáša na svetlo, zviditeľňuje ho. Logos, podľa Panikkara, nie je iba jazyk, ktorým je 

mythos komunikovaný, je to súbor vier, ktorý je s mythom nerozlučne spätý. „Neexistuje 

mythos bez logu alebo logos bez mythu. V každom logu je mythos, mythos, ktorý je 

vypovedaný logom. V každom mythe je logos; logos, ktorý vypovedá mythos. (Panikkar, cit. 

v Savari Raj 2010: 139) 

Je teda fakt, že máme do činenia z množstvom svetonázorov, ktoré vznikajú 

z najrôznejších mýtov sprostredkúvaných vždy odlišnými logoi a že tieto svetonázory 

odrážajú často nezmieriteľnú rôznosť základov ľudských tradícií. Základom Panikkarovej 

koncepcie diatopickej hermeneutiky je teda pluralizmus pravdy. Ako si ho však možno 

predstaviť v spleti najrôznejších, nezriedka protichodných seba-porozumení? Pluralita je fakt, 

ktorý podľa Panikkara, ešte nezakladá pluralizmus pravdy. Pluralita je iba prosté uznanie 

rozdielnosti (difference). Ďalším pojmom, ktorý Panikkar prináša je pluriformita, ktorá okrem 

rozdielnosti uznáva aj rôznosť (variety). Pluralizmus však, podľa Panikkara, presahuje 

uznanie rozdielnosti a rôznosti. Skutočným obsahom pluralizmu je, pre Panikkara, 

nereduktívne uznanie odlišných perspektív. Nereduktívne v zmysle, že sa neobmedzuje na 

prízvukovanie plurality alebo jej redukciu na jednotu. Základný predpoklad pluralizmu 

pravdy dobre ilustruje nasledujúci citát: „dokonalý odraz bytia je pravda, ale dokonca aj 

v prípade, že dokonalý obraz bytia je identický z bytím, bytie nemôže byť vyčerpané vo 

svojom obraze, pokiaľ predtým neuznáme, že bytie je (iba) vedomie.“ (Panikkar 1990: 12) Čo 

z toho vyplýva? Realita má aj odlišné dimenzie ako hmotnú a duchovnú a to je základom jej 

pluralistického charakteru. Práve to znemožňuje existenciu žiadna jedinej absolútnej pravdy, 

pravda, podľa Panikkara, existuje vždy vo vzťahu a intelekt môže poznaním obsiahnuťvždy 

iba časť tohto vzťahu. Podľa Panikkara, navyše, každá osoba alebo kultúra prestavuje 

autonómny zdroj porozumenia. Keďže každý človek a/alebo kultúrna tradícia je zdrojom 
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rovnako legitímneho porozumenia. Na to, aby sme poznali konkrétneho človeka a/alebo 

konkrétnu kultúrnu tradíciu je potrebné, aby sme spoznali to, ako sa tento človek alebo 

kultúrna tradícia chápe sama. Ak má byť skutočne intersubjektívne a nereduktívne, 

nemôžeme naše porozumenie zakladať na vlastných interpretáciách. (Panikkar 1990: 8) 

 

2.1.2 Diatopická hermeneutika 

Základné parametre Panikkarovho prístupu boli načrtnuté vyššie. Pozrime sa teraz na 

konkrétne východiská Pannikarovej hermeneutickej koncepcie. Ak hermeneutika v pôvodnom 

význame predstavuje interpretáciu textov s cieľom lepšie im porozumieť, Panikkarov prístup 

sa snaží „o pochopenie obsahu rozličných kultúr, ktoré nemajú spoločné kultúrne alebo 

bezprostredné historické väzby. Náležia k rôznym miestam, topoi...“. (Panikkar 1984: 206) 

Odtiaľ prívlastok diatopická hermeneutika. 

Diatopickú hermeneutiku Panikkar odlišuje od toho, čo nazýva morfologická a 

diachronická hermeneutika. Zatiaľ čo morfologická hermeneutika predstavuje snahu 

o vytvorenie súboru interpretácií odlišnej tradície, ktorá samu seba neinterpretuje, 

diachronická hermeneutika umožňuje interpretáciu naprieč časovým oblúkom. Ak je 

príkladom morfologickej hermeneutiky snaha o postihnutie významu konfuciánskych hodnôt, 

potom sa diachronická hermeneutika snaží interpretovať pre súčasnú dobu texty samotného 

Konfucia, ktoré vytvoril pred 26 storočiami. 

Od akých predpokladov sa teda koncepcia diatopickej hermeneutiky odvíja? Prvým 

východiskom je kritika dialekticky Panikkar poukazuje na nedostatočnosť dialektickej metódy 

pri medzikultúrnej interpretácii. Dialektická metóda je jeden zo spôsobov, akým človek 

uchopuje svet, nie však jediným. Dialektika pre Panikkara predstavuje „dôstojnosť logu 

obdareného silou rozlišovať medzi pravdou a chybou s pomocou rozumu.“ (tamže, 142) Ako 

obmedzenie sa v prípade dialektickej metódy ukazuje princíp neprotirečenia, ktorý má 

štruktúru buď/alebo, čo ho takpovediac diskvalifikuje z interpretácie kultúr a tradícií, 

obzvlášť takých, ktoré nie sú dialekticky štruktúrované. Preto Panikkar hľadá inú metódu, 

ktorá by dialektiku nahradila a nachádza ju práve v dialogickom princípe, ktorému je 

venovaná nasledujúca sekcia. 

Ďalším východiskom je tzv. homologický princíp, ktorý ako predpoklad pre vzájomnú 

interpretáciu, vyžaduje zhodu na tom, čo bude predmetom interpretácie. Homologický princíp 

predstavuje základné pravidlo pre splnenie požiadavky toho, že „moja interpretácia musí 

charakterizovať to, čo je interpretované takým spôsobom, aby to, čo je interpretované, bolo 

v mojej interpretácii všeobecne rozpoznateľné.“ (Panikkar, cit. v Savari Raj 2010: 142) Inými 
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slovami, ak chceme spoznať koncepty, ktoré interpretujeme musíme hľadať ekvivalentné 

koncepty v jednotlivých kultúrach.18 Je však potrebné vyhnúť sa doslovnému „prekladu“ 

týchto konceptov, pretože tak hrozí nebezpečenstvo „povrchného paralelizmu, škodlivej 

syntézy a bezduchého porovnávania“. (tamže, 143) Na tomto mieste treba znova pripomenúť, 

že ak chceme odkryť významy v jednotlivých tradíciách, musí byť homologický princíp 

doplnený princípom dialogickým. Jedine spojením týchto dvoch princípov je, podľa 

Panikkara, možné odvrátiť jednostranné a absolutizujúce tendencie, vedúce k monologizmu. 

Spojenie oboch princípov nachádza svoje vyjadrenie v dialogickom dialógu. 

 

2.1.3 Dialogický dialóg 

Dialogický dialóg zaujíma v Panikkarovej koncepcii miesto interpretačnej metódy, 

s pomocou ktorej sa realizuje diatopická hermeneutika. Zhrňme si stručne doterajšie 

východiská: mythos a logos jednotlivých tradícií zakladá pluralizmus pravdy, ktorý vychádza 

z predpokladu, že pravda nie je ani monistická ani relativistická. Pluralizmus pravdy tak 

legitimizuje existenciu množstva rovnako pravdivých svetonázorov. Ak je každý človek 

autentickým zdrojom porozumenia, nestačí iba dialektický dialóg. Ten totiž, podľa Panikkara, 

obmedzuje plný rozvoj intersubjektivity, pretože zúčastnené strany objektifikuje. Pozrime sa, 

ako Panikkar definuje dialogický dialóg v kontraste s dialógom dialektickým: 

 

Dialektický dialóg je dialóg o objektoch... Dialogický dialóg je, na druhej strane, dialóg 

medzi subjektmi, ktorý sa snaží byť dialógom o subjektoch. [Tieto subjekty] nechcú viesť 

dialóg o niečom, ale o sebe samých. Skrátka, ak aj je celé myslenie dialógom, nie každý 

dialóg je dialogický. Dialogický dialóg nie ani tak veľmi o názoroch ... ako skôr o tých, čo 

tieto názory majú a, napokon, nie je o mne ale o tom, ako sa vzťahujem k tebe. ... Musím 

sa zaoberať tebou a nie len tvojimi myšlienkami. (Panikkar 1984: 209, kurzíva autor) 

 

Dialogický dialóg teda, na rozdiel od dialektického dialógu, umožňuje uchopiť jednotlivca 

alebo kultúrnu či náboženskú tradíciu v dialógu ako autentický zdroj porozumenia, nenazerá 

na ne len ako na objekty alebo doktríny.19 

                                                 
18 Panikkar tieto ekvivalentné koncepty označuje ako homeomorfické, pričom homeomorfizmus má vystihovať 
rovnocennosť funkcie daného konceptu v danom kontexte. Takýto homeomorfický vzťah teda môže existovať 
medzi konceptmi, ktoré majú v rozličných kultúrach rovnakú alebo príbuznú funkciu (napr. spoločenstvo, umma, 
atď.), v rámci odlišného kultúrneho systému sú však geograficky a kultúrne oddelené. (porov. Savari Raj 2010: 
143n) 
19 Dialóg, ktorý Panikkar požaduje, je dialogický vo význame dia-logos, prenikania cez logos ako vyjadrenie 
mýtu v jazyku. (Panikkar 1984: 207) 
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Znalec Panikkarovho diela Anthony Savari Raj (2010: 143-5) zhŕňa východiská 

koncepcie dialogického dialógu do troch bodov. Základom dialogického dialógu je vnútorný 

a vonkajší dialóg a dôvera v realitu. Vnútorný dialóg v tomto zmysle predstavuje vhľad do 

vlastnej tradície a jej pochopenie. Panikkar tvrdí, že každá tradícia v zásade ašpiruje na 

vnímanie reality v jej celostnosti. Poznať celok reality je v rámci každej tradície možné, je 

však potrebné uvedomiť si, že toto poznanie je, takpovediac, uhlom pohľadu. 

„Prostredníctvom nášho náboženstva alebo tradície môžeme vidieť celú pravdu ale iba 

z jedného hľadiska. Vidíme všetko, čo dokážeme vidieť.“ (tamže, 144; kurzíva v origináli) 

Perspektivizmus tohto typu nás má priviesť k otvoreniu sa voči druhému. „Vnútorné 

skúmanie“ vlastnej tradície, tento intrakultúrny dialóg, nám má umožniť, aby sme 

prehodnotili východiská vlastnej tradície a uvedomili si, že pre vlastné pochopenie 

potrebujeme druhého.  

Dialóg v rámci vlastnej tradície prichádza s niečím, čo Panikkar nazýva „imparatívna 

metóda“. Táto metóda predstavuje „snahu učiť sa od druhých a postoj umožňujúci nášmu 

presvedčeniu, aby sa zúrodnilo postrehmi druhého“. (tamže) Vnútorné spytovanie sa 

umožňuje otvoriť sa dialogickému dialógu s druhým, v ktorom nejde o presadenie vlastného 

svetonázoru, ale o vzájomné učenie sa a obohacovanie. Stručne, vnútorný dialóg nás otvára 

takým spôsobom, aby sa náš svetonázor mohol stať predmetom diskusie a kritiky zo strany 

druhého a naopak. Sami totiž nie sme schopní obsiahnuť realitu v jej celostnosti; interakcia s 

druhým tvorí zásadnú súčasť nášho porozumenia a spoluvytvárania reality. 

„Kozmická istota“ je tretím kľúčovým východiskom dialogického dialógu. Pre 

Panikkara je svet kozmom, ktorý má svoje zákonitosti a zmysel. Dôvera v zmysluplnosť 

reality a dôvera v druhých sú základné predpoklady dialogického dialógu. Realite 

prepožičiava zmysluplnosť práve jej symbolickosť, dynamickosť a neobjektifikovateľnosť 

a prehliadanie týchto atribútov smeruje k objektifikácii. Podstatným je tu uvedomenie, že 

„realita je viac ako porozumenie.“ S dôverou v realitu spojená dôvera k druhému od nás 

vyžaduje, aby sme pristupovali k druhému ako k rovnocennému zdroju porozumenia, a to aj 

v prípade, že tomu, čo si druhý myslí alebo čo koná nerozumieme alebo sa s tým 

nestotožňujeme. 

Podstatným momentom dialogického dialógu, ktorý Savari Raj nespomína, je 

dialogická intencionalita, vôľa k dialógu, k dialogickému dialógu. Bez autentického záujmu 

o druhého ako subjekt, ktorý je samostatným zdrojom pravdy, privátnej alebo kultúrne 

zdieľanej, nemožno vstúpiť do dialógu, ktorý by bol skutočne dialogický. (Panikkar 1984: 

209f.) Panikkarov pluralizmus a dialogizmus nám teda umožňuje, aby sme boli schopní 
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povedať: „Nerozumiem Vám a dokonca si myslím, že sa mýlite, ale to, že sa mýlite mi 

nehovorí nič o tom či sa nemýlim alebo mýlim dokonca aj ja sám.“ Pluralizmus a dialogizmus 

sa tak stáva „podmienkou ľudskosti“. (Panikkar 1990: 14) 

 

2.2 Ram Adhar Mall: analogická hermeneutika 

Oproti Panikkarovi prístup Rama Adara Malla jasne deklaruje svoj príklon k univerzalizmu. 

Hoci Mall zdieľa s ostanými prístupmi potrebu vzájomnej medzikultúrnej interakcie, ktorá 

vychádza zo súčasného polykultúrneho stavu, ktorý označuje ako „hermeneutickú situáciu“, 

najpodstatnejší prvok jeho koncepcie je možné vidieť potrebe špecifického druhu jednoty, 

ktorá však uznáva a zdôrazňuje kultúrne špecifické stanoviská. Táto jednota však 

nepredstavuje situáciu, ktorá v súčasnosti nachádza svoje empirické vyjadrenie, naopak, je to 

normatívny ideál, ktorý slúži ako východisko inersubjektívnej interpretácie. Mallovým 

cieľom je teda rekonštrukcia subjektu vedomého svojej príslušnosti k nejakému väčšiemu 

celku, v jeho prípade k neesenciálne definovanému ľudstvu (humanity). Analogická 

hermeneutika ako interpretačná stratégia má potom interkultúrnemu subjektu napomôcť, aby 

porozumel rozdielnym tradíciám bez toho, aby pod nohami stratil pevnú pôdu tradície 

vlastnej. 

 

2.2.1 Hermeneutická situácia 

Potreba vzájomnej komunikácie, spoznávania a interpretácie vzniká zo súčasného 

polykultúrneho stavu, ktorý kladie neustále sa zvyšujúce nároky na stýkanie rozmanitých 

kultúrnych tradícií. Mall tento stav označuje pojmom hermeneutická situácia a zároveň ho 

napĺňa normatívnou požiadavkou na otvorenie interkultúrneho dialógu kultúr, ktorý by 

radikálne presahoval absolutizáciu určitých svetonázorov a nastolil tak podmienky tolerancie 

v prostredí vzájomnej kultúrnej výmeny. Hermeneutickej situácii dal, podľa Malla, vzniknúť 

vývoj posledných desaťročí, kedy neeurópske kultúry začali spätne reflektovať tradíciu 

a dejiny Európy. Emancipácia neeurópskych tradícií tak priniesla konkrétne epistemologické 

dôsledky v podobe vlastnej reflexie európskej tradície. Ako uvádza Mall (2000: 3), 

hermeneutickú situáciu vo vzťahu k Európe charakterizujú štyri momenty interpretácie: 1) 

ako Európa chápe samu seba; 2) ako Európa chápe neeurópanov; 3) akým spôsobom chápu 

neeurópania samých seba a napokon 4) ako vnímajú neeurópania Európu. Vymedzovanie sa 

v interpretácii voči európskej tradícii je vynútené historickou situáciou, stáročným pôsobením 

Európy ako kultúrneho hegemóna. 
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Hermeneutická situácia tak predpokladá uznanie rovnoprávneho statusu jednotlivých 

koncepcií pravdy, ktoré sa majú byť predmetom interkultúrneho dialógu. Porozumenie, ktoré 

má byť vo výsledku zlučiteľné s konceptom interkulturality, prichádza s potrebou odmietnuť 

apriórne, metafyzické alebo ideologické závery. Tie totiž autentické porozumenie vopred 

znemožňujú. Interkultúrne porozumenie je tak dané očakávaním, že „všetky kultúry diskutujú 

a nechajú druhých diskutovať“. (tamže) Hermeneutická situácia podľa Malla (tamže, 13; 

kurzíva v origináli) 

 

prerástla grécko-európske a židovsko-kresťanské interpretácie kultúry, filozofie 

a náboženstva. Táto situácia volá po dekonštrukcii výlučného vzťahu medzi pravdou 

a tradíciou. Pravdivosť tradície a pravdivosť v tradícii sú dve odlišné veci, ktoré nemožno 

zamieňať. 

 

Práve monistické tendencie, majúce za následok absolutizáciu konkrétneho 

svetonázoru, sa snaží prekonať Mallova koncepcia analogickej hermeneutiky. Skôr ako sa 

k nej dostaneme je však potrebné predstaviť špecifický princíp jednoty, ktorý v jeho prístupe 

upevňuje argument o rovnocennosti jednotlivých kultúr. Je to práve tento princíp jednoty, 

ktorý pre koncepciu „nereduktívnej, otvorenej a normatívnej“ hermeneutiky pripravuje pôdu. 

 

2.2.2 Princíp jednoty bez uniformity 

Tvorivou ideou, ktorá v Mallovom prístupe stojí v pozadí predpokladov interkultúrneho 

porozumenia, je špecifický koncept jednoty, ktorý umožňuje odhaliť spoločné prvky 

jednotlivých kultúr a otvoriť tak cestu k ich vzájomnému porozumeniu. Na rozdiel od 

Panikkara, Mall formovanie jednotlivých svetonázorov nijako hlbšie nereflektuje. Ich 

rôznorodosť preňho predstavuje holý empirický fakt. Interkultúrne porozumenie potom 

umožňuje práve táto koncepcia jednoty bez uniformity. Mallova koncepcia jednoty odmieta 

akýkoľvek esencializmus a absolutizáciu konkrétneho partikulárneho kultúrneho modelu 

jednoty a zároveň zohľadňuje jednotu ako jednotu neesenciálneho „ľudstva“ (humanity). Mall 

(2000: 46) popisuje rozdiel medzi jednotou a uniformitou takto: 

 

[Z]atiaľ čo jednota predstavuje potrebu a spája sa s pluralitou foriem, uniformita prichádza 

s predpokladom, ktorý môže ohroziť a v skutočnosti aj ohrozuje pluralitu názorov 

absolutizovaním jednotlivého postoja k svetu vecí a bytostí. ... Filozofická reflexia, ktorá 
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chce byť skôr fundamentálne etická ako fundamentálne ontologická sa zasadzuje za 

jednotu a nie za uniformitu. 

 

Mall tak zásadným spôsobom oddeľuje falošnú jednotu od jednoty autentickej. Falošná 

jednota sa nastoľuje monologickým presadzovaním konkrétneho kultúrne chápaného 

konceptu pravdy, ako to poznáme z dejín európskeho primátu. Ako príklad Mall uvádza 

Heglovu koncepciu jednoty, ktorá z kresťanského svetonázoru učinila absolutistické 

metafyzické ospravedlnenie európskeho primátu a o Heglovi hovorí ako o „kresťanskom 

propagandistovi v rúchu filozofa“. (tamže, 52) Problémom západného myslenia je, podľa 

neho, pomýlenie si jednoty s uniformitou, ktorá má prízvuk univerzálnej platnosti. Mall 

v tejto súvislosti hovorí o dvoch príčinách absolutistických tendencií: prvou z nich je 

presvedčenie o výlučnosti západnej filozofie, ktorá sa rozvíjala výhradne v starovekom 

Grécku, a druhou presvedčenie o výlučnosti kresťanstva ako jediného opravdivého 

náboženstva, ktoré jej vyvrcholením ostatných náboženstiev. Podľa Malla expanzívnosť 

oboch týchto presvedčení ruka v ruke s modernou technologickou civilizáciou vyústila do 

rôznych foriem imperializmu „hlásiac tak evanjelium jedinej filozofie a jediného 

náboženstva“. (tamže, 50) 

Myšlienka jednoty bez uniformity sa oproti tomu zakladá na predpoklade o dejinnosti 

subjektu. Jednota, ktorá sa na jednotlivé kultúry kladie ako morálna požiadavka s cieľom 

umožniť otvorenosť a toleranciu pri interkultúrnej interpretácii odvodzuje svoj pôvod od 

„intuitívneho vedomia v komunikačnej situácii v rámci množstva rozličných dejinností.“ 

(tamže) Je veľmi dôležité znova pripomenúť, že Mall (tamže, 48) nepostuluje svoju 

koncepciu jednoty ako neesenciálne humanity ako fakt, ktorý má svoj predobraz v empírii; 

naopak, jednota preňho predstavuje morálny ideál, ktorý vystupuje ako záväzok: 

 

[J]ednota nepredstavuje realitu ani nie je možné vykresliť ju verne ako filozofickú alebo 

náboženskú víziu. Na druhej strane tiež nie je len tak ničím; jej pravda existuje ako 

symbol, šifra, ktorej prítomnosť intenzívne pociťujeme vedy, keď sa rúcajú všetky naše 

domýšľavé snahy obsiahnuť absolútnu dejinnosť. To, čo zostane je všeobjímajúca, 

fundamentálne etická požiadavka chápať jednotu ako našu zodpovednosť. 

 

Základná hodnota komunikácie ako morálneho záväzku oblúkom spája Malla s Jaspersom 

a Panikkarom, keď sa snaží nastoliť podmienky vzájomnej tolerancie naprieč historicky 

odlišnými tradíciami bez vzdania sa vlastnej dejinnosti. Absolutizmus a exkulzivizmus 
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v akejkoľvek forme tu znemožňuje autentickú komunikáciu. Mallov normatívny koncept 

„komplementárnej teórie pravdy“ sa tak blíži Panikkarovej koncepcii plurality pravdy tak vo 

východiskách ako aj v cieľoch, ktorými má byť mierové spolunažívanie rozličných tradícií, 

kultúr a náboženstiev v podmienkach vzájomnej tolerancie. (porov. Mall 2000: 50) Mall 

odmieta perspektívu, že chýbajúci konsenzus znemožňuje komunikáciu. Facilitátorom tejto 

jednoty vybudovanej na vzájomnej komunikácii má byť práve jeho koncepcia analogickej 

hermeneutiky. 

 

2.2.3 Analogická hermeneutika 

Ako si možno predstaviť Mallovu koncepciu hermeneutiky? Mallova koncepcia 

hermeneutiky, rovnako ako Panikkarova, kladie veľké nároky na intersubjektivitu. Základným 

atribútom porozumenia vo vzťahu k druhým je pre Malla intersubjektívne poznanie druhého 

bez jeho objektifikácie. Normatívne nároky konštituujú Mallovu hermeneutickú koncepciu 

ako „otvorený proces porozumenia, interpretácie a aplikácie.“ (Mall 2000: 52) Koncepcia 

interpretácie, ktorá nie je viazaná žiadnym anticipovaným modelom pravdy, ktorý by vždy 

znova vychádzal z určitých partikulárnych kultúrnych predpokladov alebo partikulárnej 

tradície by mohla byť obvinená z relativizácie pravdy. Ako už bolo uvedené, kľúčovým 

momentom je tu pre Malla interkultúrna požiadavka vzdania sa nároku na absolutizmus alebo 

zovšeobecnenie konkrétnej koncepcie pravdy. Inými slovami, tvrdenie, že poznanie pravdy je 

nemožné, je neudržateľné. Potrebné, je však vzdať sa toho, že partikulárne poznanie pravdy 

vyhlasujeme za jediné možné a správne, pretože každá partikulárna pravda sa vždy viaže na 

konkrétnu historickú či kultúrnu formu, príp. tradíciu. V opačnom prípade by boli dôsledky 

ďalekosiahle, pretože takýto model v sebe implicitne zahrnuje absolutizovanie konkrétneho 

historického modelu, na ktorom sa zakladá a ktorý zvecňuje do špekulatívno-metafyzickej 

roviny. Hermeneutika založená na jednotlivej koncepcii pravdy, podľa Malla, nie je otvorená, 

ale reduktívna, pretože poznanie druhého stotožňuje s spoznaním seba samého takým 

spôsobom, že druhého uzatvára kategórií a štruktúr vlastnej interpretácie. (tamže, 53) V rámci 

interpretácie však nikdy nemožno zaujať „pohľad odnikiaľ“. (bližšie v Kinsella 2006, zvlášť 

sekcia 2.2) Každá koncepcia pravdy, každé porozumenie je situované, historicky alebo 

kultúrne. Vychádzať z konkrétneho modelu porozumenia potom javí ako nevyhnutnosť, 

kľúčovým bodom však je tu však uvedomenie si a prijatie neúplnosti a zaujatosti každého 

modelu porozumenia. 

Mallova koncepcia hermeneutiky je normatívna, pretože sa neorientuje iba na spôsob, 

akým porozumenie vzniká, ale zároveň aj na to, akú podobu má mať v preskriptívnej rovine. 
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Mallova analogická hermeneutika sa tak snaží vytvoriť interkultúrny subjekt, pre ktorý je 

porozumenie takpovediac definičným rysom. Uvedomenie si vlastných schopností potom 

otvára možnosť vzájomného porozumenia, ktoré ešte nebolo empiricky dosiahnuté. Spojenie 

špecifickej koncepcie jednoty s modelom analogickej hermeneutiky umožňuje jednak vnímať 

jednotlivé prípady neporozumenia ako „odrazový mostík“ k cieľu všeobecného porozumenia 

a jednak zakladá pre jednotlivé kultúry a tradície etické požiadavky. (tamže, 55) Tak sa 

z otázky o obmedzeniach porozumenia, ktorá sprevádza každú hermeneutiku, stáva otázka 

našej schopnosti rozširovať vlastný „horizont porozumenia“. 

Logickou námietkou, ktorá sprevádza koncepciu interpretácie založenú na 

rovnocennosti všetkých svetonázorov, je argument, že nahradenie uniformných predpokladov 

tvorivou ideou o neabsolutizovaní perspektív s konkrétnym historickým obsahom je len 

ďalšou perspektívou s konkrétnym historickým obsahom. Mall odpovedá, že koncepcia 

analogickej hermeneutiky je prítomnosťou rozličných perspektív motivovaná, ale nikdy z nej 

nie je dedukovaná. Ani tak však táto koncepcia nestráca svoju konkrétnosť, pretože jej 

hlavnou funkciou zostáva „obohatiť rozličné stanoviská tak, že im umožní vyhnúť sa vlastnej 

absolutizácii.“ (tamže, 56) Kým Panikkarova koncepcia riešila problém zaujatia primárnej 

perspektívy zmierovaním rozdielnych „priestorovo“ oddelených tradícií a je v tomto význame 

diatopická, Mallova koncepcia je ahistorická v tom zmysle, že postuluje normatívnu, 

regulatívnu požiadavku neabsolutizovania konkrétneho historického modelu porozumenia. Na 

tomto mieste sa zároveň preukazuje Mallov holistický prístup, keď tvrdí, že si „nesmieme 

mýliť dejinnosť jediných absolútnych kozmických dejín, ktorých sme všetci súčasťou, 

s dejinnosťou konkrétnej časopriestorovo obmedzených dejín.“ (tamže 57) Výsledkom alebo 

praktickým dôsledkom Mallovho prístupu tak má byť vznik akejsi „svetovej kultúry“, ktorej 

etickým obsahom bude neexistencia zovšeobecňovania a monologizácie konkrétnych 

kultúrnych perspektív a interkultúrneho subjektu, ktorý je síce pevnou súčasťou vlastnej 

historicky sprostredkovanej reality, no zároveň vie byť kritický voči vlastnej tradícii a je 

schopný porozumieť tradíciám ostatným. 

 

2.3 Vincent Shen: odosobnenie sa (strangification, waitui ��)20 

Ak boli Panikkarove a Mallove koncepcie inšpirované indickou filozofickou tradíciou, model 

Vincenta Shena vychádza z čínskej filozofickej tradície, z konfucianizmu a taoizmu. Na 

                                                 
20 Najvhodnejším prekladom Shenovho konceptu strangification (Verfremdung, waitui ��) sa zdá byť práve 
„odosobnenie sa“ v bežne používanom význame zbavenia sa vlastného, v tomto prípade nielen osobného ale aj 
kultúrneho zaujatia. 
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rozdiel od menovaných dvoch koncepcií Shenov prístup nie je hermeneutický v prísnom 

zmysle; na kreatívne odhaľovane kultúrnej, náboženskej alebo akejkoľvek inej rôznosti 

využíva metódu kontrastu, pochádzajúcu z čínskej filozofickej tradície. Kontrastné 

protipostavenie rozličných tradícií, podľa Shena, odhaľuje ich komplementárnosť. Práve 

v komplementárnosti jednotlivých tradícií spočíva potenciál ich vzájomného obohatenia. 

Vychádzajúc z kontrastu medzi západnou a čínskou filozofickou tradíciou Shen spája svoju 

koncepciu s kategóriou rozumnosti (reasonableness), ktorá v čínskej tradícii zastáva funkciu 

rozumu (reason). Autentický dialóg je následne definovaný práve ako stratégia odosobnenia 

sa, ktoré predstavuje model dorozumievania sa o kultúrnej, náboženskej alebo inej rôznosti. 

Odosobnenie sa pritom prebieha na troch úrovniach: lingvistickej, pragmatickej 

a ontologickej. 

2.3.1 Stratégia kontrastu 

Skôr ako prejdeme k stratégii kontrastu ako metodologického východiska konceptu 

odosobnenia sa, je potrebné vysvetliť jednotlivé východiská. Definovaním globalizácie ako 

deteritorializácie a prekračovanie hraníc, stavia Shen hneď od počiatku normatívnu 

požiadavku realizácie ľudskej prepojenosti a zovšeobecniteľnosti, čo ho privádza k 

„aktualizovanej“ definícii multikulturalizmu. Obsahom tejto definície je rôznosť jednotlivých 

kultúrnych identít, ktorá má byť vzájomne rešpektovaná. Skutočný posun však predstavuje jej 

druhá časť, podľa ktorej by multikulturalizmus mal znamenať predovšetkým „vzájomné 

obohatenie v kultúrnej rôznosti a neprestajné hľadanie zovšeobecniteľných prvkov 

stelesnených v rozličných kultúrnych tradíciách.“ (Shen 2011: 3) Nástrojom ako tento stav 

dosiahnuť je, podľa Shena, dialóg medzi jednotlivými kultúrnymi tradíciami. Jeho normatívna 

definícia multikulturalizmu sa tak približuje našej definícii interkulturality, tým viac, ak je 

požiadavka vzájomného porozumenia prostredníctvom odmietnutia absolutizácie konkrétnych 

kultúrnych stanovísk výslovne formulovaná. 

Metodologickým nástrojom akademického diskurzu, ktorý sa snaží o pochopenie 

a interpretáciu rôznych kultúrnych tradícií má potom byť „filozofia kontrastu“, ktorá na 

rozdiel od prostej komparácie neprichádza s hrozbou možného relativizmu. Vsuňme 

nasledujúci príklad: pri hľadaní interkultúrnej koncepcie ľudských práv by prosté 

porovnávanie jednotlivých kultúrnych východísk mohlo skončiť ako relativizácia 

jednotlivých kultúrnych pojmov. Shenovým zámerom však je zachovanie ich autentickosti, 

a to je možné postavením týchto tradícií práve do vzájomného kontrastu. Shen demonštruje 

princíp kontrastu na príklade ontologických a epistemologických princípov v západnej 

a čínskej filozofickej tradícii. Samotný kontrast pritom predstavuje 
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rytmickú a dialektickú súhru rôznosti a komplementárnosti, kontinuity a diskontinuity, 

ktorá nakoniec vedie k skutočnému vzájomnému obohateniu rozdielnych individuálnych 

alebo kolektívnych činiteľov... (Shen 2011: 4) 

 

Shen metódu kontrastu preberá z čínskej filozofie a rozlišuje dva druhy kontrastu: štruktúrny 

a dynamický. Štruktúrny kontrast má predstavovať faktickú existenciu vzájomne pôsobiacich 

prvkov, ktoré hoci sú odlišné a protichodné, vzájomne sa dopĺňajú. Vzniká tak medzi nimi 

väzba, ktorá dáva vzniknúť štruktúrovanému celku. Jednotlivé prvky sú autonómne, no 

zároveň však aj vzájomne závislé. Dynamický kontrast potom predstavuje variáciu 

štruktúrneho kontrastu v čase. Jednotlivci, ich príbehy, kolektívna pamäť, atď. sa stávajú 

v procese „súvislého a nesúvislého vzájomného pôsobenia predošlých a nasledujúcich 

udalostí“, čo formuje dejiny ako súhrn nových skutočností, ktoré si však uchovávajú „zvyšok 

alebo sediment skúsenosti v čase“. (tamže) Práve tento moment je podstatným zistením, 

keďže holizmus nás pri spoznávaní a interpretácii druhého má viesť k uvedomeniu si „druhej 

časti príbehu“. Toto poznanie nám následne umožňuje vidieť jednotlivé kultúry, náboženstvá 

a filozofické koncepcie ako rozdielne, no vzájomne sa dopĺňajúce. Komplementárnosť 

umožňuje nazerať na veci akoby „z druhej strany“. Stratégiou komunikácie medzi kultúrnymi 

celkami má byť práve koncepcia odosobnenia sa (strangification, waitui ��). 

 

2.3.2 Koncept odosobnenia sa (strangification, waitui ��) 

Vincent Shen svoju koncepciu predstavuje ako stratégiu komunikácie, ktorá zohľadňuje 

rovinu interpretácie naprieč jednotlivými kultúrnymi tradíciami. Predstavuje dve 

epistemologické stratégie, ktoré sú nevyhnutné, ak je v hre otázka interkultúrneho 

porozumenia: ovládanie jazyka a odosobnenie sa. Tieto dve stratégie na seba nadväzujú. 

Shenova koncepcia komunikácie, rovnako ako každá iná koncepcia komunikácie 

a interpretácie, totiž predpokladá ovládanie jazyka. Praktické uchopenie jazyka, teda 

schopnosť učiť sa a hovoriť jazykom, ktorý nám umožní lepšie spoznať určitú kultúrnu 

tradíciu je nevyhnutné pre jej základné pochopenie. Ide tu o elementárny predpoklad 

zrozumiteľnosti. Nejde pritom o poznanie jazyka v úzkom zmysle jeho etnického 

vymedzenia, ale o jeho širšie ponímanie ako jazyka rozdielnych disciplín, kultúrnych praktík 

a lingvistických komunít. Parafrázujúc Wittgensteina, Shen konštatuje, že tým, že rozličné 

jazykové hry zodpovedajú rozličným formám života, ovládanie každého ďalšieho jazyka 

umožňuje „prístup do životnej formy implikovanej v tomto konkrétnom jazyku.“ (Shen 2011: 
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6) Ovládanie jazyka rozličných kultúrnych a v nich založených ďalších tradícií tak 

jednoducho umožňuje „vstúpiť do rozličných svetov a tým obohatiť konštrukciu nášho 

vlastného sveta.“ (tamže) 

Poznanie a ovládanie jazyka inej tradície však nestačí, ak chceme dosiahnuť takú 

úroveň interpretácie, ktorej obsahom by sa nestala stratégia prekrývania tradície známymi 

kategóriami vlastnej kultúry v záujme pohodlnej syntézy. Navyše, ako sme videli 

u Panikkara, radikálna odlišnosť tradícií v rámci ich rovnocennosti, s ktorou sa pri 

interkultúrnej interpretácii stretávame, nemusí byť prajná vzájomnej preložiteľnosti 

(translatability). Podstatná je preto iná stratégia myslenia, ktorá prekračuje obmedzenia 

jazykovej spôsobilosti. Touto stratégiou je pre Shena stratégia práve odosobnenia sa 

(strangification, waitui ��), ktorú definuje ako 

 

akt vystúpenia zo seba samého na cestu smerom k mnohým druhým21, od toho, čo je nám 

známe smerom k tomu, čo je nám neznáme, od vlastného kultúrneho/náboženského sveta 

smerom ku kultúrnym/náboženským svetom mnohých druhých. (Shen 2011: 6) 

 

Pre toto odosobnenie sa je kľúčová perspektíva cudzieho (foreign, strange), odtiaľ 

strangification. Ovládanie jazyka „mnohých druhých“ a odosobnenie sa predstavujú pre 

Shena imperatív pre pochopenie rôznosti jednotlivých kultúrnych tradícií. Pokiaľ ide o vzťah 

ovládania jazyka, odosobnenia sa a interpretácie, Shen upozorňuje, že waitui, hoci 

predpokladá ovládanie jazyka, nemusí nevyhnutne predpokladať zjednotenie pôvodného 

významu v danej kultúre a jej preklad v jazyku, ktorému rozumieme. (tamže, 15) 

Shen sa domnieva, že odosobnenie sa, táto zámerná dočasná strata pevnej pôdy pod 

nohami v podobe vlastnej tradície, ktorá je nám dobre známa, je „adekvátne ľudská 

a univerzálna pre všetky ľudské činnosti, a teda môže byť aplikovateľná na všetky druhy 

komunikácie, vrátane kultúrnej interakcie a náboženského dialógu.“ (tamže) Dialóg medzi 

kultúrami je potom definovaný ako proces vzájomného odosobnenia sa. 

Odosobnenie sa ako dočasné vystúpenie z vlastnej tradície s cieľom otvoriť sa mnohým 

druhým Shen definuje na troch úrovniach: jazykovej, praktickej a na úrovni bytia. 

Lingvistické odosobnenie sa má podobu prostého jazykového prekladu konkrétnej tradície do 

                                                 
21 Shen nahrádza koncept druhého, konceptom „mnohých druhých“, pričom koncept singulárneho druhého 
odmieta ako čistú abstrakciu. Tvrdí, že život pred nás nikdy nekladie konfrontáciu s jednotlivým „druhým“, sami 
sme jedni z mnohých a interagujeme s mnohými druhými. Shen pritom vychádza z čínskej filozofickej tradície, 
konkrétne z konfuciánskeho konceptu piatich vzťahov (wulun ��), taoistického konceptu nespočetných vecí 
(wanwu ��) a konceptu všetkých vnímavých bytostí (zhongsheng ��), ktorý má pôvod v tradícii čínskeho 
budhizmu. (Shen 2011: 21) 
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jazyka zrozumiteľného pre príjemcu. Určitá časť obsahu však vždy zostáva, takpovediac, 

„stratená v preklade“, pre príjemcu z inej kultúrnej tradície nepreložiteľná. Pokiaľ je však 

preklad z väčšej časti zmysluplný a zrozumiteľný „jej zrozumiteľnosť, ktorú možno vzájomne 

zdieľať, je postačujúca na to, aby dokázala svoju zovšeobecniteľnosť.“ (tamže) Naopak, 

nezrozumiteľnosť otvára priestor na kreatívnu revíziu vlastných predpokladov. 

Pragmatické odosobnenie sa predstavuje presun konkrétneho konceptu, myšlienky alebo 

hodnoty z pôvodného kultúrneho kontextu do iného kultúrneho kontextu s cieľom zistiť jeho 

zmysluplnosť a funkčnosť v inom kontexte. Rovnako ako v predošlom prípade, úspešnosť 

tejto rekontextualizácie prisviedča zovšeobecniteľnosti tohto konceptu a naopak, jej 

neúspešnosť otvára priestor na sebareflexiu a kritický pohľad.  

Na najvšeobecnejšej rovine pôsobí ontologické odosobnenie sa, prostredníctvom 

ktorého sa pokúšame „cestovať z jedného mikro/kultúrneho/náboženského sveta do iných 

mikro/kultúrnych/náboženských svetov, aby sme ich pochopili prostredníctvom návratu 

k priamemu kontaktu alebo prejavom samotného bytia.“ (tamže, 16) Práve tu sa objavuje 

motív „skúsenosti s Najvyšším Bytím (Ultimate Reality)“, implicitne prítomný aj u Panikkara, 

a týka sa tak predovšetkým náboženskej dimenzie. Ontologické odosobnenie sa má 

umožňovať dialóg medzi náboženstvami a neznesie exkluzivizmus. Skúsenosť s Najvyšším 

Bytím musí byť taktiež zovšeobecniteľná a musí byť možné ju zdieľať. 

Koncepcia odosobnenia sa ako stratégie komunikácie medzi rozdielnymi kultúrnymi 

náboženskými alebo inými tradíciami tak odmieta možnosť radikálnej nepreložiteľnosti 

kultúrne podmienených významov naprieč jednotlivými tradíciami a zakladá stratégiu 

odosobnenia sa ako minimálnu požiadavku interkultúrnej interakcie.22 

 

2.4 Franz Martin Wimmer: Model polylógu 

Pojem polylógu v súčasnom akademickom diskurze o interkulturalite postupne nahrádza 

zväzujúci pojem dialógu, ktorý sa obmedzuje na komunikáciu dvoch zúčastnených strán. 

Prirodzene, interkultúrny dialóg je v skutočnosti multilaterálny proces vzájomnej 

komunikácie, zahŕňajúcej čo najširšie spektrum zúčastnených strán. Koncepciu polylógu ako 

metodologického nástroja, komunikačnej stratégie v rámci interkultúrneho dialógu, 

                                                 
22 Stratégiu odosobnenia sa ako model interkultúrnej komunikácie Shen porovnáva s Habermasovým konceptom 
komunikatívneho konania (bližšie v sekcii 1.4.2). Shen k Habermasovej teórii pristupuje ako k hľadaniu 
všeobecného konsenzu prostredníctvom vzájomného zdôvodňovania (Begründung) jednotlivých stanovísk. 
Problémom Habermasovho modelu, podľa Shena je, že pokiaľ tento model nezahŕňa odosobnenie sa ako 
stratégiu hlbšieho oboznámenia sa s ostatnými stanoviskami, Habermasova koncepcia zlyháva vo vytvorení 
podmienok pre skutočné vzájomné porozumenie a sebareflexiu v procese argumentácie. (bližšie v Shen 2010: 
35f.) 
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formuloval rakúsky filozof Franz Martin Wimmer. Wimmer si bol pri svojej práci vedomý 

najrôznejších centristických tendencií, ktoré komunikáciu a interpretáciu naprieč kultúrnymi 

a náboženskými tradíciami zaťažujú a svoj model polylógu formuluje ako odpoveď na tieto 

druhy centrizmu. Napriek tomu sa však dopúšťa esencializácie, pretože ak chce formulovať 

formálny model, musí uzavrieť niekoré tradície do určitých kategórií. 

 

2.4.1 Kultúrne centrizmy 

Zdieľajúc hodnoty interkulturality tak, ako boli popísané vyššie, Wimmer je znepokojený 

rôznymi nástrahami centrizmov, ktoré pre interkultúrnu interpretáciu – ak má zostať verná 

svojím hodnotám – predstavujú riziko. Rozlišuje štyri typy centrizmov: rozpínavý, jednotiaci, 

odlučujúci a dočasný. Rozpínavý centrizmus si možno jednoducho predstaviť ako monológ, 

ktorého stratégiou je presvedčiť ostatných o definitívnosti vlastného stanoviska; inými 

slovami, „,pravda‘ o niečom alebo ,optimum‘ určitého spôsobu života boli už definitívne 

dosiahnuté, a preto je potrebné rozšíriť ich všade.“ (Wimmer 2009: 78f.) V praktickej rovine 

to možno demonštrovať napr. ako civilizačnú misiu alebo modernizačné evanjelium. V zásade 

ide o fundamentalistické tendencie presadzujúce monologickým spôsobom svoje stanoviská 

„zhora“, bez toho, aby reflektovali stanoviská odlišné. Kľúčovým obsahom tohto modelu 

myslenia je presvedčenie o potrebe šíriť svoju „pravdu“ a „podmaniť alebo odstrániť všetko 

ostatné.“ (tamže, 79) 

Myšlienka jednotiaceho centrizmu vychádza z rovnakého presvedčenia o „objektívnej 

nadradenosti vlastného spôsobu myslenia a života“ (tamže), no chýba presvedčenie o potrebe 

vlastnej rozpínavosti. Jednotiaci centrizmus si je vedomý svojej integrujúcej schopnosti 

presne vo význame termínu soft-power v teórii medzinárodných vzťahov; je presvedčený 

o svojej atraktívnosti pre ostatných do takej miery, že ostatní začnú vyznávať jeho hodnoty 

svojvoľne. Wimmer ako historický príklad uvádza Menciovu diskusiu o tom, ako získať moc 

v klasickom konfuciánstve. (tamže) Chýbajúca rozpínavosť je tu nahradená atraktivitou 

vlastného stanoviska, čo priťahuje a integruje druhých samovoľne. Hlavnou úlohou centra tak 

ostáva starostlivosť o zachovanie a neustále obnovovanie vlastného poriadku. Monologickosť 

tohto prístupu spočíva v tom, že podsúva koncepciu dobrého života, ktorá je, rovnako ako 

v predošlom prípade, exkluzivistická. 

Naopak, ďalšia kategória, odlučujúci centrizmus, už pripúšťa existenciu rozdielnych 

svetonázorov, pričom tieto svetonázory sa navzájom tolerujú, a tak vzniká situácia, pre ktorú 

je príznačná existencia viacerých odlíšených centier. (Wimmer 2009: 80) Wimmer ďalej 

uvádza, že v podmienkach odlučujúceho či viacnásobného centrizmu je „rôznosť 
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a rozmanitosť ... prijímaná v ,multikultúrnom‘ zmysle.“ (tamže) Ak bol problémom 

predošlých dvoch modelov exkluzivizmus, problémom odlučujúceho centrizmu je 

presvedčenie o objektívnosti rozdielov medzi jednotlivými centrami a ich neprekonateľnosti. 

Hoci odlučujúci centrizmus pripúšťa pluralitu a toleranciu, jeho stratégiou je narysovať medzi 

jednotlivými centrami (tradíciami) nepriechodné línie, ktoré interkultúrnu výmenu v dôsledku 

znemožňujú, pretože „neumožňujú vzájomné ovplyvňovanie v otázkach ,pravdy‘ a ,hodnôt‘“, 

a tak „medzi nimi nevzniká diskurz.“ (tamže) 

Cestou k polylógu, ako ho definuje Wimmer, môže byť práve štvrtý a posledný model 

centrizmu. Dočasný alebo prechodný centrizmus predstavuje stratégiu, ktorá umožňuje 

„jednak presvedčenie o vlastnej správnosti a jednak otvorenosť voči v zásade rozdielnym 

názorom druhých, ktorí sú o vlastnej správnosti rovnako presvedčení.“ (Wimmer 2009: 80) 

Zásady prechodného centrizmu sú tak definované v duchu interkulturality, jeho základom je 

teda pluralita v tom zmysle, že „každý konkrétny prípad myslenia nie je považovaný za 

konečný, ale za provizórny.“ (tamže) Konkrétny prípad dočasného centrizmu si možno 

predstaviť jednoducho: ak ide napr. o polylóg o interkultúrnej podobe ľudských práv, 

v podmienkach prechodného centrizmu si ho možno predstaviť tak, že každá zo zúčastnených 

strán predkladá vlastné „kultúrne pojmy“ (cultural coinages) ľudských práv, tie však nikto zo 

zúčastnených nepovažuje za definitívne. Provizórne centrum totiž potenciálne predstavuje 

každý zo zúčastnených. Dočasný centrizmus je tak vlastne realizáciou interkultúrneho étosu 

v praxi, kedy každý zo zúčastnených pripúšťa existenciu odlišných či dokonca protichodných 

názorov. Výsledkom tak má byť rozvoj vzájomnej argumentácie založenej na „procese 

presviedčania“ (process of convincing). Práve pojem „procesu presviedčania“ však vo 

Wimmerovej koncepcii predstavuje problematické miesto. Je totiž vymedzený iba negatívne 

ako „kvalifikovaná forma vplyvu, ktorú treba odlíšiť od manipulácie a prehovárania 

(persuading).“ (Wimmer 2009: 80) Ako si potom možno predstaviť konkrétne argumentačné 

stratégie tak, aby zodpovedali normatívnemu modelu, založenému na otvorenosti 

a konštruktívnej kritike? Ako uvidíme, na túto otázku neodpovedá ani Wimmerov model 

polylógu. 
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2.4.2 Model polylógu23 

Zatiaľ čo v prvom kroku Wimmer konštruuje koncepcie vzájomného vplyvu medzi 

jednotlivými tradíciami ako relačné modely vzťahov medzi centrom a perifériou, v druhom 

kroku potom konštruuje procedurálne formálne modely, ktoré sú orientované na priebeh tohto 

vplyvu. V nadväznosti na modely centrizmu, odlišuje štyri modely: unilaterálny centristický 

vplyv (monológ), unilaterálny prechodný vplyv (rozšírené monológy), čiastočne bilaterálny 

a multilaterálny vplyv (dialógy) a konečne úplný multilaterálny vplyv, teda polylóg. 

Možno povedať, že jednotlivé modely stoja na kontinuu, ktoré je ohraničené uzavretosťou, 

ľahostajnosťou a monologizmom na jednej strane a otvorenosťou, živým záujmom 

a multilaterálnou komunikáciou na strane druhej. Monológ v prísnom zmysle je, podľa 

Wimmera, iba hypotetickým modelom, ktorý nie je možné doložiť historickým príkladom. 

Takýto monológ je totiž nepripúšťa žiadny kultúrny transfer. Rozšírený monológ ho však už 

pripúšťa, ešte vždy však v rámci obmedzenej výmeny, ktorá sa stále úzkostlivo drží svojej 

monologickej štruktúry. Inými slovami, rozšírený monológ pripúšťa obmedzené kultúrne 

vplyvy v rámci jednotlivých tradícií takým spôsobom, že umožňuje ostatným, aby sa 

formovali okolo dominantného svetonázoru tak, aby následne plnili jeho civilizačnú misiu vo 

vzťahu k ďalším tradíciám, ktoré sú považované za „barbarské“. 

Hoci Wimmerov formálny model dialógu stále nepredstavuje ideálne riešenie 

interkultúrnych výziev, určitým spôsobom zjemňuje binárnu opozíciu „civilizované“ – 

„barbarské“, ktorú rozširuje o kategóriu „exotické“. Jednotlivé kultúrne vplyvy však ešte vždy 

zostávajú obmedzené, no tentoraz sa riadia logikou „selektívnej akulturácie“. Medzi 

jednotlivými tradíciami síce existujú multilaterálne vplyvy, ich úplnosť je však brzdená 

existenciou aspoň jedného bilaterálneho vplyvu. Dialóg sa teda blíži k polylógu s tým 

rozdielom, že do multilaterálnych vplyvov nezahrnuje všetky tradície bezo zvyšku. Tým sa 

dostávame k polylógu, ktorý stojí na opačnom konci spomínaného kontinua a predstavuje tak 

ideálny typ interakcie, kde všetky zúčastnené strany prichádzajú do vzájomného vplyvu. 

Polylóg tak predpokladá všeobecný záujem o druhého a kritériom jeho efektivity je 

„aktivovanie ľudského rozumu v čo možno najviac smeroch“. (Wimmer 2009: 84) 

Wimmerov model polylógu má dve kľúčové slabiny: jednak nepredstavuje konkrétne 

argumentačné stratégie, ktoré sú založené na normatívnych požiadavkách otvorenosti 

a konštruktívnej kritiky, ako bolo naznačené v predošlej sekcii, a jednak sa nevyhnutne 

dopúšťa esencializácie, pretože uzatvára jednotlivé tradície do nepriepustných kategórií, ktoré 

                                                 
23 Wimmer zavádza pojem polylógu ako model interakcie viacerých strán, predstavujúci diskurz rozličných 
tradícií o konkrétnom probléme. Dialóg, sa v bežnom význame spája s interakciou dvoch strán, hoci správny 
význam tohto pojmu sme videli u Panikkara. Polylogos!!! (Wimmer 2010: 32n) 
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sa stávajú účastníkmi multilaterálnych vplyvov. Ak si polylóg predstavíme podľa Wimerovho 

diagramu ako viacstrannú výmenu medzi jednotlivými tradíciami označenými napr. ako A, B, 

C a D, zdá sa, že počas ich vzájomnej interakcie nedochádza k žiadnej zmene v rámci týchto 

tradícií samotných; zdá sa, že nie sú vzájomným vplyvom a výmenou odlišných stanovísk 

zasiahnuté ako A’, B’, C’, D’ a pod. V rámci polylógu potom buď nedochádza k žiadnemu 

vplyvu alebo jednotlivé tradície predstavujú uzavreté celky, neochotné prijať nové stanoviská. 

 

2.5 Hans-Herbert Kögler: kritická hermeneutika a interpretačný dialóg 

Vo sfére praktickej realizovateľnosti interkultúrneho dialógu v celej jeho šírke sú kľúčové 

konkrétne normatívne predpoklady, ktoré sa kladú ako jeho regulatívne podmienky. Ak sa 

Panikkar a Mall snažili rekonštruovať interkultúrny subjekt tak, že kládli normatívne 

požiadavky na jeho konanie a Shen upozorňoval na našu schopnosť používať jazyk ako na 

jednu z kľúčových schopností pre uskutočnenie interkultúrneho cieľa, Kögler obe tieto 

dimenzie ďalej prehlbuje a zásadným spôsobom ich obohacuje o ďalšie perspektívy. Tvrdí, že 

pre realizáciu interkultúrneho dialógu je nevyhnutná trojica schopností, ktoré sú vlastné 

subjektu ako používateľovi jazyka. Kľúčovým príspevkom jeho prístupu je rozšírenie reflexie 

o sociálnu a kultúrnu zakotvenosť subjektu a o dimenziu moci. Obe tieto dimenzie, ako tvrdí, 

však neredukujú konanie subjektu iba na prostý produkt sociálnej a kultúrnej zakotvenosti 

a pôsobenia moci. Aby sme si vedeli Köglerov prístup lepšie predstaviť, je potrebné ho 

predviesť v širšom teoretickom rámci, ktorým je jeho projekt kritickej hermeneutiky. 

 

2.5.1 Kritická hermeneutika 

Köglerov projekt kritickej hermeneutiky predstavuje tvorivé prepojenie dvoch západných 

filozofických prúdov: kritickej teórie a filozofickej hermeneutiky. Oba prístupy v jeho teórii 

zaujímajú rovnocenné miesto, pretože na jednej strane rozvíjajú myšlienky hermeneutiky 

v duchu kritickej teórie, pričom na strane druhej zároveň kritickú teóriu spätne obohacujú 

o interpretativistický rozmer. Celý tento projekt teda vyrastá z odkazu na situovanosť 

všetkého porozumenia, kritické nevynímajúc. Kögler sa domnieva, že práve situovanosť 

subjektu, ktorý môže byť zároveň kritikom alebo prípadne kritickým teoretikom, 

v historickom, sociálnom alebo kultúrnom kontexte musí byť braná ako základné 

metodologické východisko sociálnej kritiky. S tým však prirodzene súvisí problém 

prekročenia týchto kontextov v snahe zaujať kritickú reflexiu. Ak by sme pripustili 

nemožnosť prekročiť ich, stali by sme sa obeťou „potvrdenia alebo relativistického prijatia 
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týchto kontextov tak, ako sú“, čo by pochopiteľne znemožnilo akúkoľvek, nielen kritickú 

reflexiu. (Kögler 2006: 11) Ako uvidíme, Kögler svoj prístup stavia tak, aby prekročenie 

jednotlivých kontextov umožňoval. Skôr ako sa k tomu dostaneme sa však pozrime na 

základné stavebné kamene jeho koncepcie kritickej hermeneutiky. 

Kritická hermeneutika alebo situovaná kritika, ktorú Kögler formuluje, vychádza 

z troch základných predpokladov. Prvým z nich je už predstavovaný predpoklad o sociálnom 

a kultúrnom pôvode všetkého porozumenia. Takýto kontextualizmus so sebou, prirodzene, 

prináša nároky na uznanie jednotlivých subjektov, ak má byť v rámci ľudských vzťahov 

naplnená podmienka intersubjektivity. Slovami samotného Köglera (tamže, 13), tento 

kontextualizmus v sebe zahŕňa „hlboký, predsa však nie transcendentný humanizmus 

v zmysle uznania subjektivity druhého v každodennom intersubjektívnom stretávaní, čo 

zahrnuje neustále sprostredkovanie mojich identít a projektov s identitami a projektmi 

druhých ľudí.“ Situovanosť všetkého poznania teda u Köglera kladie nároky jednak na 

vzájomné uznanie zúčastnených aktérov a jednak – ako uvidíme v nasledujúcej sekcii – na 

špecifické interpretačné schopnosti, ktoré týmto aktérom umožňujú navzájom „čítať“ vlastné 

identity a projekty. 

Toto „čítanie“, možnosť porozumenia jednotlivým projektom však, ako upozorňuje 

Kögler, vyžaduje určité médium, ktoré umožní porozumieť a komunikovať vlastné zámery. 

Úlohu tohto média v jeho koncepcii zaujíma jazyk. Jazyk totiž, ako tvrdí, obsahuje „zdroje 

umožňujúce adekvátny, tj. otvorený a pružný autoreflexívny a autotransformujúci dialóg 

medzi rôznymi a rôzne situovanými subjektmi.“ (Kögler 2006: 169) Spolu so skutočnosťou, 

že všetci sme každodennými používateľmi jazyka tieto zdroje, ako uvidíme v poslednej 

sekcii, zásadným spôsobom otvárajú možnosti vzájomnej interpretácie naprieč rôznymi 

sociálnymi a/alebo kultúrnymi kontextami. Köglerov druhý predpoklad kritickej 

hermeneutiky teda možno zhrnúť ako radikálnu schopnosť jazyka zachytiť a sprostredkovať 

všetko porozumenie a skúsenosť. Ako uvidíme ďalej, práve hermeneutický potenciál jazyka 

ako prostriedku dorozumievania schopného zachytiť a komunikovať rôzne interpretácie je 

absolútne kľúčový pre formovanie verejnej debaty a istého typu kozmopolitizmu založeného 

v schopnostiach subjektu. 

Nezabúdajme však na základný predpoklad Köglerovej situovanej kritiky, totiž 

predpoklad o zakotvenosti všetkého porozumenia a interpretácie. Tretím stavebným kameňom 

Köglerovej kritickej hermeneutiky je normatívny apel na kritickosť smerujúc k lepšiemu 

pochopeniu druhého. Podľa Köglera je totiž práve toto impulzom, ktorý núti spoločenského 

kritika zapojiť sa do kritického dialógu. Podľa Köglera je totiž kritická interpretácia práve 



 

 52 

dialógom, v ktorom sa dostávajú do vzájomnej konfrontácie „presvedčenia, názory a prax 

situovaného kritika s presvedčeniami, názormi a praxou, ktorú sa snaží pochopiť, prípadne 

podrobiť kritike.“ (tamže, 13) Tretím predpokladom Köglerovej kritickej hermeneutiky je 

teda dialogizmus, ktorý umožňuje chápať a rekonštruovať vlastné perspektívy i perspektívy 

druhého a rozumieť im v určitom rámci danom konkrétnym kultúrnym a/alebo spoločenským 

kontextom. Situovanosť porozumenia totiž predpokladá, že perspektívy a tvrdenia druhých 

dávajú úplný zmysel iba v konkrétnych kontextoch a pre porozumenie a zmysluplnú 

interpretáciu je nevyhnutné práve porozumenie kontextom, v ktorých sú jednotlivé tvrdenia 

a perspektívy situované. (tamže, 14) 

 

2.5.2 Dialogické zaujímanie perspektív v interpretačnom dialógu 

Na základe rozumenia kontextu a rekonštrukcie perspektívy druhého v danom kontexte tak 

možno zaujímať vlastné perspektívy, ktoré môžu byť obohatené kritickým nábojom. Ako si 

však toto zaujímanie perspektív možno predstaviť? Akým spôsobom môžu subjekty prekročiť 

usadené predstavy o druhých a o kontextoch, v ktorých pôsobia, a „uvoľniť potenciál 

reflexívneho zaujímania perspektív a zúčastňovať sa skutočne otvoreného a sebareflexívneho 

procesu hermeneutického rozumenia“? (Kögler 2006: 104) Köglerov postoj je, ako uvidíme, 

v princípe antiesencialistický a etický. 

Antiesencializmus jeho postoja možno demonštrovať na rozlíšení medzi „ontologickým 

esencializmom“ a „hermeneutickou rekonštrukciou diskurzívnych predpokladov“. Zatiaľ, čo 

ontologický esencializmus uzatvára druhého do nepriepustných kategórií na základe určitých 

vonkajškových, prirodzených alebo domnele prirodzených ahistorických kategórií, 

hermeneutický postoj naopak umožňuje rekonštruovať skryté predpoklady, ktoré formujú 

predporozumenie a odhaľujú predpoklady, ktoré zostali skryté a chápané ako 

nespochybniteľné. Zásadný rozdiel medzi ontologickým esencializmom a hermeneutickou 

perspektívou teda spočíva predovšetkým v tom, že zatiaľ čo ontologický esencializmus 

druhého spredmetňuje na základe jemu pripisovaných vlastností zvonka, hermeneutická 

perspektíva sa obracia smerom k subjektu v tom zmysle, že rekonštruuje „význam 

obmedzujúce skryté predpoklady.“ (tamže, 110) Toto rozlíšenie sa však tiež obracia smerom 

k autonómii subjektu. Redukcionizmus ontologického esencializmu spočívajúci 

v spredmetnení aktéra, ktoré sa zakladá na jeho identifikácii na základe vonkajškových 

vlastností ako napr. rasa, kultúrne špecifikum či sexuálna orientácia, mu zároveň upiera 

subjektivitu v takom zmysle, že z neho vytvára aktéra, ktorý nie sám nie je schopný aktívne sa 
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zapájať do aktov poznania.24 Oproti tomu hermeneutická perspektíva chápe subjekt ako 

interpretujúceho aktéra, ktorý sa spolupodieľa na formovaní kontextu, z ktorého vychádza; je 

chápaný ako „aktér potenciálne reflexívny a kritický (taký, s kým by sme mohli vstúpiť do 

dialógu), hoci je v tomto okamihu zbavený (z historických, psychologických či politických 

dôvodov) možnosti rozumieť skrytým podmienkam.“ (tamže) Hermeneutickej perspektíve je 

tak vlastný neustále korigovaný dialogický procesualizmus, ktorý vychádza s reflexívnych 

vlastností subjektov stretávajúcich sa pri vzájomnom sprostredkovávaní vlastných perspektív. 

Na druhej strane Köglerov postoj je etický v tom zmysle, že hermeneutická perspektíva 

prichádza implicitne s určitým nárokom na uznanie, ktoré je otvorene priznané v požiadavke 

akceptovania jednotlivých perspektív ako rovnocenných. Pokiaľ ide o rozsah uznania, Kögler 

zachádza ešte ďalej, aby potom mohol narysovať konštruktívne obmedzenia v takom zmysle, 

aby bolo pre subjekty vstupujúce do interpretačného dialógu z hľadiska pôsobiacej moci čo 

najvýhodnejšie. Kögler sa v tomto zmysle obracia na argumenty Emanuela Lévinasa, ktorý 

fenomenologickými prostriedkami formuluje princíp radikálneho uznania spočívajúceho vo 

fenoméne „zakúšania tváre druhého“. (tamže, 115) Lévinasov prístup je principiálne etický 

a prioritizuje intersubjektivitu v najväčšej možnej miere. Lévinas totiž metafyzicky kladie 

druhého mimo bytie, čím upriamuje našu pozornosť na „radikálnu inosť druhého“, ktorý je 

ako uvádza Kögler, „definovaný nekonečnom, je to indivíduum, ktoré je nevysloviteľné, 

mimo tematizáciu, mimo spredmetnenie.“ (tamže, 116) Obmedzujúca prax ontologického 

esencializmu spočíva v symbolickej moci. Naopak, tým, že definujú druhého ako radikálne 

odlišného, lévinasovské impulzy nás vedú k tomu, aby sme druhého chápali mimo dosahu 

symbolickej moci. Prvým problematickým bodom, na ktorý Kögler upozorňuje, tu je 

pokušenie formulovať na tomto základe radikálne uznanie, „totálne“ uznanie, ktoré síce 

vychádza z výsostne etického zdroja, ktoré ale zásadným spôsobom obchádza to, čo je pre 

Köglera najdôležitejšie, teda situovanosť v konkrétnych kontextoch a konkrétna skúsenosť 

jednotlivých subjektov. Inými slovami, pokiaľ Lévinas tvrdí, že druhého zakúšame pri 

pohľade do jeho tváre, Kögler sa pýta za akých podmienok (historických, kultúrnych, 

mocenských, atď.) k tomuto stretnutiu dochádza a čo zakladá bezprostrednosť tohto stretnutia. 

„Čo umožňuje tvári druhého, aby sa ukázala ako tvár, ktorá vyžaduje uznanie?“, pýta sa 

Kögler. (tamže, 119) Zakúšanie druhého, podľa Köglera, nemôže prebiehať 

nesprostredkovane. Kritika predstavy „bezprostredného nároku na druhého“ vychádzajúca z 

Lévinasových argumentov, ktorá prichádza zo strany hermeneutickej perspektívy tvrdí, že 

„základná hermeneutická situácia je situácia kultúrneho sprostredkovania“ (tamže, 120), 
                                                 
24 Kögler v tejto súvislosti upozorňuje na Saidovu koncepciu orientalizmu, ktorej obsahom sa stáva presne to 
isté, čo je predmetom jeho kritiky. 
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pričom médiom tohto sprostredkovania je jazyk, ako bolo naznačené vyššie. Pokiaľ ide 

o vyznačenie poradia medzi intersubjektivitou a jazykom, Kögler viaže intersubjektivitu na 

jazyk, jednoducho povedané, intersubjektivita sa odohráva v jazyku, nie mimo neho. 

Druhá zásadná výčitka Lévinasovi zo strany Köglerovho hermeneutického prístupu sa 

zameriava na etické požiadavky, ktoré na nás Lévinasova radikálna intersubjektivita kladie. 

S druhým sa spája akási krehkosť, ktorá od nás vyžaduje takmer až opatrovateľský vzťah 

k druhému. Úzkostlivá ochrana druhého, jeho „opatrovanie“ však druhému ako subjektu 

v dôsledku odopiera možnosti na vlastnú sebarealizáciu a to, čo vystupuje ako etická 

požiadavka sa môže veľmi ľahko zmeniť na paternalistický záujem. Vo vzťahu k odbúraniu 

mocenských vzťahov, ktoré môžu vzniknúť medzi subjektom a druhým Kögler pripomína 

rovnocennosť subjektu a druhého. Pokiaľ uznávame druhého ako samostatný zdroj 

porozumenia, ktorý nám môže sprostredkovať svoje perspektívy a ktorý nás „môže niečo 

naučiť“, môže sa stať, že jeho pohľad je pre nás „potenciálne nadradený“. (tamže, 123-7) 

Konštruktívnym výsledkom druhej množiny kritiky Lévinasovho prístupu pre potreby 

hermeneutického porozumenia teda možno zhrnúť ako dôveru vo vlastné schopnosti druhého 

a vzťah rovnocennosti medzi aktérom a druhým. 

Vyššie som uviedol, že Köglerov pohľad je antiesencialistický a etický. Ako si možno 

predstaviť ideálny stav, ktorý by zodpovedal jeho predstave dialogického zaujímania 

perspektív? Köglerovou prioritou je tu „prístup zameraný na uznanie sebaporozumenia 

druhého, prístup vychádzajúci z interpretačnej moci zaujímania perspektívy druhého v záujme 

zaistenia neetnocentrického, a teda plne dialogického stretnutia. (tamže, 127) Uznanie 

jednotlivých subjektov navzájom sa teda zakladá v interpretácii, v načúvaní druhému. 

Druhého je potrebné brať vážne, je potrebné brať vážne to ako rozumie sebe samému i to ako 

interpretuje ostatných. 

 

2.5.3 Kozmopolitizmus založený na hermeneutických schopnostiach 

Závery Köglerových skúmaní, v ktorých subjekt vystupuje ako aktívny interpretujúci aktér 

schopný jednak rekonštruovať vlastnú identitu a jednak rozšifrovať perspektívy druhého, 

prinášajú zásadné implikácie pre interkultúrny dialóg a v dôsledku aj pre samotnú 

demokratickú politiku. Zhrňme si však teraz kľúčové východiská Köglerovho kriticko-

hermeneutického prístupu. Kľúčovým predpokladom Köglerovho kriticko-hermeneutického 

prístupu je situovanosť všetkého poznania. Zakotvenosť subjektu a všetkej jeho aktivity 

v najrôznejších (dejinných, kultúrnych, mocenských, atď.) kontextoch so sebou prináša 

potrebu tieto kontexty prijať v celej ich šírke, neredukovať ich a nesnažiť sa o falošnú 
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objektivitu. Úloha, ktorá sa pred nás kladie ako pred interpretujúcich aktérov je 

rekonštruovanie týchto špecifických podmienok takým spôsobom, že vystupujú ako funkčné 

pozadie pre naše porozumenie. Povedané jednoducho, pri snahe porozumieť sebe samému 

nesmieme zabúdať na to, že vychádzame z určitého kontextu daného najrôznejšími 

kultúrnymi, mocenskými, spoločenskými a inými vzťahmi a pri snahe pochopiť druhého si 

musíme vždy pripomínať, že aj on vychádza z paralelného pradiva vzťahov, hoci založeného 

v odlišnej tradícii. Nesmieme však zabúdať na to, že ak chceme druhého pochopiť, musíme sa 

snažiť chápať aj kontext, z ktorého vychádza a napokon chápať druhého v jeho vlastnom 

kontexte. Toto pochopenie nám umožňuje jazyk. Na rozdiel od iných koncepcií, podľa 

Köglera je jazyk schopný zaznamenať a komunikovať skúsenosti a jednotlivé perspektívy, 

pretože naše pôsobenie ako aktívnych aktérov sa odohráva práve v jazyku a nie mimo neho. 

Ďalej sme videli, že Köglerov prístup je antiesencialistický a etický, aj keď na etickú zložku 

kladie v záujme plnej sebarealizácie subjektu v interpretačných vzťahoch určité obmedzenia. 

Všetky tieto argumenty Köglerovi dláždia cestu k formulácii určitej podoby verejnej 

debaty, čím zároveň prinášajú zaujímavé výzvy pre teóriu demokracie. Na rozdiel od 

niektorých druhov kozmopolitizmu, ktoré slúžia ako vopred vypracovaný návrh globálneho 

usporiadania (napr. Fine 2011), Kögler dospieva k špecifickému typu kozmopolitizmu 

„zdola“, ktorý nie je dopredu formulovaný a ktorý svoj základ nachádza v špecifických 

schopnostiach subjektov ako interpretujúcich aktérov.25 Kögler predkladá argumenty 

dokazujúce, že konanie subjektu nie je iba produktom vlastnej situovanosti 

a všadeprítomných vzťahov moci, ale že jeho konanie je v tomto zmysle autonómne. Na 

druhej strane, aktéri vystupujú neustále vo svojich vlastných kontextoch, sú uväznení sieťach 

vlastných kultúrnych, mocenských a spoločenských vzťahov, preto je pre Köglera kľúčové 

formulovať schopnosti zakladajúce takú podobu kozmopolitizmu, ktorá s týmito 

obmedzeniami bude počítať. 

Základnou podmienkou hermeneuticky založeného kozmopolitizmu je schopnosť 

dodržiavať pravidlá, ktoré môžu presahovať vlastný špecifický kultúrny kontext. Aby sme sa 

však vyhli riziku možného obmedzenia rôznosti perspektív, nesmie mať schopnosť pridŕžať 

sa pravidiel žiadny metafyzický základ; ide o záväzok, ktorý sa nezakladá na žiadnej 

„autoritatívnej alebo transkultúrnej základni“ ani na tradičných kontextoch. „Schopnosť 

pridŕžať sa normatívnych pravidiel a štandardov po „smrti Boha“ či po skončení vlády 

                                                 
25 Napr. spomínaná koncepcia britského teoretika Roberta Finea naopak definuje kozmopolitizmus ako „sociálnu 
formu práva“, ktorá dáva vzniknúť „novým právnym normám vo sfére medzispoločenských vzťahov.“ (Fine 
2011: 19) Regulatívnym ideálom pre organizáciu vzťahov v spoločnosti sa tak stáva vopred formulovaný 
hodnotový systém opierajúci sa o sústavu práva. 
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autority alebo vlastnej tradície“, uvádza Kögler, „je základným predpokladom pre to, aby sa 

procedúra verejnej debaty stala reálne platnou.“ (Kögler 2006: 172) Nepožaduje sa tu od nás, 

aby sme sa zbavili normatívnych záväzkov, ktoré na nás kladie náš vlastný kultúrny kontext. 

Dodržiavanie pravidiel však od nás vyžaduje, aby sme ich „reflexívne redefinovali 

a reinterpretovali ako záväzky vyplývajúce z konkrétnych perspektív v pluralite postojov.“ 

(tamže, 174) 

Druhá schopnosť zakladajúca Köglerov model kozmopolitizmu bola už naznačená 

vyššie. Ide o schopnosť prevziať perspektívu druhého takým spôsobom, ktorý jednotlivé 

postoje a perspektívy nehierarchizuje. Vo vzťahoch medzi jednotlivými perspektívami sa 

tu naplno uplatňuje logika interkulturality so svojím odmietnutím absolutizácie alebo 

hegemonizácie konkrétnych postojov alebo perspektív. Túto, podľa Köglera, základnú 

hermeneutickú schopnosť nadobúdame „začlenením [sa] do určitej sociálnej pospolitosti“. 

A pretože „každý subjekt je sociálne konštituovaný procesom zahŕňajúcim preberanie 

perspektív, je prax rekonštruovania iných perspektív v princípe možná pre každý subjekt.“26 

(tamže, 177f.; kurzíva v origináli) 

Poslednú schopnosť konštituujúcu Köglerovu predstavu globálneho usporiadania 

predstavuje „sociálna reflexivita“ ako „schopnosť, ktorá rekonštruuje sociálnu a symbolickú 

moc v tej podobe, v akej sa presadzuje vo vzťahu k špecifickým módom intencionálneho 

porozumenia a podrýva potenciál interpretačného prevzatia perspektívy.“ (tamže, 179) Inými 

slovami, kladie sa na nás požiadavka odhaľovať najrôznejšie podoby vzorcov moci a zaujať 

od nich kritický odstup. To však Köglera vedie k zmierneniu neuchopiteľnosti moci 

a predpokladu, že moc je možné chápať ako „nerovné rozdelenie šancí na sebarealizáciu, 

podmienok, ktoré môže demaskovať externý, odlišne situovaný a menej pohrúžený pohľad 

kritického interpreta.“ (tamže, 181) 

Je to teda kombinácia antiesencialistického záväzku k dodržiavaniu všeobecne platných 

pravidiel, egalitársky motivovanej snahy o zaujatie perspektívy druhého a reflexívneho úsilia 

o demaskovanie mocenských vzorcov odrážajúcich sa v jednotlivých interpretáciách, s čím je 

nevyhnutné počítať v hermeneuticky založenom kozmopolitizme, ktorý má dať vzniknúť 

verejnej debate dialogicky agregujúcej všeobecne platné morálne hodnoty, debate, ktorú 

možno právom považovať za interkultúrny dialóg. 

                                                 
26 Miera do akej je prax rekonštruovania iných perspektív skutočne možná je, podľa Köglera, daná jednak 
„sociálnymi a kultúrnymi faktormi prispievajúcimi k rozvinutiu vlastnej identity otvorenej voči reflexívnemu 
porozumeniu sebe samému“ a jednak „sociálnymi a kultúrnymi kontextami, ktoré inštitucionálne umožňujú 
a podporujú uplatnenie reflexívnej interpretácie“. (Kögler 2006: 179) 
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Záver 

Cieľom tejto práce bolo podnietiť diskusiu o základoch, na ktorých možno založiť 

interkultúrny dialóg. V nadväznosti na kriticko-hermeneutický prístup Hansa-Herberta 

Köglera bolo spoločné východisko metodologickej organizácie interkultúrneho dialógu 

identifikované v akte interpretácie. Zámer tejto práce bol dvojaký: 1) identifikovať možné 

intelektuálne zdroje, ktoré sa podieľali na formovaní myšlienky interkultúrneho dialógu 

a pokúsiť sa o rekonštrukciu ich vývoja a 2) predstaviť jednotlivé hermeneuticky orientované 

koncepcie vychádzajúce z rôznych kultúrnych a teoretických zdrojov, ktoré by mohli byť 

impulzom pre konkrétnu metodologickú organizáciu interkultúrneho dialógu. Jednotlivé témy 

som rozčlenil do dvoch kapitol. 

Prvá podkapitola prvej kapitoly v nadväznosti na prístup nemecko-indického filozofa 

Rama Adhara Malla definovala koncept interkulturality ako étos. Interkultúrny diskurz 

nahrádza diskurz postkoloniálny, neobmedzuje sa iba na emancipáciu z imperialistického 

panstva, ale rozširuje uznanie vzájomných kultúr o univerzalistické hľadisko. Ako 

rozhodujúce tu bolo identifikované prekonanie historických krívd predstavujúce základný 

predpoklad pre nastolenie podmienok vzájomnej dôvery medzi jednotlivými kultúrnymi 

celkami. Kľúčové východiská étosu interkulturality bolo potom možné vidieť jednak v 

egalitaristickom prístupe k jednotlivým kultúrnym celkom, v rámci ktorého žiadna kultúra 

alebo tradícia nevystupuje ako nadradená a monolitická, a jednak v stanovisku kultúrneho 

holizmu odrážajúceho sa v koncepte kultúrneho prieniku (overlapping), ktoré upozorňuje na 

komplementárnosť jednotlivých kultúr v rámci nejakého väčšieho celku. 

Keďže cieľ Köglerovho kriticko-hermeneutického projektu vo vzťahu 

k interkultúrnemu dialógu sa dá zhrnúť ako zaujímanie perspektív v dialogickom procese 

vzájomnej interpretácie, bolo nevyhnutné pozrieť sa na význam konceptu dialógu. Tomu sa 

venovala nasledujúca podkapitola, ktorá nadväzovala na argumenty Ivany Markovej 

a Michaila Bachtina a poukázala na neukončenosť dialógu a napätie, ktoré v jeho priebehu 

vzniká. Takto bol dialóg definovaný ako dynamický dialogický proces, v rámci ktorého 

skutočne môže dochádzať k zaujímaniu perspektív a k rekonštrukcii a následnej reflexii 

kultúrneho, sociálneho a historického pozadia, ako si to žiada Köglerov prístup. 

Hlavným východiskom Köglerovej koncepcie je situovanosť všetkého poznania. Tretia 

podkapitola sa preto zaoberala otázkou, akým spôsobom je možné vývoj interkultúrneho 

diskurzu historicky reflektovať. Kögler sa tu zhoduje s kriticky orientovanými teoretikmi 

historiografie ako Keith Jenkins a Hayden White v situovanosti a pozičnosti historického 
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poznania, ktorého produkty sú vždy nevyhnutne nositeľmi skrytých predpokladov 

vzťahujúcich sa na pozadie, z ktorého vychádzajú. Ako východisko z tejto slepej uličky bolo 

predstavené programové budovanie historickej reflexie takým spôsobom, aby vychádzala 

z princípov interkulturality a zodpovedala jej potrebám. 

Nasledujúca podkapitola potom charakterizovala dva zásadné obraty, ktoré sa 

v súčasnosti objavujú v spoločenských vedách. Prvým z nich bol obrat záujmu duchovedných 

disciplín smerom ku komunikácii, zatiaľ čo druhý predstavuje v súčasnosti prebiehajúci 

proces postupného uznávania rovnocennosti rozdielnych kultúrnych tradícií. Obidva 

momenty boli predznamenané v diele nemeckého filozofa Karla Jaspersa, ktorý jednak 

presadzoval myšlienku uznania autonómie jednotlivých kultúr ako rovnocenných centier 

historického vývoja a jednak sa zasadzoval za myšlienku komunikácie, ktorú považoval za 

imperatív ľudskej existencie. Dve sekcie, ktoré tvoria obsah tejto kapitoly sa potom následne 

venovali najskôr rôznym koncepciám uznania a následne konceptu komunikácie. Druhá 

sekcia tejto podkapitoly venovala pozornosť tiež konceptu identity, ktorý bol v nadväznosti na 

autorov ako Paul Gilroy, Bikhu Parekh a Avtar Brahová definovaný ako dynamická kategória 

zdôrazňujúca vlastnú transformatívnosť. Toto poznanie je kľúčové, ak má byť zásadnou 

súčasťou hermeneutických schopností účastníkov interkultúrneho dialógu prijímanie 

odlišných perspektív, ako to požaduje Köglerov prístup. Predstavením paradigiem uznania 

a komunikácie bol zároveň daný rámec pre komparáciu jednotlivých hermeneuticky 

orientovaných koncepcií, ktorý nasleduje v druhej kapitole. 

Tomu však ešte predchádza piata podkapitola, ktorá na príklade z Afriky ukázala 

univerzálnosť interkultúrneho programu v podobe zárodkov interkultúrneho postoja 

u afrických intelektuálov ako Léopold Sédar Senghor, Kwame Nkrumah či Nnamdi Azikiwe. 

Posledná, šiesta podkapitola pripomenula, základné východisko, ktoré táto práca 

identifikuje pre projekt interkultúrneho dialógu, konkrétne akt interpretácie. 

Druhá kapitola priniesla porovnanie odlišne kultúrne a teoreticky inšpirovaných 

hermeneutických prístupov v podobe komparácie  koncepcií Raimona Panikkara, Rama 

Adhara Malla, Vincenta Shena, Franza Martina Wimmera a napokon integrujúceho prístupu 

Hansa-Herberta Köglera. Tieto prístupy sa v rozličnej miere prikláňajú na stranu paradigmy 

komunikácie a uznania.  

Navzdory tomu, že sa táto práca opiera práve o posledný z menovaných prístupov, boli 

porovnávané koncepcie usporiadané chronologicky. Hoci zárodky Panikkarovho dialogicko-

hermeneutického prístupu možno vypozorovať už na prelome 60. a 70. rokov minulého 

storočia, koncept jeho diatopickej hermeneutiky spadá približne do 80. rokov minulého 
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storočia. Mallovu koncepciu možno časovo zaradiť na koniec 90. rokov minulého storočia 

a zvyšné tri koncepcie spadajú približne do prvej dekády nášho storočia. Spôsob 

chronologického usporiadania jednotlivých koncepcií je výhodný v tom, že umožňuje naplno 

doceniť integrujúci charakter Köglerovho prístupu charakteristického práve prepojením 

paradigiem komunikácie a uznania. 

Ťažiskom Panikkarovej koncepcie diatopickej hermeneutiky je umožnenie interpretácie 

naprieč priestorovo oddelenými a teda nevyhnutne odlišnými kultúrami a tradíciami. 

Východiskové podmienky, ktoré majú takúto interpretáciu umožniť Panikkar situuje do 

špecifickej koncepcie pluralizmu pravdy, ktorý ale nepredstavuje iba pluralitu jednotlivých 

pozícií. Pluralizmus pravdy predpokladá: 1) principiálnu nemožnosť úplného stotožnenia 

pravdy s jej obsahom a 2) možnosť interkultúrnej interpretácie pravdy. Práve druhý bod spája 

Panikkara s Köglerom, ktorý situuje možnosť interpretácie do jazyka ako symbolického 

média schopného sprostredkovať jednotlivé perspektívy a skúsenosti. Problémom, ktorý ale 

naše vlastné pozície a interpretácie komplikuje je to, čo Panikkar označuje ako termínom 

mythos. Mythos predstavuje skryté predpoklady našej vlastnej tradície, ktoré sa artikulujú 

v logu ako jazykovom vyjadrení mythu. Tento bod korešponduje so základným Köglerovým 

východiskom o situovanosti všetkého poznania. Na tomto mieste zároveň medzi Panikkarov 

a Köglerov prístup vstupuje zásadná odlišnosť. Kögler prichádza s kritickým akcentom, ktorý 

u Panikkara nenachádzame. Účastníci interkultúrneho dialógu založeného na vzájomnej 

interpretácii, podľa Köglera, disponujú reflexívnymi schopnosťami, ktoré im umožňujú 

v rôznej miere zaujať kritický nadhľad a do istej miery abstrahovať od kultúrne, sociálne 

a mocensky definovaného pozadia, z ktorého vychádzajú a ktoré v Panikkarovom prístupe 

približne zodpovedá mythu. Zdôrazňovanie intersubjektivity v dialogickom procese v podobe 

autentického záujmu o druhého ako subjekt, ktorý je autonómnym aktérom a s ktorým je 

nutné počítať, približuje Panikkarov prístup skôr k paradigme uznania. 

Z odlišných pozícií vychádza koncepcia Rama Adhara Malla, charakteristická svojím 

silným univerzalistickým akcentom. Na rozdiel od Köglera, Panikkara a nasledujúcich 

autorov, Mall ako nevyhnutnú podmienku možnosti interkultúrnej interpretácie identifikuje v 

špecifickom koncepte jednoty opierajúcom sa o vedomie našej príslušnosti k jedinému 

neesenciálnemu ľudstvu. Takto definovaná jednota, ktorá umožňuje pluralitu, je však 

ideálom, ktorý nie je praxi naplno realizovaný. Kögler nezdieľa univerzalistické predpoklady 

ako podmienky pre vzájomnú komunikáciu a interpretáciu, naopak zdôrazňuje situovanosť 

a zakotvenosť aktéra a ide mu predovšetkým o rekonštrukciu kultúrne, spoločensky 

a mocensky definovaného pozadia, z ktorého aktér vychádza. Keďže moment uznania sa 
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v Mallovom prístupe neprejavuje v podobe nejakej hlbšie rozpracovanej koncepcie uznania, 

neustále zdôrazňovanie potreby vzájomnej komunikácie medzi jednotlivými kultúrnymi 

celkami a tradíciami jeho model posúva smerom k paradigme komunikácie. 

Takisto koncepcia Vincenta Shena prichádza s určitými univerzalistickými nárokmi. 

Zdôrazňovanie komplementárnosti jednotlivých kultúrnych perspektív tvorí chrbtovú kosť 

jeho prístupu a prichádza s určitými konkrétnymi implikáciami pre konkrétny model 

interpretácie. Komplementárnosť jednotlivých tradícií hovorí o tom, že tieto tradície tvoria 

napospol súčasť nejakého väčšieho celku, čo umožňuje nazerať odlišné kultúrne perspektívy 

takpovediac „z druhej strany“. Vzdanie sa vlastných skrytých predpokladov, ktoré 

interpretácia a komunikácia v rámci tohto prístupu od aktérov požaduje, je v Köglerovom 

prístupe nemysliteľná a vo všeobecnosti je veľmi ťažké predstaviť si ju v praxi. Prínosom 

Shenovej perspektívy je však jeho chápanie úlohy jazyka v procese interpretácie. Shen totiž 

implicitne predpokladá, že jazyk ako symbolické médium je schopný sprostredkovávať 

perspektívy druhého. Túto myšlienku potom ďalej rozpracováva Kögler, pre ktorého je jazyk 

ako symbolické médium kľúčovou podmienkou umožňujúcou  vzájomné interpretácie. Keďže 

Shen svoj prístup definuje ako komunikačnú stratégiu, možno jeho koncepciu začleniť pod 

paradigmu komunikácie. 

Prístup Franza Martina Wimmera nie je hermeneutický v pravom zmysle. Nezdôrazňuje 

totiž interpretáciu a rozumenie jednotlivým perspektívam, naopak zdôrazňuje kultúrne 

vplyvy, ktoré sa realizujú v procese argumentácie a predkladá formálny model takýchto 

kultúrnych vplyvov. Formalizovaný rámec tohto prístupu si však berie svoju daň 

v schematizme zvádzajúcom – vo vzťahu k Wimmerovmu jasne deklarovanému 

interkultúrnemu postoju – k paradoxnej esencializácii jednotlivých kultúrnych tradícií. 

Rovnako ako Shenov prístup je Wimmerov polylóg komunikačnou stratégiou, a preto svojou 

orientáciou spadá do paradigmy komunikácie.  

V tejto práci som ukázal určitú časť možného scenára vývoja konceptu interkulturality 

a možný zdroj konsenzu o konkrétnej podobe interkultúrneho dialógu som definoval v 

akte vzájomnej interpretácie. Ukazuje sa, že reflexívna interpretácia a z nej vychádzajúce 

zaujímanie perspektív sú kompetencie zásadné pre každý dialóg, ktorý ašpiruje na formuláciu 

transkultúrne zdieľaných noriem a môžu tak byť konštitutívnou podmienkou každého 

interkultúrneho dialógu, ktorý prostredníctvom spoločne zdieľaných noriem usiluje o jednotu 

v rôznosti. 



 

 61 

Zoznam použitej literatúry 

Alexander, J. C. (1988) The New Theoretical Movement. In: Smelser, N. J. (ed.) Handbook of 

Sociology. London: Sage, s. 77–101. 

Arnason, J. (2009) Civilizační analýza. Evropa a Asie opět na rozcestí. Praha: Filosofia. 

––––––. (2007) Civilizational analysis: A Paradigm in the Making. In: Holton R. (ed.), World 

Civilizations. Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). Oxford: Eolss Publishers, 

dostupné na: http://www.eolss.net/Sample-Chapters/C04/E6-97-01-00.pdf, navštívené: 

2013-05-21. 

Bachtin, M. M. (1988) Estetika slovesnej tvorby. Bratislava: Tatran (preložila V. Šabíková). 

Ballantyne, G. (2010) Western modernity: one among many. Proceedings of „Social Causes, 

Private Lives“, the Annual Conference of the Australian Sociological Association (TASA 

2010), Sydney, Australia, 06-09 December 2010, dostupné na: 

http://www.tasa.org.au/uploads/2011/01/Ballantyne-Glenda.pdf, navštívené: 2013-05-20. 

Brah, A. (2007) Non-binarized Identities of Similarity and Difference. In: Wetherell, M., 

Laflèche, M. and Berkeley, R. (eds.) Identity, Ethnic Diversity and Community Cohesion. 

London: Sage, s. 136–145. 

Dallmayr, F., Manoochehri, A. (eds.) (2007) Civilizational Dialogue and Political Thought. 

Tehran Papers. Lanham: Lexington Books. 

Eisenstadt, S. N. (2000) Multiple Modernities. Dædalus. Journal of the American Academy of 

Arts & Sciences. Vol. 129, No. 1, MIT Press, s. 1–29. 

––––––. (2007): Multiple Modernities – A Paradigma of Cultural and Social Evolution. 

ProtoSociology. An International Journal of Interdisciplinary Research. Vol. 24. 

Fanon, F. (2011 [1952]) Černá kůže, bílé masky. Praha: Tranzit (preložila I. Kozelská). 

Fine, R. (2011) Kosmopolitismus. Základní ideje globálního uspořádání. Praha: Filosofia 

(preložil O. Vochoč). 

Fraserová, N. (2007) Rozvíjení radikální imaginace. Globální přerozdělování, uznání 

a reprezentace. Praha: Filosofia (preložili M. Brabec, A. Kubeczka, Z. Kubišová, Zuzana 

Uhde, O. Vochoč). 

––––––. (2004) Sociální spravedlnost ve věku politiky identity. Přerozdělování, uznání 

a participace. In: Fraserová, N., Honneth, A. Přerozdělování nebo uznání? Praha: Filosofia 

(preložili A. Bakešová, M. Hrubec). 

Gilroy, P. (2004) After Empire: Melancholia or Convivial Culture? London: Routledge. 



 

 62 

Habermas, J. (2009 [1981]) Theorie des Komunikativen Handelns. Frankfurt am Main: 

Suhrkamp. 

Honneth, A. (2004) Přerozdělování jakožto uznání. Odpověď adresovaná Nancy Fraserové. 

In: Fraserová, N., Honneth, A. Přerozdělování nebo uznání? Praha: Filosofia (preložili A. 

Bakešová, M. Hrubec). 

Hrubec, M. (2011) Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a 

politiky. Praha: Filosofia. 

––––––. (2009) (ed.) Between Islam and the West. The Iranian Perspectives. Praha: Filosofia. 

––––––. (2008) Předpoklady interkulturního dialogu o lidských právech. In: Hrubec, M. (ed.) 

Interkulturní dialog o lidských právech. Praha: Filosofia. 

James, M. (2008) Interculturalism: Theory and Policy. London: The Baring Foundation. 

Jaspers, K. (1994 [1948]) Filosofická víra. Praha: Oikoymenh (preložili A. Havlíček, B. 

Horyna, J. Sokol). 

––––––. (1996 [1950]) Úvod do filosofie. Praha: Oikoymenh (preložil A. Havlíček). 

Jenkins, K. (2003 [1991]) Re-thinking History. London: Routledge. 

Kinsella, E. A. (2006) Hermeneutics and Critical Hermeneutics: Exploring Possibilities 

Within the Art of Interpretation. Forum: Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative 

Social Research. Vol. 7, No. 3, dostupné na: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-

fqs0603190, navštívené: 2013-08-27. 

Kögler, H.-H. (2006) Kultura, kritika, dialog. Praha: Filosofia (preložili T. Dvořák, O. Štěch, 

O. Vochoč). 

Mall, R. A. (2000) Intercultural Philosophy. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers Inc. 

Marková, I. (2013) Interview with Ivana Markova. On dialogue and dialogicality. dostupné 

na: http://www.opendialogicalpractices.eu/interview-with-ivana-markova/, navštívené: 

2013-04-19. 

––––––. (2007 [2003]) Dialogičnost a sociální reprezentace. Dynamika mysli. Praha: 

Academia (preložila H. Šolcová). 

Nash, K. (2001) The „Cultural Turn“ in Social Theory: Towards a Theory of Cultural Politics. 

Sociology. Vol. 35, No. 1. 

Oluwagbemi – Jacob, D. M. (2011) Interculturality in the Context of Africa’s Colonial and 

Decolonization Experience. The African Symposium: An online journal of the African 

Educational Research Network, Vol. 11, No. 1, s. 101–114. 



 

 63 

Panikkar, R. (1984) The Dialogical Dialogue. In: Whaling, F. (ed.) The World’s Religious 

Traditions. Current Perspectives in Religious Studies. Edinburgh: T. & T. Clark Ltd., s. 

201–221) 

––––––. (1990) The Pluralism of Truth. World Faiths Insight, Vol. 26, s. 7–16. 

Parekh, B. (2007) Multiculturalism. In: Baggini, J. and Strangroom, J. (eds.) What More 

Philosophers Think. London: Continuum. 

Savari Raj, A. (2010) Interpreting Across Boundaries: Raimon Panikkar’s Diatopical 

Hermeneutics. In: Wallner F. G., Schmidsberger F., Wimmer, F. M. (eds.) Intercultural 

Philosophy. New Aspects and Methods. Culture and Knowledge, Vol. 11. Frankfurt am 

Main: Peter Lang, s. 133–146. 

Shen, V. (2011) Comparative Studies in Philosophy/Religion as Mutual „Strangification“ 

(Waitui ��). In: Joy, M. (ed.) After Appropriation. Explorations in Intercultural 

Philosophy and Religion. Calgary: University of Calgary Press, s. 1–24. 

––––––. (2010) Intercultural Philosophy, Confucianism and Taoism. Papers in Intercultural 

Philosophy and Transcontinental Comparative Studies (PIP-TRaCS), No. 1, dostupné na: 

http://www.quest-journal.net/PIP/Shen/PIP1_Shen.pdf, navšívené: 2013-05-31. 

Steunebrink, G. (2000) Sensus communis and Modernity as Common Horizon. 

A Contribution to the Theory of Intercultural Communication. In: Kimmerle, H., 

Oosterling H. Sensus communis in Multi- and Intercultural Perspective. Würzburg: 

Königshausen & Neumann. 

Taylor, Ch. (2002) Politika uznání. In: Gutmannová, A. (ed.) Multikulturalismus. Zkoumání 

politiky uznání. Praha: Filosofia (preložili A. Bakešová, M. Hrubec, J. Velek). 

––––––. (2001). Etika autenticity. Praha: Filosofia (preložil M. Hrubec). 

Voropaj, T. S. (2002) Človek vo svete slova: Michail Michajlovič Bachtin (1895 – 1975). 

Filozofia, Roč. 57, č. 9, s. 651–666 (preložila R. Kopsová). 

Wallerstein, I. (2008) Evropský univerzalismus. Rétorika moci. Praha: Sociologické 

nakladatelství (SLON) (preložil R. Převrátil). 

Wimmer, F. M. (2009) Cultural Centrisms and Intercultural Polylogues in Philosophy. In: 

Capurro, R., Britz, J. J., Bothma, T. J. D., and Bester, B. C. (eds.) Africa Reader in 

Information Ethics. Pretoria: Department of Communication, dostupné na: 

http://www.africainfoethics.org/pdf/african_reader/15%20ICIE%20Chapter%209%20page

%2077-85.pdf, navštívené: 2013-08-30, s. 77–85. 

White, H. (2011 [1973]) Metahistorie. Historická imaginace v Evropě devatenáctého století. 

Brno: Host (preložil M. Kotásek). 



 

 64 

––––––. (2010 [1978]) Tropika diskursu. Kulturně kritické eseje. Praha: Karolinum (preložil 

L. Nagy). 

Young, I. M., (2010) Proti útlaku a nadvládě. Transnacionální výzvy politické a feministické 

teorii. Praha: Filosofia (preložili Z. Kubišová, O. Lánský, O. Štěch, Z. Uhde, J. Velek). 

––––––. (2002) Inclusion and Democracy. Oxford: OUP. 

Yousefi, H. R. (2007) On the Theory and Practice of Intercultural Philosophy. In: On 

Community. Community and Civil Society. Vol. 12, No. 47/48, s. 105–124. 


