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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce je zaměřena na strukturalismus a pojem diskursu v díle 

francouzského filosofa Paula Ricoeura. Cílem práce je ukázat Ricoeurovu snahu o 

propojení strukturalismu a hermeneutiky a následně vyložit, jakým způsobem toto 

propojení funguje jako obecné paradigma humanitních věd. Výchozím bodem je 

Ricoeurova revize Saussurova strukturálního přístupu, rozlišujícího jazykový systém 

(langue) a mluvu (parole), a následné zakotvení pojmu diskursu. Dále výklad postupuje 

k úzce související problematice textu. Ricoeur totiž nepoužívá termín diskurs pouze pro 

mluvený jazyk, ale také pro psané jazykové útvary (texty), čímž implementuje pojem 

diskursu do hermeneutického přístupu. Jeho propojení se strukturalismem je pak možné 

provést prostřednictvím kruhové dialektiky vysvětlování a rozumění, v níž se 

strukturalismus ukáže jako nezbytný prostředek hermeneutického poznání. Ricoeurovo 

hermeneutické myšlení je dále charakterizováno tzv. pohybem od textu k jednání, mezi 

nimiž, respektive mezi způsoby jejich interpretace Ricoeur nachází jisté paralely. Tím se 

dostává od hermeneutiky textu k hermeneutice jednání. Své závěry potom předkládá jako 

obecné paradigma humanitních věd. Přisuzuje jim tak hermeneutickou povahu. Hluboké 

hermeneutické porozumění je však podle Ricoeura nedosažitelné bez strukturalistického 

vysvětlování. V poslední kapitole jsou Ricoeurovy myšlenky konfrontovány 

s archeologickým přístupem Michela Foucaulta. Cílem je předložit odlišný náhled na 

podobnou problematiku, kriticky zhodnotit obě koncepce a ukázat, jak obstojí při 

vzájemném srovnání. 

 

Klíčová slova: strukturalismus, diskurs, hermeneutika, sémiologie, sémantika, text, 

jednání, význam, subjekt, archeologie 

 

 

Abstract 

 

This diploma thesis focuses on structuralism and concept of discourse in the work of 

French philosopher Paul Ricoeur. The aim of the thesis is to show Ricoeur’s effort to 

interconnect structuralism and hermeneutics and, after this, to treat how this 

interconnection works as a general paradigm of human sciences. The point of departure is 
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Ricoeur’s revision of Saussurean structural approach which divides language into language 

system (langue) and speaking (parole). Then, the concept of discourse is grounded and the 

thesis proceeds to problems of text. By using the concept of discourse for written forms of 

language (texts), Ricoeur introduces this term to his hermeneutical approach. Its 

interconnection with structuralism is made possible by circular dialectics of explanation 

and understanding in which structuralism is shown to be necessary for the hermeneutical 

knowledge. Ricoeur’s hermeneutical thought is also characterised by movement from text 

to action. Ricoeur finds some parallels between them and between the interpretations of 

them. By this, he proceeds from hermeneutics of text to hermeneutics of action and 

presents his conclusions as a general paradigm of human sciences. These are said to have a 

hermeneutical nature. However, according to Ricoeur, the deep hermeneutical 

comprehension is impossible without structuralistic explanation. In the last chapter, 

Ricoeur’s conceptions are confronted with Michel Foucault’s archaeology. Here, the aim is 

to present a different view of the similar problems, to judge both theories critically and to 

show how they can pass the face-to-face comparison. 

 

Key words: structuralism, discourse, hermeneutics, semiology, semantics, text, action, 

meaning, subject, archaeology 
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1. Úvod 

 

 Tato práce se zabývá strukturalismem a pojmem diskursu v díle francouzského 

filosofa Paula Ricoeura (1913-2005). Cílem práce je ukázat Ricoeurovu snahu o propojení 

strukturalismu a hermeneutiky a následně vyložit, jakým způsobem toto propojení funguje 

jako obecné paradigma humanitních věd. Výchozím bodem je Ricoeurova revize 

Saussurova strukturálního přístupu. Ačkoli Ricoeur ze Saussura do značné míry čerpá, 

navazuje na něj v zásadě kriticky a mnohé Saussurovy teze o jazyce přehodnocuje. To se 

týká i Saussurova rozlišení jazykového systému (langue) a mluvy (parole). Namísto 

příklonu ke zkoumání uzavřeného jazykového systému s jeho vnitřními vztahy Ricoeur 

zdůrazňuje důležitost pojmu diskursu. Tento pojem zaujímá v Ricoeurově teorii zásadní 

roli a právě jeho osvětlení je dalším z nosných témat této práce.  

Po revizi strukturalismu a zakotvení pojmu diskursu se výklad soustředí na úzce 

související problematiku textu.  Ricoeur totiž nepoužívá termín diskurs pouze pro mluvený 

jazyk, nýbrž rozšiřuje jeho platnost i na psané jazykové útvary, tedy právě na texty, čímž 

implementuje pojem diskursu do hermeneutického přístupu. Jeho propojení se 

strukturalismem je pak možné provést prostřednictvím kruhové dialektiky vysvětlování a 

rozumění. V této dialektice se strukturalismus ukáže jako nezbytný prostředek 

hermeneutického poznání. Ricoeurovo hermeneutické myšlení je dále charakteristické tím, 

že postihuje tzv. pohyb od textu k jednání. Ricoeur nachází paralely mezi textem a 

jednáním a mezi způsoby jejich interpretace, a dostává se tak od hermeneutiky textu 

k hermeneutice jednání. Své závěry, týkající se právě textu a jednání, potom zobecňuje a 

předkládá je jako paradigma platné pro celé pole humanitních věd. Přisuzuje jim tak 

hermeneutickou povahu. Hlubokého hermeneutického porozumění však podle Ricoeura 

nelze dosáhnout jinak než skrze strukturalistický princip vysvětlování. 

V poslední kapitole práce je Ricoeurova hermeneutická teorie konfrontována 

s myšlenkami jiného francouzského filosofa, Michela Foucaulta (1926-1984), konkrétně 

s jeho archeologií. Komparace těchto dvou autorů je dle mého názoru zajímavá nejen 

proto, že šlo o současníky, sdílející podobné kulturní prostředí, nýbrž spíše proto, že jsou 

jejich přístupy ve svých důsledcích značně odlišné. Přestože používají mnoho společných 

pojmů a zabývají se podobnými tématy, jejich závěry jsou různé. U obou filosofů narazíme 

na problém subjektu, respektive subjektivity, již však každý z nich opatřuje rozdílnou 

silou. Srovnání Ricoeura a Foucaulta může být přínosné také z hlediska jejich práce se 
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strukturalistickými principy, s pojmem diskursu či s výpovědí. Na pozadí koncepcí obou 

autorů lze vysledovat společný zájem o epistemologii humanitních věd, jež ovšem každý 

nahlíží ze svého charakteristického hlediska. Zatímco Ricoeur se opírá o interpretaci a činí 

z humanitních věd rozumějící obory seskupené kolem svého hermeneutického jádra, 

Foucaultovou metodou je archeologický popis struktur, vedoucí k čisté deskripci terénu 

humanitních věd.
1
 Oba přístupy mají své klady i zápory, které jsou popsány v poslední 

části práce. Jejím cílem předestřít alternativu k tradičním hermeneutickým postupům, 

kriticky zhodnotit oba postoje a ukázat, jak tyto protichůdné přístupy k podobným 

tématům obstojí ve vzájemné konfrontaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Lze citovat Patočkovu recenzi Foucaultových Slov a věcí: „Metodou archeologie je (…) srovnávací studium 

projevů duchovního života epochy v analyticko-komparativním zaměření na kategoriální prostředky, 

vyjadřující věcný řád; výsledkem je popis »epistemologického pole«, v němž jsou vytvářeny téze, vědecké 

pojmy a teorie, posléze filosofické systémy určité epochy. Archeologie tedy není nic jiného než snaha 

vyanalyzovat strukturu koncepce věcného řádu, příznačného pro jistou historickou epochu. (…) Neběží o 

něco takového jako o analýzu »ducha doby« vůbec, nýbrž mnohem pozitivněji o instrument vztahových 

pořádkových schémat, jež se v jisté době aplikují na nejrůznější předměty a oblasti.“ (PATOČKA, Jan. Slova 

a věci. Rozbor antropologické epochy evropského myšlení v „archeologii“ Michela Foucaulta. In: Světová 

literatura. 1967, roč. 12, č. 6, citováno podle HORÁK, Petr. Místo doslovu. In: FOUCAULT, Michel. Slova 

a věci. Brno: Computer Press, 2007, s. 301, uvozovkami zvýraznil J. Patočka.) Na jiném místě pak Patočka 

píše, že „archeologie není vedena nějakým intuitivním citem pro ducha nebo styl epochy či civilizace (…), 

nýbrž pohybuje se v přísně formální racionalitě.“ (Tamtéž, s. 302.) Ještě jinde se Patočka pouští do kritiky 

archeologie: „Archeologie je sama o sobě pouze konstatující empirická disciplína; (…) nemůže (…) sama 

ospravedlnit, položit (a ani odmítnout jako nesmyslný) žádný filosofický problém. (…) Archeologický 

výzkum nemůže tedy být žádnou kritickou instancí filosofie.“ (Tamtéž, s. 307.) 
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2. Strukturalistická východiska a pojem diskursu 

 

Role, již strukturalismus v Ricoeurově myšlení zaujímá, je nezanedbatelná; 

strukturalistické principy tvoří nedílnou součást jeho hermeneutické teorie. Nelze si však 

představovat, že by byl Ricoeur strukturalistickému přístupu bezvýhradně poplatný a že by 

si nebyl vědom mezí, jež jsou se strukturalismem spojeny. Ricoeurovo dílo není oslavou 

strukturalismu; je tomu do jisté míry naopak. Ricoeur sice ze strukturalistických postulátů 

poměrně hodně čerpá, jak ovšem postupně vyplyne, zaměřuje se spíše na jejich kritickou 

revizi. Přizpůsobuje je svým teoretickým záměrům a činí z nich de facto prostředek své 

hermeneutiky.  

Právě prolínání strukturalismu a hermeneutiky je pro Ricoeurovu interpretační teorii 

charakteristické a jako takové je jedním z nosných témat vinoucích se touto prací. 

Konečným cílem, k němuž Ricoeurovo myšlení vytrvale směřuje, je hermeneutika, 

hermeneutické poznání, respektive porozumění. Zároveň s tím však Ricoeur názorně 

ukazuje, že hermeneutika a strukturalismus nejsou přístupy, které by vůči sobě byly 

antagonistické. Nejde o dva vzájemně se vylučující protiklady, nýbrž mezi nimi probíhá 

dělba práce. Strukturalismus v Ricoeurově podání funguje jako nezbytná součást 

hermeneutiky. 

Při zkoumání Ricoeurových východisek se musíme odrazit od toho, že hermeneutika 

je disciplínou zabývající se primárně interpretací textů – tedy písemných jazykových 

projevů. Ještě než přejdeme k samotnému pojmu textu a ke specifickým problémům, které 

se k němu coby k psanému jazykovému útvaru vážou, je proto třeba nejprve představit a 

popsat Ricoeurovo pojetí jazyka, neboť ten je pro text konstitutivní. Již zde narazíme na 

revizi strukturalistických předpokladů, považujících jazyk za uzavřený systém, proti nimž 

Ricoeur staví svou koncepci jazyka jakožto diskursu. Přehodnocením těchto předpokladů 

chce Ricoeur „vysvobodit diskurs z jeho marginálního a nejistého exilu.“
2
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 RICOEUR, Paul. Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu. Bratislava: Archa, 1997, s. 15. 
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2.1. Jazyk a mluva 

 

Jak známo, za otce strukturalismu je považován švýcarský jazykovědec Ferdinand de 

Saussure (1857-1913), jehož Kurs obecné lingvistiky se stal zakladatelským dílem tohoto 

přístupu. Nejdříve si proto spolu s Ricoeurem shrneme Saussurovy teze, jež jsou pro 

strukturalistickou lingvistiku stěžejní.
3
 Saussurovská lingvistika se prezentuje jako 

empirická vědecká disciplína s přesně vymezeným objektem svého zájmu. Opírá se přitom 

o tvrzení, že v rámci celku řeči (langage) lze rozlišit jazyk (langue) a mluvu (parole).
4
 

Zatímco jazyk představuje určitý kód, soubor prvků, které lze kombinovat, a pravidla či 

ustanovení týkající se této kombinace a platící pro dané jazykové společenství, mluva 

znamená samotnou kombinaci jazykových prvků projevenou konkrétním individuálním 

aktem. „Jazyk není funkcí mluvčího. Je to produkt, který jedinec registruje pasívně, který 

nikdy nepředpokládá předchozí záměr (…). Mluva je naopak individuální akt vůle a 

inteligence, a je v ní vhodné rozlišovat: (1) kombinace, jejichž prostřednictvím mluvčí 

užívá kódu jazyka k vyjádření své vlastní myšlenky; (2) psychickofyziologický 

mechanismus, jenž mu umožňuje tyto kombinace na venek vyjádřit.“
5
  

Ačkoli Saussure uvažuje o dvou aspektech řeči, výsadním předmětem lingvistiky je 

pro něj jazyk, zatímco mluva je odsunuta na druhou kolej: „Studium řeči se tedy skládá ze 

dvou částí: první, jež je základní – má za svůj předmět jazyk, který je svou podstatou 

společenský a na jedinci nezávislý –, je výlučně psychická; druhá, jež je druhotná – má za 

svůj předmět individuální část řeči, to jest mluvu včetně fonace –, je psycho-fyzická.“
6
 

Přestože Saussure uznává, že v řeči nemůže existovat jazyk bez mluvy ani mluva bez 

jazyka („Jazyk je nutný k tomu, aby mluva byla srozumitelná a dosáhla všech svých 

účinků, mluva je zase nutná k tomu, aby se vytvořil jazyk (…). Jedno je zároveň nástroj i 

produkt druhého.“
7
), neochvějně prohlašuje, že obě tyto řečové složky by měly být 

zkoumány odděleně. Toto oddělení je podle Saussura vesměs přínosné, neboť 

„oddělujeme-li jazyk od mluvy, oddělujeme zároveň i: (1) to, co je u jednotlivce 

                                                 
3
 Pro stručné shrnutí těchto tezí viz RICOEUR, Paul. Struktura, slovo, událost. In: Život, pravda, symbol. 

Praha: OIKOYMENH, 1993, s. 203-219 nebo též RICOEUR, Paul. Teória interpretácie: diskurz a prebytok 

významu, viz výše, s. 15-19. 
4
 Při tomto rozlišení volím výrazy „jazyk“ a „mluva“, přičemž vycházím z terminologie, která je užita v 

SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. Praha: Academia, 1996. U výrazu parole se lze setkat 

s různými variantami překladu. V článku RICOEUR, Paul. Struktura, slovo, událost, viz výše, se objevuje 

termín „mluvení“, ve slovenském překladu RICOEUR, Paul. Teória interpretácie: diskurz a prebytok 

významu, viz výše, pak narazíme na termín „prehovor“, jemuž by odpovídalo české slovo „promluva“. 
5
 SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky, viz výše, s. 50. 

6
 Tamtéž, s. 54. 

7
 Tamtéž. 
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sociálního; (2) to, co je podstatné, od toho, co je podružné a více či méně náhodné.“
8
 

Studovat jazyk i mluvu společně je prý nemožné, protože řeč, která je tvořena oběma 

těmito rozdílnými složkami, nemůže být homogenním celkem. Z tohoto důvodu je celek 

řeči nepoznatelný. Lze ho nahlížet buď se zaměřením na jazyk, nebo na mluvu. Avšak 

jediným objektem lingvistiky v pravém slova smyslu je dle Saussura výlučně jazyk.
9
 

Mluva se naopak „vytrácí kdesi v psychofyziologických a sociologických popisech a 

netvoří samostatný předmět speciální disciplíny.“
10

 

 

 

2.2. Synchronie a diachronie 

 

Po odlišení jazyka a mluvy je dalším předpokladem strukturalismu distinkce mezi 

synchronií a diachronií. Synchronické zkoumání se přitom zaměřuje na stavy systému, 

kdežto zkoumání diachronické se soustřeďuje na změny, respektive vývoj systému. Sám 

Saussure vyjadřuje rozdílnost synchronie a diachronie takto: „Synchronní je vše, co se 

vztahuje k statickému aspektu naší vědy, diachronní pak vše, co má souvislost s evolucí. 

Stejně tak i synchronie a diachronie označují každá stav jazyka a fázi evoluce.“
11

 Tak, jako 

je tomu v případě jazyka (langue) a mluvy (parole), ani tyto dvě roviny lingvistiky nejsou 

rovnocenné. Jelikož jazyk představuje systém neboli strukturu určenou souborem svých 

jednotlivých prvků a vztahy mezi nimi, je dle Saussura nutné  zkoumat v první řadě 

aktuální stav systému, tedy jazyka, neboť právě a jedině tak lze ony vztahy mezi prvky 

správným způsobem analyzovat.
12

 Synchronický přístup je nadřazen diachronickému také 

proto, že systémy Saussure považuje za obecně srozumitelnější než změny a vývoj. 

Ricoeur dokonce tvrdí, že pro Saussura je změna nepochopitelná a lze ji vyložit pouze jako 

přechod z jednoho stavu jazykového systému do jiného. Tyto přechody jsou pak projevem 

diachronie.
13

  

                                                 
8
 Tamtéž, s. 50. 

9
 Tamtéž, s. 55. 

10
 RICOEUR, Paul. Struktura, slovo, událost, viz výše, s. 205.  

11
 SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky, viz výše, s. 110, kurzivou opatřil F. de Saussure. 

12
 Jen pro úplnost a pro upřesnění poznamenávám, že stavem jazykového systému Saussure nemyslí striktně 

jeden konkrétní bod na pomyslné časové ose, nýbrž delší či kratší časový úsek, během nějž dochází 

v systému jazyka jen k nepatrnému množství změn. (Tamtéž, s. 128.) 
13

 RICOEUR, Paul. Struktura, slovo, událost, viz výše, s. 205. 
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Obr. 1 – Ilustrativní schéma Saussurova pojetí řeči (langage)
14

 

 

Synchronii a diachronii nelze slučovat ani vzájemně redukovat: „Synchronní »jev« 

nemá s jevem diachronním nic společného (…); jeden je vztahem mezi současnými prvky, 

druhý náhradou jednoho prvku za druhý v čase, událostí. (…) Diachronní a synchronní 

identita jsou dvě velmi různé věci.“
15

 Ačkoli Saussure diachronii zcela nezavrhuje, 

vyznačuje se jeho pojetí jazyka jednoznačnou dominancí synchronie. Jazyk jako systém či 

struktura přetrvává v čase, odolává z dlouhodobého hlediska radikálním změnám a vnějším 

vlivům a je schopen udržet si vnitřní uspořádání svých prvků. Je to mechanismus, jenž 

zůstává funkční i přes poškození, kterým je vystaven. A poněvadž je jazykový systém 

takto vnitřně soudržný, musejí být všechny jeho prvky nahlíženy ve vzájemné synchronní 

solidaritě.
16

  

 

 

2.3. Znak a vnitřní uspořádání jazykového systému 

 

Uvedli jsme, že ve struktuře jazyka, v jazykovém systému, hrají zásadní roli vztahy 

mezi jednotlivými prvky. Jedná se o vztahy vzájemné závislosti, neboť ze Saussurovy 

lingvistiky plyne, že v jazyce neexistuje taková entita, takový prvek, který by měl přísně 

vzato svůj vlastní význam. K základním strukturalistickým postulátům tedy patří také to, 

že význam jednoho jazykového prvku (například slova) je dán jeho vztahem k ostatním 

prvkům systému (v případě slova jde o vztah k ostatním lexikálním jednotkám).
17

 Řečeno 

saussurovskou terminologií, hodnota znaku je ve vnitřním uspořádání jazykové struktury 

definována vztahem k ostatním znakům, přičemž základem jsou vztahy binárních opozic, 

vzájemných protikladů. Důležité přitom je, že binární opozice nenalezneme pouze mezi 

                                                 
14

 Převzato ze SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky, viz výše, s. 125. 
15

 Tamtéž, s. 118, uvozovkami zvýraznil F. de Saussure. 
16

 Tamtéž, s. 115. 
17

 RICOEUR, Paul. Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu, viz výše, s. 18. 
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jednotlivými znaky, ale také již uvnitř znaků samotných, jelikož znak je sám o sobě složen 

z protikladu označujícího (signifiant) a označovaného (signifié).
18

 

 

 

Obr. 2 – Dvojí druh opozic v uzavřeném systému jazyka (langue): první z nich je opozicí mezi znaky, 

druhá je opozicí mezi částmi znaku, označujícím a označovaným. 

 

Pro Saussura tak v jazyce existují pouze rozdíly. V jeho pojetí nemají jazykové 

znaky významovou autonomii, nýbrž získávají svůj význam až jako součást opozičního 

vztahu s jinými znaky. Saussurův jazykový systém nezná izolované znaky, které by byly 

nositeli absolutního významu – vždy jde o jejich vzájemnou závislost, o opoziční vztah, o 

relaci znaků, jejichž hodnoty jsou vůči sobě negativně polarizovány, tedy vymezeny svými 

protiklady.
19

 

Další teze Saussurovy strukturalistické lingvistiky hlásá konečnost a uzavřenost 

jazykového systému. Konečností se myslí především omezený inventář fonémů čili hlásek 

daného jazyka, ale též omezená zásoba slov, neboť nelze říci, že jazyk disponuje 

nekonečným množstvím slov, přestože je toto množství obrovské. K těmto konečným 

souborům hlásek a slov daného jazyka se potom váže uzavřený systém syntaktických 

pravidel. Ricoeur však ještě podotýká, že konečnost a uzavřenost se nevyčerpává na těchto 

třech odlišných úrovních, tedy na úrovni hlásek, slov a syntaxe, nýbrž zasahuje až do 

oblasti celých textů, jež vytvářejí korpus, který je taktéž konečný a uzavřený. Z tohoto 

axiomu konečnosti a uzavřenosti pak vyplývá, že strukturální analýza jazykového systému 

(langue), jenž představuje vlastní předmět Saussurovy lingvistiky, nebere v úvahu jakékoli 

vnější prostředí, jímž je jazyk obklopen.
20

  

                                                 
18

 SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky, viz výše, s. 97. 
19

 RICOEUR, Paul. Struktura, slovo, událost, viz výše, s. 205. 
20

 Tamtéž, s. 206. 
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Neznamená to, že by Saussure veškeré vnější vlivy působící na jazyk popíral; naopak 

si jich je dobře vědom a jejich studium považuje v určitých ohledech za plodné.
21

 Tyto 

vlivy však nespadají do systému samotného, vymykají se z vnitřního prostředí jazykové 

struktury, a proto jsou odsunuty nikoli na okraj lingvistické vědy, ale v podstatě až za něj. 

Saussurovo zkoumání jazyka zohledňuje výhradně imanentní systémové vztahy, jež jsou 

odloučeny od vnější nejazykové reality. Tento aspekt je pochopitelně a zřetelně podpořen 

už zmíněnou diferenciací označujícího (akustického obrazu) a označovaného (mentálního 

pojmu). Obě složky znaku totiž odkazují zpět do sféry jazyka, a nikoli do sféry věcí, 

respektive směrem ke světu. Jazyk tak neplní funkci zprostředkovatele mezi myšlením a 

světem, nýbrž zůstává od obou oddělen. Má pouze svou soběstačnost a své vnitřní opoziční 

vztahy, jež určují hodnotu jeho prvků – odkazuje tedy jenom sám na sebe.
22

  

Právě v tomto smyslu je jazyk objektem strukturalistické lingvistiky, jejíž základy 

položil Ferdinand de Saussure – je pojat jako uzavřený, systematicky uspořádaný celek, 

který je ve výsledku jakoby osamělý; je sice produktem působících sociálních sil, zároveň 

je však nezávislý na konkrétních jedincích, již ho užívají, a na světě, jenž ho obklopuje. A 

právě v tomto bodě se dle Ricoeura vytrácí jazyk jakožto diskurs. Ačkoli Ricoeur považuje 

strukturalismus za platnou metodu a chválí ho ze svého pohledu jako nejplodnější vědecký 

přístup, jedním dechem dodává, že je třeba uvědomit si též jeho meze. Strukturalismus 

dobře slouží pro odhalování objektivních vztahů uvnitř systémů, nemůže však plně 

postačovat hlubokému hermeneutickému poznání a porozumění smyslu textu, neboť je do 

velké míry antireflexivní.
23

 Lze ho tudíž uplatňovat pouze při zkoumání uzavřených 

systémů, které jsou podobné saussurovskému jazyku (langue), nikoli ovšem při snaze o 

důkladné pochopení textu, který je u Ricoeura otevřeným dílem. Přesto jsou ale 

strukturalismus a hermeneutika v Ricoeurově interpretační teorii neodlučně spjaty a 

vzájemně se doplňují. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Viz SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky, viz výše, s. 56-58. 
22

 RICOEUR, Paul. Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu, viz výše, s. 18-19. 
23

 Viz článek RICOEUR, Paul. Struktura a hermeneutika. In: KYLOUŠEK, Petr (ed.). Znak, struktura, 

vyprávění: výbor z prací francouzského strukturalismu. Brno: Host, 2002, s. 272-304. 
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2.4. Diskurs 

 

Abychom toto spojení odhalili a správně pochopili, přejděme nyní konečně k 

samotné konkrétní revizi či kritice strukturalismu. Ricoeur v zásadě nepopírá, že je řeč 

(langage) složena ze dvou víceméně oddělitelných částí, vytýká však Saussurovi jeho 

radikální nadřazování systému jazyka (langue) nad mluvu (parole). Řeč je tím totiž, jak už 

jsme řekli, odosobněna a odtržena od světa, čímž ztrácí svou charakteristickou povahu. 

Ricoeur naopak Saussurem zavrženou složku řeči obhajuje a staví ji do popředí. Tvrdí, že 

primárním cílem řeči je vypovídat něco o něčem, tedy obracet se prostřednictvím mluvčích 

ke světu. Nahrazuje rovněž Saussurův pojem mluvy (parole) pojmem diskurs (discours),
24

 

který se pro nás odteď stane důležitým. Zdůrazněním diskursivní stránky řeči oproti 

stránce systémové chce Ricoeur ukázat, že řeč nám slouží především jako prostředek, jímž 

vyjadřujeme jednak sebe, jednak věci. Užíváním řeči totiž překračujeme uzavřenost 

systému znaků, která je vlastní Saussurovu pojetí jazyka, a vstupujeme do světa mluvčích a 

věcí. Užíváme-li řeč, vypovídáme někomu něco o něčem. Axiom uzavřenosti jazykového 

systému je tak nutné neutralizovat upozorněním na otevřenost diskursu směrem ke světu.
25

  

Kloní-li se Ricoeur k pojmu diskursu a k vypovídání coby jeho základní vlastnosti, 

staví se tím proti Saussurově koncepci znaku, pokládaného za hlavní lingvistickou, 

potažmo sémiologickou jednotku. Zatímco Saussure svým přístupem ulpívá ve sféře 

znaků, jejichž vzájemnými vztahy je konstituován jazykový systém (langue), Ricoeur tuto 

sféru překračuje soustředěním svého zájmu na větu, která představuje hlavní jednotku 

diskursu. Tomu odpovídá i jeho odlišení sémantiky od sémiologie, respektive sémiotiky.
26

 

                                                 
24

 RICOEUR, Paul. Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu, viz výše, s. 20. 
25

 RICOEUR, Paul. Struktura, slovo, událost, viz výše, s. 207-208. 
26

 V knize RICOEUR, Paul. Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu, viz výše, je užit výraz 

„semiotika“, zde však preferuji výraz „sémiologie“, neboť je v souvislosti se Saussurovou teorií běžnější, a 

proto se dle mého názoru lépe hodí pro konfrontaci Ricoeurových a Saussurových myšlenek. Výraz 

„sémiologie“ se ostatně coby pojmenování vědy o znacích objevuje i v SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs 

obecné lingvistiky, viz výše. Podotkněme ještě, že použitím výrazů „sémiotika“ a „sémantika“ Ricoeur 

navazuje na distinkci provedenou Émilem Benvenistem (viz BENVENISTE, Émile. The Semiology of 

Language. In: INNIS, Robert E. (ed.). Semiotics: An Introductory Anthology. Bloomington: Indiana 

University Press, 1985, s. 228-246 nebo též NÖTH, Winfried. Handbook of Semiotics. Bloomington: Indiana 

University Press, 1995, s. 104-105), jenž Ricoeura v mnoha ohledech značným způsobem ovlivnil. Sémiotika 

a sémantika jsou pro Benvenista dvě vzájemně neredukovatelné, avšak doplňující se složky vědy o jazyce. 

Sémiotika se zabývá jazykem jako uzavřeným systémem, za jehož základní jednotku považuje znak. Jejím 

cílem je identifikace a popis označujících jednotek, znaků, jež konstituují jazyk. Spolu s Benvenistem lze 

říci, že sémiotika zkoumá význam znaku uvnitř jazykového systému. Sémantika se naproti tomu vztahuje 

k produktivní funkci jazyka. Neuzavírá jazyk do sebe, nýbrž ho chápe jako nástroj k produkci sdělení, jako 

prostředek vypovídání. V této souvislosti se i u Benvenista objevuje pojem diskursu. Sémantika nám totiž 

odkrývá „specifický významový modus, jenž je vytvářen diskursem“ („specific mode of meaning which is 

generated by discourse“, BENVENISTE, Émile. The Semiology of Language, viz výše, s. 242, kurzivou 
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Nejde přitom o disciplíny, které by byly protikladné a nesmiřitelné, nýbrž o různé roviny 

lingvistiky, jež pracují s neredukovatelnými jazykovými jednotkami – sémiologie se 

znakem, sémantika s větou. Věta je sice složena ze znaků (slov), sama však podle Ricoeura 

znakem není, a proto si vyžaduje zvláštní pozornost. Znak se – jak už bylo řečeno – obrací 

pouze zpět k jazyku; věta však na rozdíl od něj odkazuje k věcem, vypovídá o světě.
27

 

Ricoeur se tak od Saussura liší tím, že přechází od znaku k věci, či vyjádřeno jinak, 

od slova k větě.
28

 Důležitost věty je v Ricoeurově teorii zřejmá. Jenom věta je totiž 

skutečnou událostí diskursu, kdežto znaky jsou pouze virtuální. V oddělení sémantiky, 

zaměřené na větu, od sémiologie, zaměřené na znak, se odrážejí také dva základní druhy 

lingvistických operací. Zatímco sémiologie postihuje rozčleňování jazyka na jeho 

konstitutivní části, sémantika zahrnuje principy integrace těchto částí do větších celků. Lze 

tak říci, že sémiologie studuje jazykovou formu, zatímco sémantika se zabývá smyslem.
29

 

Ricoeurův přechod k větné sémantice a k diskursivnímu pojetí jazyka by však neměl 

být chápán jako absolutní popření systematického aspektu. Jedná se spíše o přesun důrazu 

ze systému na mluvu, respektive na diskurs. Toto zdůraznění, které je v porovnání se 

Saussurovou koncepcí obrácené, ovšem nechce diskurs nad systém hierarchicky 

nadřazovat v tom smyslu, že by právě a pouze diskurs měl mít právo stát se výhradním 

předmětem, jenž je hoden bližšího zkoumání. I zde se tak objevuje rozdílnost Ricoeurova a 

Saussurova přístupu k jazyku. Ricoeurův přístup se z mého úhlu pohledu jeví jako 

komplexnější, odvážnější a v důsledku toho též jako úplnější (přívlastek „propracovanější“ 

by snad byl vzhledem k Saussurovi už příliš troufalý), neboť se nezdráhá spojit to, co 

Saussure striktně a neoddiskutovatelně rozpojil. Ricoeur odhazuje stranou Saussurovy 

obavy z metodologického prolínání jazykového systému (langue) a mluvy (parole). 

Zatímco u Saussura by jejich současné zkoumání nevedlo k ničemu jinému než ke zmatení 

                                                                                                                                                    
opatřil E. Benveniste). Diskurs přitom nelze chápat jako pouhý souhrn znaků. V sémantice je naopak nutné 

brát v potaz jeho referenční funkci, zatímco sémiotika je na referenci nezávislá. Sémantický význam je 

spojen s odkazem ke světu, k mluvčímu a k jeho situaci. Rozlišení sémiotiky a sémantiky dle Benvenista 

otevírá dva naprosto odlišné, avšak elementární způsoby jazykového myšlení, neboť právě jazyk, píše 

Benveniste, je jediným znakovým souborem, v němž se sémiotika a sémantika takto prolínají. (Tamtéž. 

Přehledně je Benvenistovo rozlišení sémiotiky a sémantiky vyjádřeno též v rozhovoru BENVENISTE, 

Émile. Structuralism and Linguistics, conversation with Pierre Daix, 1968. Jacket Magazine [online], 2008. 

Dostupné z: http://jacketmagazine.com/35/iv-benveniste-ivb-daix-t-reeck.shtml, cit. 24. 10. 2014) 
27

 RICOEUR, Paul. Struktura, slovo, událost, viz výše, s. 209. 
28

 Rád bych na tomto místě zdůraznil, že tento přechod k větě rozhodně nelze chápat jako Ricoeurův bojkot 

slova. Ricoeur slovo jako takové nikterak nezatracuje, ba naopak využívá jeho produktivní sílu, kterou jako 

by Saussure podle něj přehlížel. Přechodem od slova k větě se tak myslí spíše to, že Ricoeur na rozdíl od 

Saussura uvažuje i o rozsáhlejších jazykových jednotkách a nezastavuje se na úrovni slov. O důležité úloze 

slova v Ricoeurově koncepci podrobněji pojednávám níže (viz s. 19-20). 
29

 RICOEUR, Paul. Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu, viz výše, s. 20-21. 

http://jacketmagazine.com/35/iv-benveniste-ivb-daix-t-reeck.shtml


18 

 

a inkoherentnímu poznání, Ricoeur je metodologicky sbližuje tím, že mezi nimi spatřuje 

pevný (nikoli však neflexibilní) dialektický vztah. 

 

 

2.5. Dialektika struktury a události 

 

Skrze zaostření na diskursivní povahu jazyka v jeho obecné rovině Ricoeur ruší 

antinomii mezi uzavřeným systémem, tedy strukturou, a mluvou, mající charakter otevřené 

události. Právě tato dialektika, dialektika struktury a události, je pro Ricoeurův pojem 

diskursu velmi důležitá; jde o jejich vzájemnou provázanost a prostupování – jedno se zde 

neustále převrací v druhé.
30

 U Ricoeura již pojem struktury nepředstavuje rigidní, uzavřený 

a v zásadě statický systém, který je při zkoumání zcela izolován od svých uživatelů. Je 

třeba podotknout, že v tomto bodě se Ricoeur inspiruje Chomského generativní gramatikou 

a tvrdí, že jazyková struktura již není jen mrtvým, odosobnělým inventářem znaků, nýbrž 

dynamickou entitou skýtající prostor pro rozvinutí tvůrčích schopností mluvčích, potažmo 

interpretujících čtenářů. Podle toho potom mluvení, respektive diskurs není produktem 

systému, ale naopak samotnou produkcí či operací, vytvářením neustále nových a nových 

vět, při němž strukturální pravidla fungují jako pouhé vodítko. Tento princip regulovaného 

dynamismu je dle Ricoeura překonáním původního saussurovského strukturalismu.
31

 

Změna je tu jasně zřetelná: zkoumá-li Saussure pouze jazykový kód, respektive systém, 

Ricoeur upozorňuje na to, že neméně důležitá je rovněž aktualizace tohoto kódu a 

systémových pravidel v diskursivní události. Zvýraznění diskursivní události, tedy důraz 

na mluvčí, posluchače či čtenáře, je oživením strnulého jazykového systému. Akt 

diskursivní události (věta, výpověď, sdělení) manifestuje jazykový kód, aktualizuje 

strukturální pravidla virtuálního jazykového systému. Právě v této aktualizaci virtuálního 

spočívá ona dialektika struktury a události.  

Lingvistika inspirovaná saussurovským strukturalismem by pojem události odmítla 

jako epistemologicky nepřípustný. Vystupuje-li tato lingvistika jako věda v přísném slova 

smyslu (tzn. jako empirická disciplína usilující o exaktní metodu), nemůže přiznat reálnou 

existenci něčemu tak pomíjivému, prchavému a nestálému, jako je diskursivní událost. 

Uznává naopak pouze trvalé systémy, podléhající jen nepatrným změnám, jež jsou navíc 

postřehnutelné až z dlouhodobého hlediska. Na základě tohoto postulátu lze jazykové 

                                                 
30

 RICOEUR, Paul. Struktura, slovo, událost, viz výše, s. 211-212. Dále viz například tamtéž, s. 215-216. 
31

 Tamtéž, s. 212-213. 
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systémy považovat za mimočasové. Právě nad tímto problémem se však Ricoeur kriticky 

pozastavuje a vlastně ho inverzním způsobem přehodnocuje. Píše totiž, že jedině 

diskursivní událost může být skutečná, neboť se odehrává v čase, kdežto jazykový systém, 

stojící mimo čas, ve své podstatě neexistuje, respektive existuje pouze virtuálně. Pouze 

časová diskursivní událost, která je aktualizací virtuálního systému, poskytuje jazyku jako 

takovému skutečnou existenci.
32

 Jinými slovy, jazyk bez diskursu, tedy bez svých 

uživatelů, by byl mrtvým jazykem, statickým systémem a možná až nezajímavým 

objektem. Právě diskursivní akty, projevy mluvčích, udržují jazyk živý a činí z něj 

přitažlivý předmět bádání. Pro Ricoeura, s nímž lze v tomto podle mého názoru 

jednoznačně souhlasit, je tedy diskurs tím, co dělá z jazyka jazyk, tak jak ho běžně 

chápeme. 

Jestliže hovoříme o dialektice struktury a události, která je pro Ricoeurovo 

diskursivní pojetí jazyka příznačná, pak je nezbytné doplnit, že důležitým prvkem této 

dialektiky je slovo. Základní sémantickou, respektive diskursivní jednotkou je sice dle 

Ricoeura – jak už bylo zmíněno – věta, slovo však zaujímá zvláštní a v každém případě 

neopominutelnou pozici. Přesněji řečeno, slovo stojí mezi strukturou a událostí, funguje 

jako jejich pojítko a zprostředkovatel jejich dialektiky. Představuje artikulační bod neustálé 

vzájemné výměny mezi jazykovou strukturou a diskursivní událostí. Slovo je přitom 

v Ricoeurově pojetí méně i více než věta. Méně než věta proto, že jeho aktuální význam je 

vždy podmíněn aktuálním významem věty, v níž se vyskytuje. Slovo nabývá konkrétního 

významu až vystoupením z lexikálního inventáře daného jazyka (tzn. z jazykového 

systému, struktury) a použitím ve větě, výpovědi, tedy v diskursu. Více než věta je pak 

slovo proto, že zatímco věta a její významová aktuálnost jsou efemérní, prchavé (mají 

charakter události), slovo přežívá a funguje jako přemístitelná entita, již lze z věty bez 

problémů vyjmout a použít znova jinde.
33

  

Slovo totiž disponuje jakoby nevyčerpatelnou užitnou hodnotou, díky čemuž ho lze 

opakovaně navracet zpět do jazykové struktury. Jak uvádí Ricoeur, na tomto principu je 

založena polysémie slov, chápaná nikoli jen jako víceznačnost slova v daném okamžiku, 

respektive stavu jazykového systému (synchronický aspekt), ale též jako určitý vývojový 

proces, při němž se význam slova proměňuje v čase, načež se takto proměněné slovo vrací 

                                                 
32

 RICOEUR, Paul. Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu, viz výše, s. 22-23. 
33

 RICOEUR, Paul. Struktura, slovo, událost, viz výše, s. 215. 
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zpět do struktury (diachronický aspekt). Slovo má dle Ricoeura kumulativní schopnost, 

tedy schopnost získávat nové významy bez ztráty těch starých.
34

 

Definováním dialektického procesu neustálé výměny mezi strukturou a událostí 

Ricoeur boří opevnění, které Saussure vybudoval kolem rigidního jazykového systému.  

Zprostředkovatelem tohoto procesu je slovo, jež představuje „spoj mezi systémem a aktem, 

mezi strukturou a událostí.“
35

 Coby pojící prvek této dialektiky je přitom slovo závislé jak 

na struktuře, tak na události. Na struktuře slovo závisí jakožto sémantická virtualita, na 

události pak jakožto sémantická aktuálnost, odpovídající aktuálnosti diskursivní výpovědi. 

Slovo je tak uzlovým bodem ležícím mezi uzavřeným systémem a otevřenou mluvou či 

diskursem, mezi strukturou a událostí, a tedy vlastně mezi synchronií a diachronií. 

 

 

2.6. Událost a význam 

 

Diskursivní akt – větu, výpověď – jsme popsali jako událost, která je efemérní, 

přechodná a nestálá. Je však třeba toto tvrzení ještě korigovat, respektive uvést na pravou 

míru. Dostaneme se tím k nové dialektice, již v sobě zahrnuje Ricoeurův pojem diskursu. 

Diskurs totiž není jen jednoduše prchavý a pomíjivý, nýbrž také opětovně 

identifikovatelný. To, co se ve větě či výpovědi říká, lze říci opakovaně týmiž nebo jinými 

slovy, případně přeložit do jiného jazyka. Toto vyřčené je tedy možné určitým způsobem 

zakonzervovat a uchovat jako obsah řečeného neboli jako jeho význam. A právě význam 

představuje protipól události v dialektickém vztahu, jímž je konstituován diskurs.
36

  

Větný význam, tedy co a o čem se ve větě vypovídá, je přitom dán dvěma základními 

větnými členy – subjektem a predikátem. Zatímco funkcí subjektu je singulární 

identifikace či pojmenování něčeho konkrétního (tj. toho, o čem se ve větě mluví
37

), 

predikát tomuto subjektu připisuje určité vlastnosti, kvality, vztahy nebo činnosti (tj. to, co 

věta o subjektu říká).  Základní skladební dvojice subjektu a predikátu tak určuje 

specifickou strukturu stabilního větného významu, čímž vyvažuje pomíjivost a událostní 

charakter diskursu: „Diskurs má svou vlastní strukturu; není to však struktura 

v analytickém smyslu strukturalismu, tj. kombinatorická kapacita, založená na daných 

                                                 
34

 Tamtéž, s. 215-216. 
35

 Tamtéž, s. 215. 
36

 RICOEUR, Paul. Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu, viz výše, s. 23. 
37

 Bylo by možné použít výraz „referent“. S ním Ricoeur přímo nepracuje, posléze však, jak uvidíme níže, 

používá pojem „reference“. 
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opozicích diskrétních jednotek. Je to spíše struktura v syntetickém smyslu, tj. pronikání a 

vzájemná hra funkcí identifikace a predikace v jedné a téže větě.“
38

 

Definujme tedy přesně onu novou dialektiku události a významu v diskursu: diskurs 

se realizuje jako událost, je ovšem chápán jako význam. Obojí se v diskursu dialekticky 

spojuje a prolíná. Jakožto událost sice diskurs mizí, jakožto význam je však trvalý, zůstává 

a předkládá sám sebe k pochopení; význam dodává diskursu stálost a brání jeho úplnému 

vytracení.
39

 

 

 

2.7. Odkazování k mluvčímu. Řečové akty 

 

Ricoeur poukazuje na to, že další důležitou vlastností diskursu je jeho dvojí způsob 

či směr odkazování. Na jedné straně totiž diskurs odkazuje směrem k mluvčímu, na straně 

druhé se pak obrací směrem ke světu. První způsob odkazování Ricoeur označuje jako 

pohyb zpět, druhý pak nazývá pohybem vpřed.
40

 Odkazování na mluvčího je spojeno 

s událostním pólem diskursivní dialektiky a je patrné z gramatických prostředků, pro něž 

se používá pojem šiftery. Jsou to nejčastěji osobní zájmeno „já“, slovesné časy, ukazovací 

zájmena nebo příslovce času a místa, které se svým užitím ve výpovědi všechny vztahují 

ke konkrétnímu singulárnímu mluvčímu a k jeho situaci, tedy ke konkrétní diskursivní 

události, k momentu vyřčení výpovědi. Tímto návratem zpět k mluvčímu prostřednictvím 

gramatických výrazů je podle Ricoeura zároveň vyjádřena sebereferenční povaha diskursu. 

Uvažováním v rovině gramatiky se chce Ricoeur vyhnout psychologizaci pojmu mluvčího, 

jenž má být podle něj vymezen čistě sémanticky. Odkazuje-li tedy diskurs zmíněnými 

prostředky na takto gramaticky, respektive sémanticky vymezeného mluvčího, odkazuje 

                                                 
38

 Tamtéž, s. 25. Toto rozlišení analytického a syntetického přístupu Ricoeur potvrzuje i jinde (viz 

RICOEUR, Paul. Problém dvojího smyslu jako problém hermeneutický a jako problém sémantický. In: Život, 

pravda, symbol. Praha: OIKOYMENH, 1993, s. 188-202.). Analytické zkoumání se přitom podle něj jakoby 

uzavírá do sebe, neboť postupuje cestou rozkladu větších jednotek na menší – odkrývá tedy prvky významu, 

které však nijak nesouvisejí s tím, o čem diskurs vypovídá. Syntetické zkoumání je naproti tomu otevřené, 

neboť se zaměřuje na větší jednotky, jež vztahuje právě k tomu, o čem se v diskursu vypovídá – odkrývá tedy 

funkci významu, jíž je samo vypovídání o něčem, ukazování na něco, odkazování k něčemu jinému, co leží 

mimo vlastní výpověď. Zatímco analytický přístup je vlastní strukturální vědě, přístup syntetický je třeba 

uplatňovat v reflexivní filosofii a hermeneutice, o niž Ricoeurovi jde.  
39

 RICOEUR, Paul. Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu, viz výše, s. 26. 
40

 Ricoeur si též vypůjčuje husserlovskou fenomenologickou dvojici termínů „noesis“ a „noema“. Zatímco 

odkazování směrem k mluvčímu lze pokládat za noetický aspekt diskursu, odkazování ke světu je aspektem 

noematickým. (Viz tamtéž, s. 27.) Uvádím tuto poznámku pouze pro úplnost a dále se k této terminologii již 

nevracím, neboť jak vyplyne vzápětí, uchyluje se Ricoeur k sémantickému pojetí mluvčího, které plyne 

z gramatických prvků věty. 
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vlastně sám na sebe. Ve větě, výpovědi jako takové, je podle toho mluvčí zahrnut nikoli 

jako mentální entita, ale již jen jako gramatická či sémantická funkce, která je dána 

samotným diskursem.
41

 

Tuto diskursivní gramatiku mluvčího Ricoeur demonstruje na příkladu Austinovy 

teorie řečových aktů. Jak známo, základní Austinova klasifikace řečových aktů spočívá 

v jejich rozdělení na akty lokuční, ilokuční a perlokuční, přičemž v jádru této klasifikace 

stojí Austinova teze, jež tvrdí, že mluvčí je schopen vykonat (a také vykonává) určité věci 

prostě tím, že je říká (například sliby).
42

 Lokuční akt je ve své podstatě vyslovení jakékoli 

věty, složené ze slov nějakého existujícího jazyka, gramaticky správně utvořené a nesoucí 

nějaký význam. Ilokuční akt se již vyznačuje tím, že jeho prostřednictvím mluvčí něco 

vykonává. Takový akt působí tzv. ilokuční silou, která specifikuje povahu dané výpovědi. 

Tak může mít výpověď charakter tvrzení, prosby, varování, přání, slibu apod. podle 

různého druhu ilokuční síly. Platí přitom, že ilokuční síla může být vyjádřena výslovně 

(například „prosím“, „slibuji“), není to však nutnou podmínkou. Tatáž výpověď rovněž 

může být dle okolností užita s různou ilokuční silou – například jednou jako prosté tvrzení, 

podruhé jako zavazující slib. Od ilokučního aktu se pak odlišuje akt perlokuční, jímž 

mluvčí dosahuje reálných účinků, které mohou být jak zamýšlené, tak nezamýšlené.
43

 U 

Ricoeura je diskurs pojat jako zprostředkovatel komunikace, jenž vytváří dialogickou 

situaci mezi mluvčím a adresátem. K takové komunikaci pochopitelně patří rozmanité 

působení mluvčího na adresáta. Perlokučním důsledkem je potom například to, že adresát 

reaguje na mluvčího prosbu o pití tím, že mu donese sklenici vody. Nejde však 

samozřejmě pouze o na první pohled viditelné důsledky, neboť mluvčí může adresáta svou 

výpovědí také zastrašit, pobavit, uklidnit, ztrapnit, a to – jak už jsme řekli – úmyslně či 

neúmyslně.  

Ať tak či onak, je zejména v ilokuční síle výpovědi patrný odkaz směrem 

k mluvčímu, respektive k diskursivní události prostřednictvím gramatických výrazů. „Sílu 

diskursu podporuje i zde specifická »gramatika«.“
44

 Mluvčí je indikován osobním 

zájmenem a slovesným tvarem v první osobě, jež se zároveň vztahují ke konkrétnímu aktu 

diskursivní události, k danému momentu vypovídání. Ricoeur opakovaně odsouvá stranou 

                                                 
41

 Tamtéž, s. 27-28. 
42

 Pro stručný a přehledný výklad Austinovy klasifikace řečových aktů viz MARVAN, Tomáš. Teorie 

řečových aktů a rozhraní mezi sémantikou a pragmatikou. In: Otázka významu: cesty analytické filosofie 

jazyka. Praha: Togga, 2010, s. 165-180. 
43

 Tamtéž, s. 167-168. 
44

 RICOEUR, Paul. Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu, viz výše, s. 29, uvozovkami zvýraznil 

P. Ricoeur. 
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potenciální psychologickou koncepci mluvčího, potažmo diskursu, včetně pojmů jako 

přesvědčení, chtění či touha a pronáší názor, že tyto a podobné psychologické termíny jsou 

ve skutečnosti převtěleny do gramatické struktury věty a do větné sémantiky.
45

  

Tento postoj k psychologii je pro Ricoeura příznačný a důležitý a zřetelněji se vyjeví 

později v pojmech hermeneutického odstupu, sémantické autonomie textu či odloučeného 

významu. Připojme nyní jen stručné upřesnění. Bylo by po mém soudu velkou chybou 

označit Ricoeurovu teorii za jednoznačné odmítnutí psychologie, lze ji však celkem po 

právu považovat za odmítnutí radikální psychologizace. Absolutní odmítnutí psychologie 

by znamenalo smazání veškerého prostoru pro interpretaci, hermeneutiku, subjekt. 

Takovýmto jednostranným výkladem bychom tedy jen poštvali Ricoeura proti němu 

samotnému a nezískali bychom nic než matoucí protiřečení. V každém případě je však 

pravdou, že co se týče vlastního konceptu diskursu, preferuje Ricoeur zcela otevřeně jeho 

sémanticko-gramatické aspekty, zatímco od těch psychologických v konečné fázi odhlíží a 

prezentuje je jako druhotné či jakoby schované. Ne že by si jich nebyl vědom, jen pro něj 

zkrátka nehrají takovou roli. Může tudíž potom napsat, že odloučením textu, psaného 

diskursu, od jeho autora vzniká nepsychologický sémantický prostor, v němž je význam 

odloučen od původní autorovy intence. Tato intence je zastíněna významem, jejž je nutné 

interpretovat. Právě zde však začíná hermeneutika a otevírá se možnost psychologie 

interpretujícího subjektu. K této problematice se, jak už jsem uvedl, budeme dále průběžně 

vracet podle toho, jak budeme rozmotávat pomyslné klubko Ricoeurovy hermeneutické 

teorie. 

Řekli jsme, že pro Ricoeura diskurs představuje v podstatě nástroj komunikace, 

jejího zprostředkovatele, jenž umožňuje dialog mluvčího a adresáta. „Případ diskursu je 

případem dialogu.“
46

 Zároveň se v něm do jedné události spojují události dvě – událost 

mluvení či vypovídání a událost poslouchání. Jak ale může tento dialog, tato vzájemná 

výměna otázek, odpovědí, reakcí, správně fungovat z existenciálního hlediska, když přece 

vnitřní zkušenosti účastníků komunikace jsou odlišné a oddělené? Odpověď je nasnadě, 

neboť plyne z výše řečeného. Zkušenost jako takovou, respektive mentální obsah v jeho 

úplnosti nelze podle Ricoeura beze ztrát přenést z jednoho vědomí do jiného; co ovšem 

přenést lze, je význam. Prožívané zkušenosti mluvčího a adresáta zůstávají v dialogu 

osobní, právě význam pronesené výpovědi je však tím, co je v diskursu veřejné, co 

zpřístupňuje diskurs ostatním a co umožňuje jeho pochopení. Tak význam představuje 
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 Tamtéž. 
46

 Tamtéž, s. 31. 
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přemostění mezi mluvčím a adresátem a klíčovou podmínku úspěšného komunikačního 

procesu.
47

 Opět si tím rovněž připomínáme, že význam hraje důležitou roli coby 

dialektické vyvážení událostního charakteru diskursu. 

Význam, který je ve výpovědi obsažen, tuto výpověď zároveň přesahuje, odkazuje 

totiž – jak jsme již zmínili
48

 – k něčemu jinému, k něčemu, co je vůči samotné výpovědi 

vnější, externí. Je vcelku pochopitelné, že tento aspekt, aspekt jakési vnějškovosti 

diskursivního významu, může za určitých okolností bránit tomu, aby si účastníci dialogu 

navzájem správně rozuměli. Adresát teoreticky zprvu nemusí vůbec tušit, co přesně mluvčí 

svou výpovědí míní. V pozadí tohoto problému stojí polysémie, týkající se většiny slov, 

která běžně užíváme. I zde se však máme o co opřít, neboť podstatným a 

neopominutelným atributem diskursu je jeho kontextuální funkce. Právě kontext pomáhá 

předcházet mnohým zásadním nedorozuměním, k nimž by v dialogické situaci mohlo dojít. 

Kontext napomáhá redukovat polysémii diskursu, tedy pluralitu potenciálních interpretací. 

Umožňuje účastníkům dialogu vybrat tu interpretaci, která je pro daný diskursivní moment 

náležitá.
49

 

 

 

2.8. Odkazování ke světu. Smysl a reference 

 

Výše jsme uvedli, že s Ricoeurovým pojmem diskursu je spojena dvojí rovina 

odkazování, a to jednak směrem k mluvčímu, jednak směrem ke světu. Až dosud jsme 

však hovořili prakticky výhradně o té první, tedy o těch diskursivních aspektech, které 

určitým způsobem odrážejí mluvčího coby původce konkrétní výpovědi, respektive 

adresáta, jenž dotváří dialogickou situaci a sdílí tak s mluvčím totožný kontext. Je proto 

nyní na čase přistoupit k rovině druhé a zaměřit pozornost na to, jak se diskurs obrací ke 

světu. Jestliže stopy vedoucí zpět k mluvčímu představují pro Ricoeura subjektivní stránku 

diskursu, pak diskursivní prostředky odkazující na svět jsou stránkou objektivní;
50

 takto – 

opět dialekticky, což je pro Ricoeura příznačné – se v diskursu prolíná subjektivní 

s objektivním. Objektivní složku diskursu lze přitom vyjádřit jako dichotomii 
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 Tamtéž, s. 30-31. 
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 Viz zejména pozn. č. 37. 
49

 Tamtéž, s. 31-32. 
50

 Tamtéž, s. 35. 
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korespondující s rozlišením smyslu (Sinn) a reference (Bedeutung), jehož autorem je 

německý filosof Gottlob Frege.
51

 

Vztaženo k Ricoeurově koncepci diskursu, smysl znamená to, co se v dané výpovědi 

říká, zatímco reference znamená to, o čem se v dané výpovědi mluví. V této souvislosti 

Ricoeur znovu upozorňuje na opodstatněné oddělení sémiologie a sémantiky. V uzavřeném 

rámci jazykového systému znaků totiž podle něj problém reference vůbec nevzniká, neboť 

znaky odkazují pouze k jiným znakům – obracejí se dovnitř jazykového systému. Až na 

úrovni věty je možné hovořit o referenci, o skutečném odkazování na svět, na věci, které 

jsou vzhledem k větě či výpovědi vnější, které tedy samotnou větu přesahují. Až ve větě 

„jazyk směřuje za sebe sama. Zatímco smysl je imanentní diskursu (…), reference 

vyjadřuje pohyb, kterým jazyk sebe sama transcenduje.“
52

 Řečeno jinak, smysl je 

v diskursu jakoby překročen referencí; nikoli ovšem tak, že by byl smysl v konečném 

důsledku podřadný či z nějakého důvodu méně důležitý, nýbrž právě a pouze z toho 

hlediska, že skrze referenci dochází k usouvztažnění diskursu a světa. Jde tedy spíše o to, 

že samotný vnitřní smysl výpovědi není pro diskurs plně dostačující a musí být opřen o 

referenci, která je extralingvistická. To, co výpovědí sdělujeme, musí být ve vztahu s tím, o 

čem to sdělujeme. Tato vzájemnost smyslu a reference, jazyka a světa, představuje podle 

Ricoeura ontologickou podmínku vypovídání, tedy ontologickou podmínku diskursu jako 

takového.
53

 Jedná se o přenos mimojazykové entity do jazyka, či – nahlíženo z opačného 

úhlu pohledu – o zakořenění diskursu ve světě, respektive v něčem, co skutečně existuje 

mimo jazyk. 

Provázanost jazyka se světem je podle Ricoeura tak zásadní, že by „mohla fundovat 

celou teorii jazyka jako diskursu.“
54

 Jazyk, který by neměl referenci, by byl totiž 

bezvýznamný. V tomto bodě lze vypozorovat jasné Ricoeurovo vymezení vůči Saussurově 

koncepci sémiologie. Sémiologicky pojatý znak zde nestačí, neboť se uzavírá sám do sebe 
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a nepřekračuje strukturu jazykového systému. Jazyk a svět zůstávají odděleny, jako by 

mezi nimi nebylo nic, co by je spojovalo. Ricoeur by patrně neprotestoval, kdybychom o 

Saussurově strukturalismu, o jeho sémiologii, řekli, že má omezený horizont a nedokáže 

přehlédnout přes sebe sama. Saussure v principu opomíjí živé používání jazyka, tedy 

vlastně jeho nejběžnější stránku. Opomíjí svět, který ho obklopuje, a uživatele, kteří 

jazykem mluví a naplňují jeho podstatu. Opomíjí diskurs, který je životnou silou jazyka, a 

namísto toho hledí jen dovnitř statické jazykové struktury. Pro Ricoeura je však právě 

diskurs tím, co dělá jazyk jazykem.  

Věta, základní diskursivní jednotka, sice obsahuje znaky, je ovšem třeba uvědomit si 

jejich zástupnou funkci a správně ji nahlížet. Saussurova distinkce označujícího a 

označovaného tu nemůže dobře sloužit, protože ani jedna ze znakových složek nepostihuje 

to, co znak skutečně zastupuje, tedy samotnou věc. Označující je akustickým obrazem, 

označované mentálním pojmem. Dánský lingvista Louis Hjelmslev, kráčející 

v Saussurových šlépějích a rozvíjející jeho strukturalismus, později překřtí označující na 

znakový výraz a označované na znakový obsah,
55

 čímž jen obtáhne a zvýrazní pomyslnou 

dělicí čáru mezi znaky a okolním světem. Ricoeur naproti tomu zdůrazňuje, že znaky se ve 

skutečnosti vztahují k věcem, jež zastupují, a právě tato zástupná role znaků se odráží 

v jejich použití v diskursu.  

Tak může Ricoeur pokládat sémiologii za pouhou abstrakci sémantiky, neboť 

sémiologická definice znaku, podle níž je znak jen vnitřní dualitou označujícího a 

označovaného, předpokládá definici sémantickou, vztahující znak k věci, kterou zastupuje. 

Sémantika se pak ukazuje jako oblast spojující vnitřní, imanentní smysl s vnější, 

transcendentní referencí.
56

  

Ricoeurův výklad problematiky diskursivního odkazování lze shrnout takto: diskurs, 

tedy věta, výpověď či sdělení, se vyznačuje dvojí rovinou, potažmo dvojím směrem 

odkazování. Za prvé odkazuje zpět na svého mluvčího, a to prostřednictvím konkrétních 

gramatických výrazů, jež zároveň umožňují vymezit mluvčího jako sémantickou kategorii, 

nikoli jako kategorii mentální. Důležitý je rovněž kontext, který jakoby rámuje moment 

diskursivní události. Kontext dotváří dialogickou situaci a pomáhá vyhnout se 

nedorozuměním v rozhovoru, protože je společný pro mluvčího i adresáta. Za druhé 

diskurs odkazuje směrem vpřed a orientuje se na svět, na věci čili na mimojazykové entity, 

o nichž vypovídá. Zde pak můžeme rozlišit imanentní smysl (co se říká) a transcendentní 
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referenci (o čem se to říká). Odkazování ke světu představuje referenční funkci diskursu, 

již lze vyjádřit tak, že znaky, které používáme ve větách, mají zástupnou roli – zastupují 

ony extralingvistické entity, tedy věci. Tato funkce je dle Ricoeura ontologickou 

podmínkou diskursu, neboť dovoluje transformovat žitý svět do jazyka a současně 

zakotvuje diskurs v žitém světě.  

Po celém výkladu a tomto shrnutí je myslím zřetelné, že diskurs svým dvojím 

směrem odkazování zprostředkovává vztah mezi mluvčím a světem. Prostřednictvím 

diskursu se mluvčí vztahuje ke světu. Řečeno spolu s Ricoeurem, splynutí mluvčího a 

světa v diskursivní výpovědi můžeme považovat za „konečné kritérium jazyka jako 

diskursu.“
57

 Kategorii mluvčího lze potom v nejobecnější rovině převést na kategorii 

člověka, jenž se skrze vypovídání, skrze diskurs, chápe světa.  

 

 

2.9. Diskurs a písmo 

 

Popsali jsme tedy diskurs jako vypovídání, které je víceméně pevně spjato jednak 

s mluvčím, jednak se světem. Implicitně jsme přitom uvažovali o mluveném diskursu, o 

momentu či události vypovídání, o přímé dialogické situaci, v níž se společně ocitají 

mluvčí a adresát. Bylo to způsobeno tím, že východiskem Ricoeurovy interpretační teorie 

je Saussurův strukturalismus, jenž svým rozlišením jazyka (langue) a mluvy (parole) svádí 

k výhradnímu přemýšlení o mluvené řeči (langage). Je-li však Ricoeurova teorie teorií 

hermeneutickou, zabývá se interpretací textů, tedy jazykových útvarů, které jsou psané. 

Zatímco u Saussura je písmo jako takové odsunuto do pozadí coby marginální jazykový 

aspekt,
58

 Ricoeur se písmu – jak dále uvidíme – zaujatě věnuje, neboť právě písmem je 
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konstituován diskurs textu. V této souvislosti můžeme říci, že svým zájmem o písmo činí 

Ricoeur další krok při revizi Saussurových předpokladů. 

Držet se dále saussurovské preference mluvené řeči a jejího nadřazování nad písmo 

by již bylo zavádějící, protože pojem textu coby psaného diskursu otevírá nové a odlišné 

problémy, které si vyžadují jiný přístup. Ricoeur má na mysli především to, že text nelze 

chápat jako dialog, neboť nevytváří situaci přímého rozhovoru, v němž by spolu mluvčí a 

adresát mohli bezprostředně komunikovat, reagovat na sebe a odpovídat si na otázky. Text 

činí z mluvčího autora a z adresáta čtenáře. Zároveň je třeba mít se na pozoru před další 

nástrahou, jež souvisí s právě řečeným. Jelikož text je, přísně vzato, fyzickou překážkou 

oddělující autora a čtenáře, získává vlastní autonomii (viz níže). Ricoeur proto odmítá ty 

interpretační snahy, které usilují o zachycení původní autorovy intence, respektive o 

intencionální sjednocení čtenáře s autorem. Toto úsilí je zřejmé v romantické hermeneutice 

Schleiermachera a Diltheye, vede však pouze k přehnané psychologizaci, jež v Ricoeurově 

hermeneutice nemá místo. 

Proti těmto psychologismům, jimiž je romantická hermeneutická tradice zatížena, 

Ricoeur klade svoji koncepci diskursu, pojatého jako dialektika události a významu, 

smyslu a reference. Aby se ovšem mohl takto ustavený koncept diskursu plně uplatnit 

v hermeneutice, tedy v teorii interpretace textů, je nutné zaměřit se detailněji právě na 

pojem textu, tedy rozšířit diskurs o dimenzi písma a pojednat problémy, které s sebou text 

jakožto psaná forma diskursu přináší. Ricoeur podotýká, že dialog či intence nemusejí být 

z hermeneutiky za každou cenu zcela vyloučeny, je ale nezbytné přehodnotit jejich úlohu 

ve vztahu k diskursu a přesně vymezit jejich pozici v interpretačním procesu.
59

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
právě písmem. Tak jako tak dle Derridy platí, že odsunutím písma za hranice jazyka ztrácí Saussurem 
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logocentrické metafyziky, jež zabránila nejen Saussurovi, ale též jeho následovníkům ve správném a přesném 

vymezení předmětu lingvistiky. (DERRIDA, Jacques. Gramatológia. Bratislava: Archa, 1999, s. 35-51.) 
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3. Text a jeho svět 

 

Hermeneutika je v první řadě disciplínou zabývající se interpretací textů, zkoumá 

tedy, jak textům rozumíme, případně jak je vykládáme. Z tohoto důvodu je pojem textu 

absolutně esenciální a je zapotřebí se s ním vypořádat. Jak uvidíme již vzápětí, 

v Ricoeurově teorii představuje text jazykovou formu, která interpretujícímu čtenáři 

otevírá svůj vlastní svět; dává mu ho k dispozici, rozvíjí ho před ním a předkládá mu ho 

k pochopení. K těmto atributům se budeme průběžně vracet. Jaké jsou však základní 

charakteristiky textu? Které vlastnosti jsou pro text rozhodující?  

Výchozím bodem Ricoeurových úvah je, že problematika textu souvisí s problémem 

písma, neboť texty představují právě psaný diskurs. Prostřednictvím písma potom dochází 

v textech k plnému odloučení významu od události, které je v mluvené řeči patrné jen 

částečně, a to teprve jako vznikající. Text je tak paradigmatickou manifestací toho, že 

mezilidská komunikace je „komunikací v odstupu a skrze odstup.“
60

 Je to příklad 

komunikačního odstupu par excellence, přičemž tento odstup je stěžejním tématem 

hermeneutiky.  

Ve stadiu svého vzniku, tvorby, je sice text zachycením určité události, v konečném 

důsledku je však důležitý zejména jeho význam – písmem je v textu vyjádřen význam 

řečové události, který je takto zprostředkován čtenáři. Řečová událost má efemérní povahu, 

objevuje se a zase mizí, písmo však pomáhá tuto událost fixovat, či lépe řečeno, pomáhá 

fixovat to, co jsme při řečové události skutečně řekli. Jedná se o fixaci sdělení mimo 

médium hlasu; lidský faktor je nahrazen materiálním médiem. Nejde tu přitom o zachycení 

jazykového systému (langue), tzn. o zachycení gramatiky, lexika či abecedních znaků, 

nýbrž o zachycení diskursu. Jazykový systém hraje vedlejší roli – není třeba ho zachytit, 

neboť jako mimočasový nemá žádné dění. Naopak diskurs je tím, co mizí, a právě proto je 

nutné ho fixovat.
61
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3.1. Od mluvení k písmu 

 

Zůstaňme ještě chvíli u srovnání mluvené řeči a psaného textu. Jejich konfrontace 

jistě není bezvýznamná, protože ačkoli jde v obou případech o druh diskursu, jsou mezi 

nimi určité odlišnosti, jež vedou k podstatným důsledkům. Zatímco některé z těchto 

odlišností jsou poměrně zřejmé, jiné vyplynou až při detailnějším rozboru. Mluvený 

rozhovor je charakterizován společnou přítomností jeho účastníků. Ti tak sdílejí tutéž 

situaci, tytéž okolnostní podmínky, které dodávají diskursu plný význam a obklopují 

konkrétní diskursivní okamžik. S tím souvisí i použití výrazových prostředků, jež 

patřičným způsobem umisťují rozhovor do příslušného sdíleného kontextu a jež nemusejí 

být výhradně verbální. Patří mezi ně především deiktické a ostenzivní prostředky, jako jsou 

ukazovací zájmena, příslovce času a místa, slovesné časy či prosté ukazování, gesta apod. 

V případě textu je tomu ovšem jinak. Na rozdíl od mluvené řeči totiž text není 

vztažen ke světu bezprostředně, nýbrž až pomocí interpretace, tedy při čtení. To ale 

neznamená, že by text neměl svou vlastní referenci, že by existoval beze světa. Text 

vytváří svůj vlastní svět, jejž předkládá čtenáři k pochopení, k interpretaci. Navzdory 

zmíněným prostředkům, jimiž je mluvený diskurs situován do kontextu lépe či důkladněji 

nežli diskurs psaný, můžeme inverzně říci, že písmo vlastně emancipuje, a tedy v jistém 

smyslu osvobozuje text právě od mluvené řeči. Text totiž není svázán s jedinou efemérní 

událostí, nýbrž právě naopak. Vzhledem k tomu, že psaný diskurs postrádá onen situační 

kontext, jenž je vlastní diskursu mluvenému, vymaňuje se text z toho, co lze přímo 

pozorovat, tedy z ostenzivní reference, a může se rozvíjet skrze tzv. neostenzivní 

referenční funkci.
62

 Jejím prostřednictvím potom rozšiřuje svůj význam na svět, který se 

před čtenářem rozprostírá znovu a znovu. Interpretace je tak komunikací mezi textem a 

čtenářem, směřující k tomu, aby čtenář uchopil tuto neostenzivní referenci, jíž text 

odkazuje ke svému světu. Zdánlivě negativní aspekt absence sdíleného kontextu u psaného 

diskursu Ricoeur převrací v aspekt jednoznačně pozitivní. Pouze diskurs osvobozený 

písmem do podoby textu totiž může před čtenářem skutečně rozvíjet svět.
63

 Imaginární 

svět textu, zprostředkovaný písmem, je zároveň rozhodujícím konstitutivním prvkem pro 

svět literatury, jenž vzniká vzájemným usouvztažněním různých textů.
64
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3.2. Hermeneutický odstup a jeho důsledky 

 

Jestliže je text psanou formou komunikace, zafixovaným významem, který je 

odloučen od původní události svého vznikání, či, jak říká Ricoeur, intencionální 

exteriorizací, pojí se s ním onen klíčový koncept odstupu. Tím se myslí, že autor a čtenář 

textu jsou od sebe prostorově i časově vzdáleni, a nenacházejí se tudíž v dialogické situaci, 

která je typická pro běžný mluvený rozhovor. To, co se pomocí písma stává textem, je 

vyjmuto ze situace dialogu, nabývá vlastní autonomii a mentální intence autora se rozchází 

se slovním významem textu. Autonomie, již text tímto oddělením získává, se označuje 

jako autonomie sémantická. Psaný text tak uniká z ohraničeného horizontu svého autora: 

„Nyní je důležitější to, co znamená text, než to, co mínil autor, když ho psal.“
65

 Ricoeur 

dokonce doporučuje, aby čtenář při interpretaci vnímal autora textu již jako mrtvého a jeho 

dílo jako posmrtné. Jedině tak lze prý s textem navázat úplný a nenarušený vztah. Autor 

má být pro čtenáře mrtev, neboť nemůže reagovat na čtenářovy otázky. Zůstává po něm 

pouze dílo.
66

 

Je ale třeba upozornit, že hermeneutický odstup mezi autorem a čtenářem, respektive 

jeho nesprávné pochopení, může strhnout interpretaci špatným směrem, a to na dvojí 

způsob. Obě nástrahy jsme již částečně poodkryli a nyní přidáme ještě explicitní varování. 

Za prvé by se měl interpretující čtenář vystříhat toho, aby upadl do tzv. intencionálního 

omylu. Jde o opomenutí sémantické autonomie textu, v jehož důsledku se jediným 

kritériem každé interpretace stává výhradně autorova intence. Do druhé interpretační pasti 

je pak čtenář chycen tehdy, dopustí-li se tzv. omylu absolutního textu. V tomto případě se 

jedná naopak o naprosté vyloučení autora a jeho role při tvorbě textu, čímž je text 

v podstatě okraden o svůj původ a jakoby ztrácí lidský rozměr.
67

 Intencionální omyl a 

omyl absolutního textu tak představují dva extrémní, protikladné póly chybného 

interpretačního postupu; zatímco první je radikálním psychologismem, druhý je radikálním 

popřením psychologie. Má-li být interpretace vedena správně a úspěšně, měla by si být 

obou potenciálních nebezpečí vědoma, aby si našla svou cestu někde uprostřed mezi těmito 

extrémy. 

Sémantická autonomie zbavuje text bezprostředního intencionálního pouta, jímž je 

svázán s autorem, a takto oproštěný ho předsouvá čtenáři. Vytváří se odstup, neboť autor 

                                                 
65

 RICOEUR, Paul. Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu, viz výše, s. 47. 
66

 RICOEUR, Paul. Qu’est-ce qu’un texte?, viz výše, s. 155. 
67

 RICOEUR, Paul. Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu, viz výše, s. 47.  



32 

 

při četbě chybí, není k dispozici, a tudíž s ním nelze vést dialog. Právě v okamžiku, kdy se 

situace bezprostředního dialogu rozplývá a kdy je nutné vyrovnat se s tímto odstupem, 

začíná dle Ricoeura hermeneutika.
68

 Text se před čtenářem ocitá osamocen; stává se 

nezávislým nositelem významu, který je v něm zafixován (Ricoeur používá též pojem 

inskripce významu) a jejž je nutné interpretovat. V takovém momentě tedy nejde o 

rozhovor čtenáře s autorem, nýbrž s textem, s nímž se čtenář konfrontuje a jemuž klade 

otázky, čímž se snaží nahradit přímou dialogickou situaci a překonat – alespoň do té míry, 

do jaké to jde – tiché mlčení textu, jenž stojí na druhé straně.
69

 Pomocí tohoto dotazování 

čtenář postupně ověřuje správnost své interpretace. Toto ověřování se nazývá validace, 

souvisí s problematikou interpretačních fází vysvětlování a rozumění a je podrobněji 

popsáno na jiném místě této práce.  

Odpoutání sémanticky autonomního textu od jeho autora způsobuje, že text je 

potenciálně adresován všem, kdo umějí číst. V této poznámce, která se na první pohled 

nemusí jevit jako zvlášť zajímavá, se skrývá jeden ze zásadních rysů týkajících se 

hermeneutické interpretace. Možnost interpretace v sobě implicitně zahrnuje podmínku, že 

text je přístupný neomezenému počtu čtenářů, a tím pádem i neomezenému počtu 

pochopení, případně výkladů, tedy – řečeno stručně – neomezenému počtu interpretací. Je-

li potenciální publikum textu blíže nespecifikované, neurčité, neznámé a de facto 

neomezené, odpovídá tomu i charakter potenciálních interpretací. Tato mnohost, 

respektive, striktně vzato, nekonečnost významů, jež čtenáři textům připisují (či mohou 

připsat), je podle Ricoeura protějškem sémantické autonomie, avšak nikoli protějškem 

kontradiktorickým, nýbrž komplementárním, dialektickým. Při čtení se tak neustále 

střetávají právo čtenáře a právo textu, což dodává interpretačnímu procesu jeho příznačnou 

dynamiku.
70

 Jak ještě uvidíme, nejedná se o jediný případ interpretační dynamiky.  

 

 

3.3. Pozitivní funkce odstupu 

 

Uvedli jsme, že nesprávně pojatý hermeneutický odstup s sebou může přinést jistá 

úskalí. Nyní už víme, která to jsou a jak jim předejít, a můžeme proto přistoupit k jedné 
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z ústředních tezí Ricoeurovy hermeneutiky. Ta praví, že odstup, který je pro text jakožto 

písemný záznam naprosto fundamentální a který může zpočátku představovat zdánlivě 

přitěžující faktor, je nutné využít tzv. produktivním způsobem. Bylo by chybou brát tento 

odstup jako ztrátu, jako překážku, jež nám brání setkat se s autorem; je třeba postupovat 

obráceně a přisoudit odstupu pozitivní roli. Přínos odstupu spočívá podle Ricoeura v tom, 

že díky němu může (nejen literární) dílo transcendovat psychologické a sociologické 

podmínky, za nichž bylo vytvořeno, a může se tak otevřít takřka bezmezné interpretační 

mnohosti. Automatickým vznikem odstupu je prolomen původní svět autora a text lze nově 

situovat do aktuálního kontextu čtenáře. Již autonomní svět textu je hotov k tomu, aby byl 

odkryt interpretujícím čtením.
71

  

Odstup tedy není jednoduše něčím, co je třeba porazit v interpretačním zápase; je 

spíše tím, co umožňuje, aby dílo vůbec bylo interpretovatelné. Právě v tom tkví jeho 

produktivní síla. Jestliže jsme řekli, že odstup mezi autorem a čtenářem znamená zrušení 

přímé dialogické situace v rovině času a prostoru, musíme toto tvrzení ještě doplnit a 

upřesnit. Nejde totiž vždy pouze o prosté časoprostorové odloučení, nýbrž i o související 

odloučení kulturní, potažmo myšlenkové či názorové – text čtenáře obohacuje, neboť mu 

nabízí jinakost a pluralitu kulturních dědictví.
72

 K samotnému obohacení se zakrátko 

dostaneme, nejprve je ovšem zapotřebí popsat postoj, kterým se lze s odstupem, potažmo 

s celým textem adekvátně vypořádat. 

 

 

3.4. Apropriace textu 

 

Za způsob, jímž se čtenář s odstupem vypořádává, Ricoeur považuje přisvojení 

neboli tzv. apropriaci textu. Jedná se o princip, který zároveň představuje vyvrcholení 

interpretačního procesu. Apropriace je vymezena jako sebe-interpretace (interprétation de 

soi) subjektu, jenž prostřednictvím textu dosahuje porozumění sobě samému. Subjekt si 

skrze text rozumí lépe nebo alespoň jinak. Toto sebe-porozumění představuje styčný bod, 

v němž se hermeneutika kříží s reflexivní filosofií; panuje mezi nimi korelace a reciprocita. 

Reflexivní hermeneutika, vzešlá z tohoto spříznění, napomáhá tomu, že se subjekt (jeho 

„já“) při interpretaci konstituuje současně s významem. Subjekt připodobňuje význam 

textu sám sobě, svým hodnotám, své době a podmínkám své existence. Snaží se bojovat 
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proti odcizenému významu a překlenout onen odstup, který je pro text charakteristický. To, 

co bylo dříve cizí, se tedy v hermeneutice stává vlastním.
73

 

 

 

Obr. 3 – Schematické znázornění vztahu mezi odstupem a přisvojením (apropriací) 

 

Tím se rozhodně nemyslí, že by byl odstup zcela smazán, neboť by se jednalo o 

popření jeho produktivní funkce. Přivlastnění a odstup jsou dialekticky spjaty, patří k sobě 

jako vzájemně se vyvažující elementy. Apropriace, přisvojení textu, však do interpretace 

vnáší aspekt současnosti, přítomnosti. Jedná se o důležitý rys, poněvadž přisvojení je 

vlastně aktualizací textu ve vztahu k publiku a také k prostředí, v němž je interpretován. 

Přestože nejde o úplné ztotožnění, diskurs textu se tím podle Ricoeura přibližuje 

mluvenému diskursu, stává se událostí, diskursivním okamžikem. Získává novou referenci 

směrem k (čtenářovu) světu a k subjektům (čtenářům), čímž dostává svůj význam hic et 

nunc.
74

  

 

 

3.5. Působení textu na čtenáře 

 

Ricoeur zastává názor, že při interpretaci je nutné pojímat text jako otevřené dílo 

obsahující různé sémantické možnosti, jež jsou uskutečňovány v průběhu čtení. K tomu 

dochází propojením čtenářova diskursu s diskursem textu, což v důsledku vede k celkové 

obnově a přisvojení textu, jak jsme je právě naznačili. Obnovením a přisvojením textu 

čtenář víceméně pevně zakotvuje svou interpretaci do vlastní žité zkušenosti. Ačkoli je text 

otevřený, nemá přisvojení zcela arbitrární povahu. Jak bylo řečeno, apropriace spočívá 

v aktualizaci, tedy reaktivaci toho, co je již v textu obsaženo. Čtení, respektive interpretace 

se pak stává aktem, jímž je postupně naplňován osud textu.
75

 Na tomto místě lze 
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vysledovat nepatrné, avšak bezpochyby vynucené a nezbytné oslabení subjektu, který má 

jinak v Ricoeurově teorii poměrně silnou pozici. Text totiž pochopitelně nelze interpretovat 

naprosto svévolně, jelikož možnosti uchopení významu jsou vytyčeny sémantickými 

možnostmi textu. Subjekt nemá absolutní interpretační svobodu, nýbrž podléhá danostem 

textu a požadavku přijatelnosti interpretace. V tomto smyslu lze konstatovat jistou míru 

převahy textu nad čtenářem, která je ovšem nevyhnutelnou součástí, ba přímo podmínkou 

úspěšného interpretačního procesu. 

Aby byl subjekt čtením skutečně obohacen, nesmí podle Ricoeura zkoušet násilně 

napasovat svou interpretaci na text, nýbrž se musí naopak vystavit jeho působení a čelit mu 

tváří v tvář. Nemá se snažit extrahovat význam odněkud zpoza textu, nýbrž nechat se 

obklopit světem, jenž se před ním skrze text zjevuje a rozvíjí. Jen při dodržení tohoto 

postupu může čtenář správně porozumět jak dílu, tak i sám sobě, a nabýt díky tomu 

bohatšího „já“.
76

 Namísto tvrzení, že subjekt čtením konstituuje sám sebe, je proto 

vhodnější říci, že je utvářen světem textu, jejž si chce přivlastnit a připodobnit ho světu 

svému. A právě v té míře, v jaké je čtenář vystaven tváří v tvář imaginárnímu světu textu, 

lze rovněž jeho subjektivitu označit za imaginární. Hovoříme-li o imaginárním světě či 

imaginární subjektivitě, pochopitelně to neznamená, že bychom jim chtěli ubírat jakýkoli 

podíl skutečnosti, který jim náleží. Imaginární neznamená neskutečný. Naopak, tento výraz 

vystihuje hlubokou a specifickou povahu skutečnosti, jíž se vyznačuje svět textu a jeho 

prostřednictvím pak také subjektivita čtenáře. Role, kterou texty při utváření čtenářovy 

subjektivity a při jeho sebe-porozumění hrají, je nepopiratelná a dobře ji dokresluje i 

řečnická otázka odrážející důležitost, již Ricoeur v tomto ohledu přisuzuje literatuře: „Co 

bychom věděli o lásce a nenávisti, o etických citech a obecně o tom, čemu říkáme já, 

kdyby toto všechno nebylo přivedeno k řeči a artikulováno literaturou?“
77
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4. Imaginárnost a imaginace  

 

S  vystavováním se textu tváří v tvář a s imaginárností, charakteristickou pro literární 

texty, je přirozeně spjat i vlastní pojem imaginace, kterému Ricoeur taktéž věnuje svou 

pozornost. Na tomto místě pokládám za vhodné zaměřit se na imaginaci o něco důkladněji, 

z čehož by posléze měla vyplynout jednak ona nastíněná specifičnost literární skutečnosti, 

jednak rovněž to, jak jsou v Ricoeurově podání propojeny hermeneutika textu a 

hermeneutika jednání; oba aspekty spolu ostatně úzce souvisejí. Přechod od textů 

k jednání, jejž sám Ricoeur někdy označuje jako přechod od teorie k praxi, ukazuje podle 

mého mínění jeden z hlavních směrů, kterým se Rioeurovo hermeneutické myšlení ubírá,
78

 

a proto se domnívám, že by měl být náležitým způsobem popsán. 

Ricoeur nepřistupuje k imaginaci z tradičního psychologického hlediska, 

vyznačujícího se snahou nalézt a definovat vztah imaginace a vnímání, nýbrž prohlašuje, 

že je třeba nahlížet tento fenomén z hlediska jazyka. Tvrdí, že časté názory považující 

imaginaci za jakýsi přídavek k vnímání či za jeho stín jsou chybné. Namísto toho se má 

prý zkoumání zaměřit na užití jazyka v metafoře, jež s sebou přináší tzv. sémantickou 

inovaci.
79

  

 

 

4.1. Metafora 

 

Při analyzování metafory, které je důležitou součástí interpretační teorie literárních 

textů, Ricoeur vychází z několika předpokladů, jež nám pomohou pojem této sémantické 

inovace objasnit.  V první řadě je nutné mít na paměti, že metafora není pouze náhodným 

pojmenováním či nahrazením významů na úrovni jednotlivých slov, nýbrž musí být 

interpretována v rámci celé věty, respektive celé metaforické výpovědi (énonciation 

métaphorique). Aby metafora dávala smysl, je nezbytné postoupit od sémantiky slova 

k sémantice věty. Zároveň metaforu nelze interpretovat doslovně; jedná se o přenesení či 

nadbytek významu na základě podobnosti. Doslovná interpretace nemůže vést k ničemu 

jinému než k absurditě. Z toho tedy plyne, že metafora se plně stává metaforou, až když je 
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správně interpretována. Rysem metafory, plynoucím z nedoslovného významu, je též její 

nepřeložitelnost do jiného jazyka; může být nanejvýš parafrázována, čímž ale ztrácí 

minimálně část svého inovativního přínosu. Metaforu dle Ricoeura rovněž nelze považovat 

jen za jakousi diskursivní ozdobu. Nevkládá do textu totiž pouhý emotivní aspekt, nýbrž je 

nositelem nové informace.
80

 

Podobnost, z níž metafora vychází, neznamená podobnost ve smyslu, v jakém ji 

standardně chápeme. Jde naopak o objevení příbuznosti tam, kde ji běžné vnímání nevidí. 

Metafora tak spojuje věci, které k sobě na první dojem vůbec nepatří. Nejedná se o prostou 

obrazovou podobnost, nýbrž o nový významový vztah, o tvorbu významu. Tím se 

dostáváme k jádru oné sémantické inovace. Ta vlastně představuje nové, objevné, neotřelé 

vyřešení určitého sémantického problému.
81

 Metafora sice zprvu vyvolává sémantický šok, 

otřes mezi dvěma nekompatibilními sémantickými poli, imaginace však tato logicky 

vzdálená pole sbližuje a vytváří mezi nimi podobnost. Logická distance pak náhle mizí a 

dochází k restrukturalizaci sémantických polí.
82

 

Poetický prostředek metafory vytváří dle Ricoeura ozvěnu (retentissement), která 

vychází z toho, co bylo řečeno – pramení tedy z diskursu, respektive z diskursivních 

okolností. Diskurs lze pak v tomto smyslu pokládat za zdroj imaginace. Při metaforickém 

procesu, jenž probíhá skrze médium jazyka, se totiž imaginace rozbíhá všemi směry; je to 

svobodná hra možností, která vyvolává předchozí zkušenosti a probouzí spící vzpomínky. 

Důležitý je přitom určitý negativní moment, jenž ve vztahu k vnímanému světu udržuje 

tyto vyvolané představy v nezúčastněném stavu. Ricoeurovými slovy se jedná o 

pozastavení či neutralizaci významu. Hlavním cílem imaginace pak podle toho není 

metaforický význam rozptýlit či oslabit, nýbrž udržet ho pozastavený v oné neutralizované 

atmosféře. Právě tento nezúčastněný stav imaginace nám umožňuje přicházet 

s inovativními myšlenkami. Plodnost imaginace se v metaforické ozvěně snoubí 

s plodností jazyka.
83
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4.2. Reference druhého řádu 

 

Negativní funkce, kterou jsme nyní představili, způsobuje, že se mění náš vztah ke 

skutečnému světu, neboť ruší běžnou referenci jazyka k objektům. Jestliže můžeme říci, že 

při běžném užívání jazyka disponujeme určitou kontrolou nad objekty (automaticky a 

v zásadě spontánně uchopujeme objekty prostřednictvím konvenčních jazykových výrazů), 

pak u metafory to v plné míře neplatí. Metafora nás totiž udržuje ve zvláštní významové 

nejistotě. A zde se již dostáváme k tomu, co jsme výše nazvali specifickou povahou 

literární skutečnosti. Na první pohled by se mohlo zdát, že svět textu, jemuž jsme připsali 

atribut imaginárnosti, nemá ke skutečnosti žádný vztah. Ricoeur však píše, že neutralizační 

funkce imaginace je sice negací jazykové reference prvního řádu, tedy běžné reference, ale 

zároveň otevírá možnost reference druhého řádu. Reference druhého řádu, která je touto 

negací uvolněna, potom dle Ricoeura představuje hlubší dimenzi skutečnosti nežli 

reference řádu prvního: v poetickém (metaforickém) diskursu je artikulováno hluboké 

ontologické zakořenění člověka v žitém světě.
84

 Správně chápat imaginárnost textu tak 

znamená chápat ji právě v tomto smyslu.  

Abychom zdůraznili a podtrhli hloubku sekundární, imaginární reference textu, která 

se v této chvíli začíná čím dál více jevit jako primární a nadřazená referenci běžné, citujme 

Ricoeura ještě z jiného místa: „Žádná promluva není natolik fiktivní, že by se vůbec 

nepojila se skutečností. Toto odkazování se však odehrává na jiné úrovni, a to na úrovni 

fundamentálnější, než je ta, které dosahuje popisná, konstatující či didaktická promluva, 

kterou nazýváme běžnou promluvou. (…) Zrušení reference prvního řádu, zrušení, které 

provádí fikce a poezie, je podmínkou možnosti osvobození reference druhého řádu.“
85

 Ta 

již podle Ricoeura neodkazuje ke světu manipulovatelných předmětů, nýbrž ke světu, jejž 

rozvíjejí texty, jako jsou pohádky, básně či romány. Tento literární svět má však 

neopominutelný vliv na svět každodenního života – proměňuje poznávání skutečnosti, 

čímž nabízí nové modality bytí. Imaginární rozměr literatury tak získává svou 

ontologickou závažnost. 

 

 

                                                 
84

 Tamtéž, s. 245-246. 
85

 RICOEUR, Paul. Úkol hermeneutiky: eseje o hermeneutice, viz výše, s. 38. 



39 

 

4.3. Jednání jako referent textů 

 

Na cestě od textu k jednání, od teorie k praxi, se teď dostáváme o krok dále. 

Pokusíme se vyložit, jakým způsobem probíhá vzájemná výměna mezi imaginárním 

světem textu a světem lidského jednání. Začněme tím, co by se dalo nazvat jako 

ambivalence textu (u Ricoeura nacházíme termín double valence). Ricoeur píše o dvojím 

směru referenční funkce fiktivních literárních žánrů, které odkazují za prvé někam 

„jinam“, mimo běžný žitý svět, či dokonce „nikam“, ale za druhé toto „jinam“ či „nikam“ 

vztahují k realitě jako celku. Lze tak mluvit o novém referenčním efektu, jehož 

prostřednictvím fikce nepřímo odkazuje na skutečnost.
86

 Opět zde narážíme na 

provázanost dvou dimenzí skutečnosti, tedy světa textu a světa každodenního jednání, 

kterou si ještě znova připomeneme níže v souvislosti s vyprávěním. 

Narativní žánry se vyznačují schopností tzv. redeskripce (redécrire) reality. Inspirují 

se přitom lidským jednáním, jež tvořivým způsobem napodobují a které tu dostává podobu 

strukturované fikce. Pojem redeskripce, označující přepis reality, tedy v tomto případě de 

facto odpovídá pojmu mimetická funkce, označujícímu právě onu tvůrčí nápodobu. Skrze 

tuto redeskripci potom fiktivní narativní texty otevírají a odkrývají nový rozměr 

skutečnosti, a sice tak, že potlačují naše předchozí představy, myšlenky či názory. Ricoeur 

proto může přirovnat fiktivní texty k modelům a hovořit o heuristické síle fikce, která nám 

umožňuje nejen lepší pochopení běžného každodenního světa, ale též lepší porozumění 

sobě samým. Stručně shrnuto, stejně jako si literatura bere za vzor lidské jednání, je pro něj 

zároveň sama vzorem – jedná se o vztah vzájemnosti. Jak již bylo zdůrazněno, mimetická 

prezentace lidského jednání v literárních textech nenabízí pouze novou či jinou realitu, 

nýbrž realitu hlubší. Podle Ricoeura se jedná o vyšší stupeň reality a schopnost takto 

přetvářet realitu, transformovat ji na tento vyšší stupeň, nenáleží pouze textům, nýbrž je 

společná všem uměleckým dílům. Všechna umělecká díla totiž disponují referenční funkcí 

totožné povahy.
87

 

Logickým důsledkem vzájemnosti, jež panuje mezi světem literatury a každodenním 

žitým světem, je sblížení hermeneutiky textu a hermeneutiky jednání. Jestliže referentem 

textů je samo lidské jednání, pak redeskripce znamená přepis, respektive tvůrčí nápodobu 

něčeho, co je již předem dáno. V narativních žánrech je jednání mimeticky zachyceno, 

jako by již bylo předem přítomné. Řečeno explicitně, abychom skrze hermeneutiku textu 
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získali plný přístup k hermeneutice jednání, musíme překročit úroveň redeskripce, která je 

stále ještě jen rovinou popisu. Vracíme se tak zpět k úloze imaginace, což nám umožní 

lépe nahlédnout vnitřní dynamiku jednání, neboť jednání bez imaginace – jak píše Ricoeur 

– neexistuje.
88

  

 

 

4.4. Imaginace v jednání 

 

Pohybujeme-li se ve sféře literatury, tedy textu, pojí se s imaginací zmíněná 

mimetická funkce. Přejdeme-li však do sféry jednání, nabývá imaginace funkci projektivní. 

Dá se odhadnout, že tato funkce se projevuje především při plánování, je však spjata také 

s motivací a vůbec se samotnou schopností jednat. Pozastavme se na okamžik u plánování. 

Spřádáme-li plány, schematizujeme při tom své cíle a také prostředky, jimiž chceme těchto 

cílů dosáhnout. Představujeme si různé možnosti svého jednání a pokoušíme se předvídat 

možný běh událostí. Jedná se o tzv. pragmatickou hru, v níž hlavní roli zastává anticipující 

imaginace.
89

 Za pozornost dle mého názoru stojí zajímavá Ricoeurova komparace 

plánování a vyprávění, neboť i zde se přes prvotní zdánlivou kontradikci nakonec ukazuje 

reciproční vztah. Zatímco plánování se orientuje směrem do budoucnosti, vyprávění se 

obrací zpátky do minulosti. Nad tuto rozdílnost lze však postavit podobnost, která 

plánování a vyprávění sbližuje. Na jedné straně má totiž plánování, stejně jako vyprávění, 

strukturu příběhu, na straně druhé má zase vyprávění, stejně jako plánování, schopnost 

hledět a postupovat vpřed.
90

 Reciprocita plánování a vyprávění se tak jeví, dalo by se říci, 

jako oboustranně prospěšná. 

V případě motivace vykonává imaginace především rozlišovací úlohu. Umožňuje 

nám totiž rozeznávat širokou škálu motivů, mezi něž patří nejen niterné tužby, ale třeba též 

etické normy, jako jsou například profesní pravidla, společenské zvyky nebo osobní 

hodnoty každého z nás. Motivační imaginace je v praxi velice důležitá, jelikož může 

pohánět naše jednání kupředu, způsobovat, že nás někdo či něco přitahuje atd. Celkem 

vzato pak imaginace značnou měrou ovlivňuje naše jednání na obecné rovině, tedy naši 

schopnost či možnost jednat. Díky imaginaci si můžeme sami sebe představit jako aktéry 

určitého jednání, můžeme přisoudit určité jednání nám samotným a chápat ho jako jednání 
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vlastní. Imaginace nám tak podstatným způsobem pomáhá svobodně operovat s tím, co je 

v praxi možné, tedy s různými možnostmi našeho jednání.
91

 

 

 

4.5. Sociální imaginace: ideologie a utopie 

 

To, co jsme až doposud řekli o imaginaci, spadá veskrze do sféry individuálního 

jednání. I tuto sféru však Ricoeur ještě překračuje a ukazuje, že imaginace se 

nezanedbatelně uplatňuje rovněž v jednání na úrovni sociální. Považuji proto za vhodné 

zmínit se alespoň stručně i o této úrovni, jelikož se domnívám, že z hlediska přechodu od 

hermeneutiky textu k hermeneutice jednání není úroveň sociální méně důležitá nežli 

úroveň individuální. Tento přechod by nebyl kompletní, pokud bychom sociální úroveň 

opomněli. Ve spojitosti s ní hovoří Ricoeur o pojmech ideologie a utopie, jež podle něj 

představují dva základní směry sociální imaginace.
92

 Ačkoli lze oběma pojmům připsat 

negativní nádech, což se často i děje, poukazuje Ricoeur také na jejich pozitivní stránky, 

jež zpravidla zůstávají bez povšimnutí.  

K pozitivním, konstruktivním rysům ideologie řadí zejména to, že je schopna 

poskytovat sociálním skupinám jejich vlastní tvář, jejich obraz neboli image, abychom 

výslovně zdůraznili přímou souvislost s imaginací. Skrze ideologii získává sociální 

skupina vědomí o sobě samotné a může sebe sama reprezentovat. Ideologie tedy tímto 

způsobem upevňuje sociální vazby a plní integrační funkci. Zároveň s tímto upevňováním 

jsou však sociální vazby ritualizovány, což vede k formování nejrůznějších stereotypů. Zde 

je možné vyznačit zárodečný bod, v němž se ideologie stává patologickou. Patologie se 

pak dále rozvíjí, je-li ideologie uchopena a kontrolována autoritativním systémem dané 

společnosti, jenž využívá, či spíše zneužívá ideologii k legitimizaci své dominantní pozice. 

Takto kontrolovaná ideologie potom nezřídka spěje k překrucování (distorsion) a zastírání 

(dissimulation) skutečnosti a k utváření tzv. falešného vědomí. Ricoeur upozorňuje také na 

to, že ideologické příznaky mohou vykazovat například věda, filosofie či náboženství.
93

 

Přejděme nyní k utopii, která se od ideologie v několika ohledech liší. Zatímco 

ideologie je zpravidla anonymní, utopie bývá spojována se svým autorem. Zároveň je 

utopie literárním žánrem, z čehož plyne, že si je – na rozdíl od ideologie – sebe sama 
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vědoma, že chápe sebe sama jako utopii (což ostatně dokazuje například i název známého 

díla Utopie od Thomase Morea). Avšak stejně jako ideologie, i utopie má své pozitivní 

stránky. Může totiž v jistém smyslu představovat protipól ideologie. Stává-li se ideologie 

patologickou tehdy, když je zneužita autoritou k posílení či legitimizaci jejího mocenského 

postavení, pak utopie má určitou schopnost tuto patologii rozvracet. Tím, že se utopie (z 

řeckého ου τόπος, ú-topos, ne-místo), zaměřuje na neexistující místa, nabízí jiný pohled na 

svět, předkládá jiné způsoby života a myšlení. Jestliže se ideologie podle Ricoeura snaží 

především o zachování stávajícího, daného řádu, utopie naopak tyto danosti odkrývá, 

identifikuje a snaží se demaskovat zastírané projevy autoritativní legitimizace. Klíčovým 

tématem utopie je právě otázka moci, jejíž paradoxy, respektive paradoxy jejího 

uplatňování (ať už v rodině, ekonomice, politice či náboženství) mají být odhaleny.
94

  

Výčet negativních aspektů utopie Ricoeur zahajuje jejím přirovnáním ke 

schizofrenii. Chce tím vyjádřit, že přes všechny své klady a přes vítanou podvratnou sílu, 

jež narušuje mnohdy skryté rigidní stereotypy, je utopie často vnitřně rozpolcená, 

nekonzistentní a kontradiktorická. Schovaná za roušku futurismu se spíše jen nostalgicky 

ohlíží zpět po nenávratně ztraceném ráji; pohrdá přechodnými řešeními a fázemi a 

přemýšlí způsobem „všechno nebo nic“; prahne po ideálním světě, ale nečiní na cestě 

k němu onen první konkrétní krok. Utopie tak dle Ricoeura osciluje mezi tvořivostí a 

prostým fantazírováním; může, ale také nemusí ukázat nový směr.
95

 

Popsali jsme ambivalentní charakter ideologie a utopie, jejich konstruktivní i 

destruktivní tendence. Jak jsme již viděli a jak ještě uvidíme, pracuje Ricoeur v četných 

případech s principem dialektiky, který se objevuje také zde. Na jedné straně máme 

negativní rysy ideologie, jež mohou být vyváženy pozitivními rysy utopie, na straně druhé 

pak máme negativní rysy utopie, jež mohou být vyváženy pozitivními rysy ideologie. 

Integrující funkce ideologie a podvratná funkce utopie se tak vzájemně vyvolávají, 

doplňují a kompenzují. Jde podle Ricoeura o dialektický vztah, v němž jeden člen nemůže 

existovat bez druhého.
96

 Aby byla negativa ideologie a utopie minimalizována, je nutné 

zaujmout k oběma kritický postoj, čímž do hry opět vstupuje imaginace. Slouží-li totiž 

imaginace na sociální úrovni jednak jako nástroj ideologie či utopie, může naproti tomu 

její tvořivá síla stejně dobře sloužit též jako nástroj jejich kritiky. Jsou to dvě strany jedné 

                                                 
94

 Tamtéž, s. 257-259. 
95

 Tamtéž, s. 259-262. 
96

 Tamtéž, s. 260-261. 



43 

 

mince. Ideologie a utopie naši imaginaci zneužívají a útočí na ni, samy však musejí čelit 

útokům její tvořivé síly.
97

 

 Nyní je již na čase část věnující se imaginaci uzavřít. Abychom právě řečené ještě 

lépe, pevněji a explicitně zasadili do celkového kontextu této práce, je třeba znovu 

zdůraznit a podtrhnout, že přechod od textu k jednání je výrazným myšlenkovým směrem 

Ricoeurovy hermeneutiky jako celku a imaginace tu zastává význačnou roli. Máme-li 

v nastoupené cestě Ricoeurovým myšlením zdárně pokračovat, považoval jsem za důležité 

a přínosné tuto problematiku nastolit a přiměřeným způsobem ji vyložit, a to až po úroveň 

sociálního jednání, neboť ustrnout čistě v rovině individuální by znamenalo vykonat pouze 

dílčí, nekompletní přechod. Na důležitost, kterou Ricoeur přisuzuje jednání, znovu 

narazíme v souvislosti se strukturou vyprávění. Zachycení struktury jednajících aktérů se 

ukáže jako podstatná součást správného pochopení imaginárního světa textu. Současně 

s tím bude dobře vidět ono prolínání strukturalismu a hermeneutiky, které je pro Ricoeura 

tolik typické a které představuje jedno z hlavních témat této práce. 
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5. Vysvětlování a rozumění 

 

Mezi klíčové koncepty, o něž je opřena Ricoeurova hermeneutická teorie, patří 

pojmy vysvětlování (explication) a rozumění (compréhension).
98

 Jedná se o dva postoje, 

které může interpretující čtenář zaujmout při konfrontaci s textem, tedy s literárním dílem, 

respektive s psaným diskursem. Ricoeur při svém uvažování porovnává oba termíny na 

epistemologické rovině a poukazuje na to, že vysvětlování je běžně pokládáno za princip, 

který je charakteristický pro oblast exaktních přírodních věd, zatímco v disciplínách 

humanitních se dominantním způsobem uplatňuje hermeneutický princip rozumění.
99

 

V tomto smyslu by pak bylo možné označit vysvětlování a rozumění za v podstatě 

nesmiřitelné paradigmatické protiklady tvořící základní distinkci epistemologického pole, 

neboť vysvětlování ve své radikální podobě přistupuje k textu jako ke stroji, s nímž nelze 

vést žádný dialog, jenž by celou analýzu pouze psychologizoval, kdežto radikální 

rozumění (prosazující se především v romantické hermeneutice) na druhé straně 

proklamuje téměř idylické splynutí čtenářovy duše s duší autora. Pro vysvětlování je dále 

typické hledání kauzalit, vztahů příčin a následků, a zahrnování konkrétních případů pod 

všeobecně platné zákonitosti. Rozumění je naproti tomu rozmluvou čtenáře a autora, která 

se blíží bezprostřednímu rozhovoru tváří v tvář a ptá se výhradně po sdělovaném smyslu. 

Vysvětlování je tak ve své krajní poloze objektivací textu, odstraněním jakékoli 

subjektivity a intersubjektivity, a naopak do krajností zahnaný přístup rozumění není ničím 

jiným než pouhou subjektivitou, rušící text jakožto objekt.
100

 

Ricoeur se však vůči těmto a podobným radikalismům důrazně vymezuje. Jeho 

snahou je ukázat spíše vzájemnou provázanost a dialektickou spojitost mezi vysvětlováním 

a rozuměním, která umožňuje plynulé a – což je důležité – obousměrné přecházení z 

jednoho do druhého. V Ricoeurově hermeneutice tedy vysvětlování a rozumění 

nepředstavují vzdálené opoziční póly, nýbrž propletené, navazující a střídající se momenty, 
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projevující se víceméně stejnou měrou. Jsou to dvě rovnocenné fáze jediného komplexního 

procesu interpretace, vyznačujícího se svou vlastní dynamikou.  

Vysvětlování přitom podle Ricoeura přichází na řadu tam, kde končí rozumění, tzn. 

právě tehdy, když přestává existovat ona nastíněná situace dialogu a je přerušena ona hra 

otázek a odpovědí, jimiž čtenář ověřuje své interpretace. Jednoduše řečeno, vysvětlení 

požadujeme analogicky k běžnému mluvenému hovoru tehdy, jestliže přestáváme 

bezprostředně rozumět – vysvětlování nám pomáhá rozumět lépe, přesněji.
101

 Coby jednu 

z fází interpretačního procesu lze vysvětlování popsat jako průběžnou snahu o zachycení 

mnoha dílčích významů (u textu jde například o významy na úrovni vět), zatímco při 

rozumění coby druhé z těchto fází jsou dílčí významy spojeny do jednoho hlavního, 

respektive celkového významu. Na základě toho pak můžeme říci, že vysvětlení na jedné 

straně směřuje k analytické struktuře textu a že rozumění na straně druhé směřuje k 

syntetické jednotě diskursu.
102

 

Pro bližší popis zmíněného střídání a prolínání vysvětlovací a rozumějící fáze 

interpretačního procesu se jako výchozí bod nabízí určité prvopočáteční rozumění, s nímž 

se do vlastní interpretace pouštíme. Nejde ještě v pravém slova smyslu o skutečné 

rozumění danému textu, ale spíše o jakýsi interpretační práh, jejž musíme pro správné 

porozumění teprve překročit. I proto Ricoeur označuje tuto prvotní fázi jako prosté 

odhadování celkového významu, který se před námi začne formovat až později. Ještě 

předtím však musíme projít fází vysvětlování, jež v podstatě představuje čtenářovu 

konfrontaci s textem sloužící k rozvinutí, revizi a následnému upřesnění dříve učiněných 

odhadů. Dospěje-li vysvětlovací fáze ke svému konci a je-li úspěšná, byl text pochopen a 

interpretován správně. V tomto okamžiku dochází opět ke střídání, při němž je 

vysvětlování znovu nahrazeno rozuměním, tentokrát už ovšem rozuměním prohloubeným, 

či jak říká Ricoeur, kvalifikovaným. 

Průběh vzájemného prostupování rozumějící a vysvětlovací fáze tedy v konečném 

principu opisuje trajektorii tzv. interpretačního oblouku, jenž spojuje odhadující rozumění, 

upřesňující vysvětlování a kvalifikované rozumění.
103
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Obr. 4 – Fáze interpretačního oblouku 

 

Platí tak, že vysvětlování je přechodnou fází mezi dvěma stupni rozumění, a plní tudíž 

zprostředkující funkci. Zároveň by mělo být každé vysvětlování završeno finálním 

sjednoceným rozuměním celkovému významu daného textu. Toto konečné porozumění lze 

též nazvat přisvojením (apropriací) významu, popsaným výše.  

Ricoeur však varuje před čtenářovou snahou pochopit text lépe než jeho autor, která 

je patrná v romantické hermeneutice. Interpret má mít totiž na paměti, že verbální význam, 

jejž před ním text otevírá, je prostorově i časově vzdálen od mentální intence autora. 

Vzniká tak hermeneuticky specifická situace odloučeného významu, při níž je nutné, aby 

čtenář překonal autorovu intenci, aby se dostal jakoby za ni. Řečeno Ricoeurovými slovy, 

je třeba překročit intenci významem. Tímto překročením je potom vyjádřen fakt, že 

rozumění se odehrává v nepsychologickém sémantickém prostoru, který se objevuje právě 

jako důsledek odloučení textu od autorovy mentální intence.
104

  

Zde podle Ricoeura začíná dialektika vysvětlování a rozumění. Je-li finální význam 

odloučen od autorovy subjektivity, lze text interpretovat mnoha různými způsoby, přičemž 

zprvu jde, jak jsme již řekli, o odhadování. Ricoeur nepředkládá seznam fixních pravidel, 

jimiž by se takové odhadování mohlo řídit (neboť tato pravidla podle něj ani neexistují), 

avšak uvádí tři principy, na jejichž základě je možné provést potvrzení původních odhadů 

čili tzv. validaci.  

 

 

 

 

                                                 
104

 RICOEUR, Paul. Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu, viz výše, s. 102-103. 



47 

 

5.1. Validace 

 

Prvního z těchto principů jsme se již letmo dotkli. Spočívá v tom, že text, respektive 

jeho verbální význam by měl být vykládán jako celek. Svým pojetím textu coby uceleného 

díla se Ricoeur řadí k zastáncům holistického přístupu. Zdůrazňuje totiž, že diskursivní 

dílo není pouhou lineární posloupností vět řazených za sebou, nýbrž kumulací významu, 

jejž čtenář postupně, avšak nelineárně rozkrývá a interpretuje. „Specifickou strukturu díla 

nelze vyvodit ze struktury jednotlivých vět.“
105

 To znamená, že dílo jako celek – jeho 

celkový význam – je hierarchickým uspořádáním hlavních a vedlejších témat, tedy témat, 

jež mají z hlediska celkového významu rozdílnou důležitost. Z toho dále plyne, že k tomu, 

abychom z textu vytěžili jeho celkový význam, musíme vlastně absolvovat cestu 

kruhového procesu, čímž se myslí, že v poznávání částí díla je již obsažen předpoklad 

nějakého celku a že spolu s poznáváním a interpretací těchto částí zároveň poznáváme a 

interpretujeme také celek. Při tomto procesu jde tedy o průběžné posuzování, či přesněji o 

zmíněné odhadování důležitosti různých významových částí ve vztahu k celkovému 

významu, přičemž validace odhadů vyžaduje jejich neustálou cyklickou revizi – je třeba 

navracet se zpět, abychom se mohli pohnout vpřed, blíže k cíli.
106

 

Podle druhého validačního principu by měl být text uchopen jako individuum, jako 

singulární bytí, jako jedinečné dílo. Stanovit singularitu textu nám pomáhají zejména 

kategorie literárních žánrů, třídy, do nichž daný text patří, či typy kódů a struktur, které se 

v daném textu uplatňují. Také tato individualizace, toto zařazení textu, je ale nejdříve 

odhadováním, při němž na text pohlížíme jako na předmět: můžeme ho pozorovat 

současně z několika stran, avšak nikdy ze všech stran najednou. Singulární celek textu tedy 

vždy nahlížíme z nějaké perspektivy – v důsledku toho lze různé části díla vztahovat 

k sobě, ale především k celkovému významu různými způsoby, plynoucími z předběžných 

odhadů.
107

 

Třetí princip připisuje textům několik potenciálních významových horizontů, k nimž 

se čtenář může dobrat odlišnými způsoby. Text může mít mnoho druhotných 

metaforických či symbolických významů, jeho atributem je tak polysémie, otevírající 

možnost několika variant čtení. Různé významy podle Ricoeura obklopují sémantické 
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jádro díla a tím, jak je postupně odkrýváme, jak procházíme oněmi horizonty, odhadujeme 

finální význam textu, skládáme mozaiku celkového významu díla.
108

  

K problému validace dodejme ještě tolik, že ověřování platnosti učiněných odhadů je 

založeno spíše na pravděpodobnosti interpretovaných významů nežli na empirické 

verifikaci pravdivosti přijatých závěrů. Tak jako tak je s validací spojena i možnost, ba 

dokonce nutnost invalidace určitých odhadů, tedy jejich nepotvrzení. Odhadované 

potenciální významy, jež nejsou hierarchicky rovnocenné, stojí proti sobě ve vzájemném 

konfliktu a cílem interpretace je argumentačně prosadit jeden z nich jako 

nejpravděpodobnější. Podaří-li se to, končí validační čili vysvětlovací fáze; dialektika se 

začíná obracet a ubírá se opět směrem k rozumění, tentokrát však již k rozumění 

kvalifikovanému. 

 

 

5.2. Strukturální analýza versus hloubková sémantika 

 

 Tento dialektický obrat skýtá čtenáři podle Ricoeura dvě možnosti, dva možné 

protikladné postoje, které může čtenář zaujmout. Za prvé je to zrušení referenční funkce 

textu, který tak kolem sebe nevytváří žádný svět. Interpret se v tomto případě vpravuje 

dovnitř textu a pomíjí jakýkoli jeho vnějšek. Příkladem tohoto způsobu čtení je 

strukturalistický, respektive sémiologický přístup (Lévi-Strauss, Barthes, Greimas či 

Propp), uvažující o textu jako o uzavřeném systému znaků, mezi nimiž panují opoziční 

vztahy. Primární roli zde nehraje smysl, nýbrž struktura textu, tedy postavení jednotlivých 

prvků, a to jednak k sobě navzájem, jednak ve vztahu k uzavřenému celku. Právě tyto 

vztahy jsou pro významy prvků určující. Strukturální analýza proto nejprve text 

segmentuje podle dílčích elementů (horizontální aspekt), načež sleduje, na jakých úrovních 

se elementární segmenty integrují do celku (hierarchický aspekt). Základem přitom je, že 

změní-li se jeden prvek systému, změní se celý systém, celá struktura. Aplikujeme-li 

strukturální analýzu na vyprávění, dostaneme tři úrovně, jež zároveň tvoří rámec 

sémiologického přístupu: úroveň činností, úroveň aktérů a úroveň narace, vyjádřenou 

vypravěčem.
109

  

Pokládám za potřebné poznamenat, že úroveň činností zde není uvedena na prvním 

místě jen tak náhodně. Předsunutí této úrovně ještě před úroveň aktérů vyprávění by se sice 
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mohlo zdát na první pohled lehce překvapivé, jak ovšem Ricoeur ukazuje, rovina 

samotného jednání je ve strukturální analýze jednajícím postavám nadřazena. K 

jednotlivým aktérům se totiž vždy váže sled či sekvence jednání a právě vzájemným 

propojením těchto sekvencí je zajištěna strukturální kontinuita vyprávění, respektive 

vnitřní logika, na níž se zakládá narativní čas. Podle toho lze potom zjednodušeně a do 

značné míry reduktivně říci, že vyprávění je ve své podstatě pouhou kombinací 

paradigmatických druhů jednání (jako je například slibování, zrazování, překážení, 

pomáhání atd.). Strukturální analýza vyprávění tudíž vysvětluje, jakým způsobem jsou 

jednání různých aktérů navzájem provázána v rámci celkové narativní struktury. Z takto 

utkané sítě jednání je až následně odvozena struktura aktérů, která je utvořena podobnými, 

avšak vzhledem k jednání sekundárními vztahy. Aktéři totiž nejsou pojati jako postavy 

disponující vlastní psychologií či subjektivitou, nýbrž jako pouhé role spojené s určitým 

druhem formalizovaného jednání.
110

 Aktér není strukturální analýzou definován ani tak 

jako vykonavatel určitého jednání, ale spíše jako pouhý jeho nositel; je zkrátka připojen ke 

konkrétní činnosti.  

Druhým z možných postojů je aktualizace neostenzivní reference textu v nové situaci 

čtenáře. Tento postoj interpretovi otevírá specifický druh světa, zpřístupněného 

hloubkovou sémantikou textu. Čtenář v textu hledá poukazy na tento možný svět a na 

smysl, jejž text předkládá k pochopení. „Smysl textu není za textem, ale před ním. Není 

něčím ukrytým, ale něčím odkrytým.“
111

 Pochopení smyslu však nemá nic společného se 

situací, v níž se nacházel autor textu. Vyžaduje spíše takový postup, kterým čtenář uchopí 

právě ten svět, jejž před ním text skrze svá tvrzení rozvíjí. Můžeme tudíž mluvit o pohybu 

od smyslu k referenci – o pohybu směřujícím od smyslu vět, jež text obsahuje, k odkazům 

na svět, který otevírá, neboli od toho, co text vypovídá, k tomu, o čem vypovídá.
112

 

Přestože Ricoeur zprvu popisuje oba postoje jako zcela odlišné, ba protikladné, 

posléze dodává, že jejich vztah není výlučně odmítavý. Strukturální analýzu totiž považuje 

za nezbytný mezistupeň spojující naivní, povrchovou interpretaci – odhadující rozumění – 

a interpretaci kritickou, hloubkovou – kvalifikované rozumění. Znovu se zde vynořuje 

dialektika vysvětlování a rozumění coby fází hermeneutického oblouku. Zatímco na jedné 

straně stojí strukturalismus, jemuž lze přisoudit vysvětlovací úlohu, stranící objektivnímu 

přístupu, na straně druhé stojí hledání smyslu, potažmo reference textu, jež by bylo možno 
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nazvat rozumějícím hermeneutickým principem, klonícím se k subjektivitě. 

Strukturalismus se tu ocitá ve funkci zprostředkovatele mezi dvěma hermeneutickými 

polohami. 

Strukturální analýza tedy zaujímá důležitou (dá se říci centrální) pozici, avšak pro 

zevrubné, celkové porozumění textu je sama o sobě nedostačující a Ricoeur upozorňuje na 

její omezení. Vymezuje se vůči sémiologickému způsobu narativní analýzy, která chápe 

vyprávění jako uzavřenou, izolovanou strukturu a bere v úvahu výhradně systémové znaky 

narativity ležící uvnitř samotného textu vyprávění, čímž popírá veškerou psychologii a 

sociologii obecenstva.
113

 Přístup strukturalismu sice umožňuje vysvětlovat text, sám o sobě 

mu však nemůže rozumět, nemůže ho interpretovat. Odhaluje logiku textu jako síť vztahů 

mezi operacemi, jež se v něm objevují, zároveň ale opomíjí jeho význam. Ve strukturální 

analýze vyprávění je význam textu potlačen, či jakoby odložen.
114

 Strukturalismus se takto 

dle Ricoeura vyčerpává už na úrovni popisu (objektivních) narativních kódů; ulpívá tak 

v povrchové rovině a problém hloubkové sémantiky nechává bez povšimnutí k dispozici 

hermeneutickému zkoumání. Podle hermeneutického přístupu je vyprávění, respektive text 

obecně naopak otevřen směrem do světa a jako významuplný se předkládá čtenáři 

k (subjektivní) interpretaci.  

 

 

5.3. Interpretující subjekt v „akci a naraci“ 

 

Na tomto místě narážíme na téma interpretujícího subjektu. V souvislosti s ním je ale 

nejprve třeba vrátit se zmínkou k již poodhalené otázce autorovy intence. Po mém soudu je 

totiž zásadně důležité zopakovat Ricoeurovo upozornění, že při hermeneutické interpretaci, 

jejímž cílem je hloubkové porozumění dílu, nejde o to, aby se čtenář snažil identifikovat 

vlastní psychologii s psychologií autorovou, nýbrž o pochopení toho, o čem se v textu 

mluví. V první řadě je tedy nutné správně interpretovat věc textu, respektive typ světa, 

který dílo před textem rozvíjí, přičemž nelze zpochybňovat subjektivní charakter takovéto 

interpretace. Smysl textu je vždy přijímán, osvojován, přivlastňován nějakým 

subjektem.
115
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Z mnoha pasáží Ricoeurových textů je patrný značný důraz kladený na důležitost 

interpretujícího subjektu. Velký význam je též přisuzován lidskému jednání, které je 

vlastně inspirativním zdrojem či předlohou pro narativní formy. Vyprávění tvůrčím 

způsobem napodobuje a přetváří svět lidského jednání; právě v tom spočívá jeho 

mimetická funkce. Text ve formě narace je  z perspektivy strukturalismu sice uzavřeným, 

kodifikovaným a objektivním systémem, zároveň však otevírá svět jednajících aktérů, jenž 

je interpretován rozumějícími subjekty. Z tohoto hlediska je tedy strukturalismus 

předstupněm hermeneutiky.  

Vztah, pro který bychom mohli použít označení „akce a narace“, je ovšem 

oboustranný, reciproční. Už dříve jsme uvedli, že prostřednictvím mimetické funkce 

probíhá mezi jednáním a vyprávěním vzájemná výměna v tom smyslu, že jednání je často 

referentem narací, a ty zase zároveň nezřídka fungují jako paradigmata lidského jednání. 

Na příbuznost jednání a vyprávění odkazuje také Ricoeurovo pojetí jednání jako kvazi-

textu: podobně jako je text sémanticky autonomní, neboť se již vzdálil od původní 

autorovy intence, odděluje se i jednání od aktéra, čímž získává svou autonomii. Navíc 

stejně jako je možné interpretovat text, nabízí se k interpretaci rovněž jednání.
116

 

 

 

5.4. Sledování příběhu 

 

Jsme-li interpretujícími čtenáři vyprávění, musíme především sledovat linii příběhu. 

Vše se opět soustřeďuje kolem dialektiky vysvětlování a rozumění, neboť sledovat 

vyprávěný příběh znamená „rozumět sledu jednání, myšlenek, pocitů vykazujících jak jistý 

směr, tak také mnohá překvapení.“
117

 Jestliže prvotní, bezprostřední, spontánní rozumění 

selhává, přichází na řadu – jak již bylo uvedeno výše – vysvětlovací fáze. Právě 

vysvětlování umožňuje sledovat příběh déle a lépe, což je u interpretace vyprávění jeho 

základní funkcí. Dialektickou provázanost a střídání fází interpretačního oblouku je proto 

nutné chápat jako přirozené rozvinutí bezprostředního rozumění pomocí vysvětlování a 

jako nezbytnou součást hermeneutického procesu.  

Schopnost rozumět naraci lze podle toho, co bylo nyní řečeno, definovat jako 

schopnost sledovat příběh. Rysem příběhu je přitom jednak nahodilost, jednak ale i jeho 

logická kontinuita, díky níž je rozuzlení či vyústění přijatelné. Pouze interpretace, která 
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toto respektuje, je skutečným porozuměním. „Sledování příběhu je naprosto specifická 

činnost, při níž neustále předvídáme následující běh událostí a jejich vyústění, a příslušně 

upravujeme naše anticipace, dokud se neshodují se skutečným vyústěním. Pak řekneme, že 

jsme porozuměli.“
118

 Vysvětlování zde jen potvrzuje svou roli prostředníka, neboť 

konečným cílem čtenáře není hledat ve vyprávění skryté zákonitosti vyžadující explikaci, 

nýbrž využít princip vysvětlování k dosažení lepšího a plnějšího porozumění. Vysvětlování 

nám pomáhá lépe rozumět. 

 

 

5.5. Epistemologické smíření 

 

V tomto bodě dopíšeme příznačný oblouk a vrátíme se zpět k tématu epistemologie, 

jímž jsme uvedli tuto kapitolu, zabývající se dialektikou vysvětlování a rozumění. 

Interpretační proces je dynamickým střídáním těchto dvou fází, z nichž rozumění podle 

Ricoeura představuje nemetodický moment interpretace, kdežto vysvětlování je 

momentem metodickým. Oba momenty se nakonec spojují a utvářejí celek: „Rozumění 

předchází, doprovází, završuje, a tak zahrnuje vysvětlování. Naproti tomu vysvětlování 

analyticky rozvíjí rozumění.“
119

 Vysvětlování a rozumění se tedy na epistemologické 

rovině tímto způsobem navzájem vyvolávají a podporují, což přispívá ke komplexnímu a 

poněkud paradoxnímu vztahu přírodních a humanitních věd.  

Úsilí smířit vysvětlování a rozumění je jedním z výrazných rysů Ricoeurovy 

hermeneutické teorie. Sám Ricoeur nikterak neskrývá svou snahu o revizi pojmu 

vysvětlování, o jeho plnohodnotné začlenění do interpretačního procesu a v návaznosti na 

to také o jeho celkovou integraci v rámci humanitních oborů. Přichází s názorem, že 

vysvětlovací přístup nepoužívají výlučně přírodní vědy, nýbrž také lingvistika, analyzující 

malé jazykové jednotky (jednotky menší než věta) pomocí systematických pravidel. Podle 

toho je vysvětlování implicitním principem humanitních věd a jako takové může ochotně a 

bezproblémově sloužit coby zprostředkovatel hermeneutického rozumění, neboť 

lingvistická pravidla, platná pro malé jednotky, se stejně dobře uplatňují i při strukturální 

analýze velkých jednotek (jednotek větších než věta), jako jsou například vyprávění, 
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 Tamtéž, s. 112. 
119

 Tamtéž, s. 113, kurzivou opatřil P. Ricoeur. 
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pohádky či mýty.
120

 Znovu se tak ukazuje Ricoeurovo pojetí vztahu strukturalismu a 

hermeneutiky.  

Zahrnutím vysvětlování do lingvistiky, respektive do hermeneutiky Ricoeur 

vykračuje směrem k obecnému smíření humanitních a přírodních věd. Vysvětlování se tak 

v posledku jeví jako jejich styčný bod a pojítko, jež mezi nimi zajišťuje kontinuitu. 

Případnou diskontinuitu na epistemologickém poli sice může přivodit pojem rozumění, 

jenž se prosazuje výhradně v oblasti věd o člověku, Ricoeur však konstatuje, že kontinuita 

a diskontinuita mezi jednotlivými vědními disciplínami se nakonec slučují, a to analogicky 

k jeho pojetí dialektiky vysvětlování a rozumění.
121
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 RICOEUR, Paul. Qu’est-ce qu’un texte?, viz výše, s. 169. 
121

 RICOEUR, Paul. Vysvětlovat a rozumět: K několika pozoruhodným spojitostem mezi teorií textu, teorií 

jednání a teorií historie, viz výše, s. 113. 
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6. Text a jednání 

 

Jestliže v této práci sledujeme Ricoeurova strukturalistická východiska, jejich 

přepracování na diskursivní pojetí jazyka, následnou aplikaci na oblast hermeneutiky a 

také Ricoeurův přechod od hermeneutiky textu k hermeneutice jednání, pak nyní můžeme 

přikročit právě k paralelním rysům textu a jednání. Diskurs, a hovořím v tomto případě 

zatím o diskursu mluveném, jsme popsali jako událost realizovanou v určitém čase, 

v aktuální přítomnosti, a mající v zásadě efemérní, pomíjivý charakter. Dále jsme uvedli, 

že diskurs odkazuje jednak ke svému mluvčímu (skrze gramatické prostředky), jednak ke 

světu (skrze referenční funkci). Zmínili jsme též, že diskurs je vždy někomu určen, 

někomu adresován, přičemž v bezprostředním dialogu sdílejí mluvčí a adresát tutéž situaci, 

tentýž kontext, v němž je jejich rozhovor zakotven. K těmto konstitutivním rysům 

mluveného diskursu jsme dialekticky připojili atributy týkající se diskursu psaného, tedy 

textu pojatého jako diskurs. Písmo vyvažuje pomíjivý charakter diskursivní události, neboť 

prostřednictvím inskripce umožňuje zachytit a fixovat relativně stabilní význam ve formě 

textu. Písmo zároveň způsobuje odstup mezi autorem textu a čtenářem, tedy zrušení 

přímého dialogu, jenž může probíhat mezi mluvčím a adresátem. Text je oddělen od 

autorovy mentální intence a na rozdíl od ostenzivní reference bezprostředního dialogu je 

nositelem neostenzivní referenční funkce. Adresnost diskursu je potom u textu 

modifikována do nekonkrétní podoby univerzálního spektra adresátů-čtenářů, jelikož, jak 

jsme řekli, text je potenciálně adresován každému, kdo umí číst.
122

 

Ricoeurovo propojení hermeneutiky textu a hermeneutiky jednání vychází právě 

z těchto vlastností textu. Text lze podle Ricoeura pokládat za model platný i pro oblast 

lidského jednání, a interpretační postupy vztahující se k textu lze tudíž považovat za 

obecné paradigma humanitních věd. Stejně jako text – tedy s přihlédnutím ke všem jeho 

charakteristikám a s využitím dialektiky vysvětlování a rozumění – lze prý číst i lidské 

jednání: „Také lidské jednání je otevřeno komukoli, kdo umí číst.“
123

 

Několikrát jsme výše zmínili, že diskurs de facto plní roli zprostředkovatele 

mezilidské komunikace – mluvený diskurs zprostředkovává přímý dialog, text je pak 

komunikací skrze odstup. Jednání lze v tomto ohledu připodobnit k oběma komunikačním 

druhům. Každodenní lidské jednání, tak jak je běžně chápáno a vykonáváno, zpravidla 
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 Právě uvedené atributy textu jsou heslovitě vyjmenovány v RICOEUR, Paul. The Model of the Text: 

Meaningful Action Considered as a Text, viz výše, s. 157, kde je Ricoeur označuje za objektivní rysy textu. 
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 „Human action, too, is opened to anybody who can read.“ (Tamtéž, s. 155, kurzivou opatřil P. Ricoeur.) 
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není ničím jiným než vzájemnou výměnou mezi aktéry, kteří sdílejí tutéž situaci. 

Hovoříme-li tedy u mluveného diskursu o dialogu nebo též o interlokuci, pak u jednání 

používáme termín interakce. Takovéto běžné jednání má potom charakter události a stejně 

jako mluvený diskurs nabývá podobu řečového aktu. Také do jednání totiž aktér vkládá 

určitou ilokuční sílu a může jím vyvolat perlokuční účinky. Zároveň s tím má jednání 

rovněž svůj vlastní propoziční obsah, svůj význam, podle nějž ho lze opětovně 

identifikovat. Tím se již dostáváme k paralelám jednání a textu. I u jednání je totiž jeho 

povaha aktuální, pomíjivé události dialekticky vyvážena či překonána jeho významem, 

jenž zůstává trvalý. A tak, jako je text oddělen od svého autora, je též významuplné jednání 

odděleno od svého aktéra. Trvalý a opětovně identifikovatelný význam zaručuje jednání 

jeho nezávislost na aktérovi, jeho vlastní autonomii. Tato autonomie pak umožňuje, aby 

jednání rozvíjelo své vlastní (třeba i nezamýšlené) důsledky a je též konstitutivní pro 

úroveň sociálního jednání.
124

 

Podle Ricoeura z nás naše činy odcházejí a zanechávají v čase trvalejší či méně 

trvalé významové stopy, jež lze číst a interpretovat jako text. Stejně tak je možné tyto 

stopy zaznamenávat, tedy inskribovat jejich význam. Výsledkem tohoto zaznamenávání 

lidských činů, této inskripce jejich významu do textu, je historie, respektive historické 

archivy. Právě v archivech je vepsán autonomní význam jednání, který je oddělen od 

intencí aktérů, a jako takový je tudíž depsychologizovaný. Historické zaznamenávání je 

pak bezpochyby sociálním fenoménem, neboť překračuje úroveň samotného 

individuálního jednání a zcela uniká kontrole jednotlivých aktérů.
125

 O člověku jako 

jednotlivci můžeme jen těžko prohlásit, že má historii či dějiny; má spíše život, k němuž se 

váže jeho biografie. Až na úrovni sociálních skupin, jakými jsou kupříkladu národy, 

národnostní menšiny a samozřejmě mnohé další, lze mluvit v pravém slova smyslu o 

historii, respektive o dějinách. 

Nabízí se tedy říci, že autonomní, depsychologizovaný význam individuálního 

lidského jednání prochází při historické inskripci procesem jakési zvláštní dějinné 

socializace. Zvláštní a dějinné proto, že onen odpoutaný význam přesahuje nejen původní 

aktuální událost individuálního jednání, čímž se stává významem sociálním, platným 

v dané době, nýbrž přesahuje i tyto sociálně-historické podmínky a stává se významem 

transsociálním či transhistorickým. Znamená to, že tento význam lze v nových sociálně-

historických kontextech opětovně aktualizovat a příslušné jednání znovu uplatnit. 
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Takovéto opakovatelné jednání, které přesahuje svůj původní okamžik, má tzv. trvalou 

relevanci (angl. durable relevance)
126

 a může být institucionalizováno. Transhistorické 

sociální instituce pak zase zpětně určují rámec našeho individuálního jednání – usnadňují 

ho a zároveň omezují, udávají mu směr – čímž se pomyslná smyčka uzavírá. Tím se však 

již poněkud vzdalujeme od našeho hlavního tématu. 

Držme se proto paradigmatické role textu a sledujme dále ty aspekty, jež podle 

Ricoeura společně sdílejí text a lidské jednání. Jedním z nich je také neostenzivní 

referenční funkce, která souvisí s problematikou významu. Tak, jako text odkazuje na svůj 

svět, jenž se rozvíjí před čtenářem, je rovněž jednání odrazem světa, v němž se odehrává. I 

jednání má tedy svou neostenzivní referenci, pramenící – stejně jako v případě textu – 

z jeho významu. Právě skrze význam se text i jednání vztahují ke světu.  

Co se týče významu jednání, považuji za vhodné ještě specifikovat jeho 

transhistorický a transsociální charakter. Nejde totiž o to, že by byl depsychologizovaný a 

socializovaný význam historickou inskripcí izolován (archivován) jako nějaká rigidní, 

statická, neměnná entita, kterou by bylo vždy možné uchopit jako již hotovou, ukončenou, 

uzavřenou. Je tomu spíše naopak. Transhistorická a transsociální povaha jednání nespočívá 

v tom, že by jeho význam připouštěl pouze a právě jednu jedinou, unikátní interpretaci, 

nutně či jaksi povinně platnou ve všech sociálně-historických kontextech. Spočívá v tom, 

že se dané jednání, jeho význam, v průběhu dějin neustále a opakovaně otevírá novým a 

novým interpretacím. I zde je možné spatřit podobnost textu a jednání. Nejen text, ale též 

jednání představuje otevřené dílo; jeho přesahující význam, nesoucí se dějinami, otevírá 

nové reference, dostává novou, aktuální relevanci a umožňuje nové interpretace.
127

 Výše 

zmíněná trvalost významu neznamená jeho hermetickou konzervaci, jež by mu zaručovala 

věčnou nedotknutelnost, nýbrž znamená schopnost být opětovně aktualizován a případně 

modifikován v proměnlivých sociálních a historických podmínkách. Význam je tedy 

dynamický a jeho interpretace závisí nikoli na době, kdy ještě splýval s onou původní 

událostí, při níž byl formován; událost, jak již víme, je významem překročena. Je tedy 

třeba interpretovat význam jako oddělený od doby jeho původu a jako odloučený od jeho 

původce. Jak píše Ricoeur, význam má být nahlížen a interpretován skrze současnou, 

aktuální praxi.
128
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6.1. Text a jednání v hermeneutickém kruhu 

 

Zpočátku této kapitoly jsme uvedli, že také při interpretaci významu lidského jednání 

je dle Ricoeura nutné brát v potaz dialektický princip vysvětlování a rozumění, uplatňující 

se při práci s textem. Přikročením k tomuto bodu završíme výklad analogie textu a jednání, 

načež by měla být potvrzena platnost paradigmatu textové interpretace pro oblast jednání 

v jeho obecné rovině a spolu s tím i pro celou oblast humanitních věd.  Začněme poněkud 

zeširoka a vraťme se k tomu, o čem již byla řeč dříve. Vysvětlování a rozumění jsme 

popsali jako dvě střídající se fáze interpretačního procesu. Ještě než se samotná 

interpretace textu rozběhne, disponuje čtenář souborem určitých předpokladů, s nimiž 

k textu přistupuje a které využívá k odhadování jeho celkového významu. Operaci s těmito 

předpoklady jsme nazvali odhadující rozumění. Jak interpretační proces postupuje dále, 

naráží čtenář na různá úskalí textu, s nimiž je třeba se vyrovnat. Předpoklady a odhady je 

nutné potvrdit, respektive vyvrátit, tedy provést jejich validaci, popřípadě invalidaci. Jde o 

kladení a zodpovídání otázek vztahujících se k textu. V této fázi přichází na řadu 

vysvětlování, které tak může naplnit svou zprostředkující funkci. Jestliže potom čtenář 

zvolí správnou finální interpretaci, tedy rozhodne-li správně o celkovém významu textu, 

došel do stadia kvalifikovaného rozumění, jímž je proces interpretace zakončen a bez nějž 

by nebyl kompletní.  

Toto dialektické střídání či prolínání rozumějící a vysvětlovací fáze se u Ricoeura 

objevuje pod označením interpretační nebo též hermeneutický oblouk,
129

 jež je ostatně 

užito i v předchozím výkladu, známější je však pod pojmem hermeneutický kruh, který se 

v Ricoeurově teorii na několika místech rovněž vyskytuje.
130

 Pojem hermeneutického 

kruhu, jenž je pro hermeneutiku obecně jedním z těch vůbec nejdůležitějších, vychází 

právě z faktu, že ještě před samotnou interpretací má čtenář jisté předběžné vědomí, které 

ho ke čtení jednak motivuje, a jednak ho při čtení ovlivňuje. Toto předběžné vědomí se 

často nazývá předporozumění (něm. Vorverständnis) a „vyrůstá z tradice, která umožňuje 

orientaci v přirozeném světě.“
131

 Jde o to, že dříve než se čtenář do textu pustí, má již 
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 Výraz „interpretační oblouk“ lze nalézt v článku RICOEUR, Paul. Vysvětlovat a rozumět: K několika 

pozoruhodným spojitostem mezi teorií textu, teorií jednání a teorií historie, viz výše. V článku RICOEUR, 
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předem určitou představu o celku daného textu a o jeho významu. Text je čten, 

interpretován a chápán postupně, už předtím ale čtenář o textu něco ví.  

Jakmile však čtení započne, jsou původní odhady, předpoklady, předsudky 

revidovány a opravovány, potvrzovány či vyvraceny. Čtenář se textu průběžně ptá na další 

a další otázky a odpovědi na ně jsou s pokračujícím procesem interpretace neustále 

zpřesňovány. Prvotní předporozumění nakonec tvoří jen malou část rozumění finálního, 

tedy kvalifikovaného. Z právě řečeného už může být patrné, že interpretace je nikoli 

pasivním, nýbrž aktivním procesem. Upozorněme ovšem, že onou aktivitou se nemyslí jen 

jakési postupné hledání již hotové odpovědi na klíčovou otázku textu, přičemž by šlo 

pouze o to, kdy a na jakém místě bude tato odpověď objevena; to by bylo v rozporu 

s hermeneutickou představou interpretačního procesu. Interpretace je aktivní činností 

v tom smyslu, že čtenář celkový význam textu sám dotváří. Různé čtenáře zaujmou v 

jednom a tomtéž textu různé věci, a dokonce i téhož čtenáře může při opakovaném čtení 

textu upoutat vždy něco jiného. Kolik má text čtenářů, tolik má i potenciálních interpretací, 

přičemž všechny, které se pohybují v mezích vytyčených sémantickými možnostmi daného 

textu, mohou být postaveny na stejnou úroveň, neboť mají srovnatelnou platnost. I takto 

lze v hermeneutice chápat polysémii textu. Interpretační proces je tak konstruktivní 

činností, jejímž vyvrcholením je aktivní rozhodnutí čtenáře o celkovém významu textu a 

jejímž ideálním zakončením je správné, tedy kvalifikované rozumění. 

Interpretace má tedy obloukový či kruhový charakter: od odhadujícího rozumění 

(předporozumění) přes vysvětlování a validaci až k rozumění kvalifikovanému. Cíl tohoto 

směřování je dosažitelný proto, že předběžné vědomí dokáže odhlédnout od sebe sama, 

respektovat autonomii textu a opravit po konfrontaci s ním své předsudky, čímž může sobě 

samému porozumět lépe. V principu jde o to, že čtenář při interpretaci postupuje od 

jednotlivých částí k porozumění celku a od něj zase zpět k porozumění částem – právě 

v tom spočívá podstata hermeneutického kruhu.
132

 To, co je jednotlivé, musí být 

pochopeno z „celku ducha.“
133
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Hermeneutický kruh přitom není bludným kruhem, v němž by se čtenář neustále 

vracel do stejného bodu, a z nějž by se měl proto snažit vystoupit. Promítneme-li totiž 

pojem hermeneutického kruhu do zcela obecné roviny, v níž čtenář nepracuje pouze 

jedenkrát s jedním jediným textem, přestává být tento kruh kruhem (potažmo oblouk 

obloukem) v přísném slova smyslu a stává se spíše spirálou. Každý text, každá interpretace 

ovlivňuje čtenářovu zkušenost, kvalitativně i kvantitativně ji obohacuje a také prohlubuje. 

Po konfrontaci s textem se tak čtenář posouvá vždy o něco dále; nikdy se nevrací na místo, 

odkud svou interpretaci začal. Jeho zkušenost již není stejná, a neobíhá tudíž v kruhu, 

nýbrž se mění a stáčí se do nekonečné spirály. Po přečtení jednoho textu jsou tu texty další, 

k nimž už čtenář přistupuje s novou, obohacenou zkušeností. Jako vhodnější než chápat 

interpretační proces coby uzavřený cyklus se tedy jeví transformace hermeneutického 

kruhu do podoby otevřené spirály. Namísto snahy o vymanění se ze skličujícího 

hermeneutického kruhu má pak čtenář usilovat o to, aby vstoupil do této obohacující 

hermeneutické spirály.
134

 Domnívám se, že představa spirály lépe koresponduje 

s Ricoeurovým pojetím textu jako otevřeného, dynamického díla, zatímco představa kruhu 

může navozovat dojem uzavřeného a spíše statického textu. Hermeneutická spirála též dle 

mého názoru nejlépe vystihuje povahu čtenářovy zkušenosti – bere totiž v potaz čtenářův 

posun, který přichází spolu s interpretací jednoho textu a z nějž čtenář může těžit při práci 

s dalšími texty. 

Ať už k interpretačnímu procesu přistupujeme jako k oblouku, kruhu, nebo spirále, 

vždy musíme nahlížet text jako vzájemný vztah celku a jeho částí. Části samotné nám nic 

neřeknou, poslouží však k pochopení celku. Stejně tak celek umožní lépe pochopit 

jednotlivé části. Text je tak pro Ricoeura „kumulativním, holistickým procesem,“
135

 nikoli 

pouhou sumou lineárně postupujících vět. Zároveň platí, že celkového významu textu se 

lze dobrat několika možnými způsoby, tedy několika možnými interpretacemi, což bylo již 

zmíněno v souvislosti s polysémií textu. Tato mnohoznačnost (angl. plurivocity), která je 

pro text charakteristická a která je odlišná od mnohoznačnosti slov a vět, se pak objevuje i 

u jednání, čímž se vracíme k paralelám, které nás zde zajímají.  

Ricoeur ukazuje, že nejen význam textu, ale též význam jednání, historických 

událostí a sociálních fenoménů lze konstruovat různými způsoby, a to na základě 

interpretace motivací a účelů, jež dané jednání vedou. Motivace a účely vymezují 

                                                 
134

 POKORNÝ, Petr et al. Hermeneutika jako teorie porozumění: od základních otázek jazyka k výkladu 

bible, viz výše, s. 108. 
135

 RICOEUR, Paul. The Model of the Text: Meaningful Action Considered as a Text, viz výše, s. 159. 
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sémantické možnosti, jimiž se musí interpretace řídit a které jsou analogické se 

sémantickými možnostmi textu. Totožná jednání zaznamenaná v archivech tedy mohou být 

vyložena různě, avšak interpretace musí sledovat jejich účely a motivace, jež naznačují 

logiku argumentačních procedur.
136

 Tak jako v případě textu, i u jednání je potom nutné 

rozhodnout o jeho konečném významu a také zde se podle Ricoeura vhodně uplatňuje 

kruhová, oblouková, či spirálovitá dialektika vysvětlování a rozumění. Právě jejich 

prostřednictvím je možné revidovat předběžné odhady, potvrdit ty správné, vyvrátit ty 

chybné a vyřknout verdikt o finálním významu jednání. Právě vysvětlování a rozumění tak 

pomáhá vyřešit konflikt různých interpretací textu i jednání. Vyřknout verdikt ovšem 

neznamená prohlašovat příslušnou interpretaci za absolutní, neochvějnou a 

nezpochybnitelnou. Takovéto prosazování by bylo dle Ricoeura jen interpretačním násilím. 

Je třeba být si vědom naopak toho, že u textu, jednání a v humanitních vědách obecně není 

žádná interpretace nezpochybnitelná.
137
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 Tamtéž, s. 160-161. 
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 Tamtéž, s. 162. 
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7. Zobecnění: strukturalismus, hermeneutika a 

humanitní vědy 

 

Na tomto místě již lze přejít od výčtu styčných bodů textu a jednání a od popisu 

principů, které se paralelně uplatňují při jejich interpretaci, k obecným závěrům, jež bude 

možné vztáhnout na celé pole humanitních věd. Tím bude jednak potvrzena ona zmíněná 

paradigmatická role textu, jednak se rovněž znovu ukáže důležitost strukturálního přístupu 

v Ricoeurově teorii, čímž bude právě vyložená problematika lépe začleněna a pevněji 

zakotvena do celkového kontextu této práce.  

Strukturálními východisky jsme začali, zároveň jsme však uvedli, že Ricoeurova 

hermeneutická teorie není jednostrannou a bezvýhradnou adorací strukturalismu. Naopak, 

Ricoeur mnohé Saussurovy teze o jazyce kritizuje a bere si od něj, chtělo by se říci, jen 

„druhou stranu mince“, tu, kterou Saussure nechává v pozadí. Zatímco Saussure zkoumá 

statický, izolovaný, uzavřený systém jazyka (langue), Ricoeur se zaměřuje na aktivní, 

otevřené jazykové projevy mluvčích, namísto pojmu mluvy (parole) však volí termín 

diskurs. Tento pojem přitom nepoužívá pouze pro projevy mluvené, nýbrž rozšiřuje jeho 

platnost také pro projevy psané, pro texty, a činí tak z diskursu jeden z hlavních konceptů 

své hermeneutiky. 

Přestože je už jen z této stručné rekapitulace patrné Ricoeurovo odchýlení od 

nosných myšlenek strukturální lingvistiky, strukturalismus jako takový Ricoeur zcela 

nezavrhuje, podotýká však, že je nutné uvědomit si jeho meze. Teprve až si je uvědomíme, 

můžeme podle Ricoeura naplno využít potenciál strukturalismu, a sice tak, že z něj 

učiníme prostředek hermeneutického porozumění. Ricoeur se tématu propojení 

strukturálního a hermeneutického přístupu zevrubně věnuje a předkládá de facto návod, jak 

lze této symbiózy docílit. Konečnou metou Ricoeurovy teorie sice zůstává hermeneutické 

poznání, aby však dosáhlo patřičné úrovně, patřičné hloubky, neobejde se bez principů 

strukturalismu. Ricoeur tak chce prezentovat vztah strukturalismu a hermeneutiky jako 

oboustranně prospěšný – jedno je dialektickým rozšířením druhého – z čehož má 

v důsledku největší prospěch čtenář, respektive interpretující subjekt obecně. 

V předchozím výkladu jsme uvedli, že strukturální analýza je nezbytným 

prostředníkem mezi naivní a kritickou interpretací, mezi povrchovou a hloubkovou 

sémantikou. To platí nejen pro text, ale též pro oblast jednání, neboť i to má svou 

povrchovou a hloubkovou sémantiku. I jednání má svou neostenzivní referenci, svůj svět, 
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na nějž odkazuje. Touto referencí jsou mezilidské konflikty, krizové situace, existenciální 

otázky apod.
138

 I jednání je odděleno od svého původce, od aktéra, a získává svou vlastní 

autonomii. I u jednání je intence aktéra a pomíjivá událost překročena trvalým významem, 

jejž je nutné interpretovat. To vše představuje hloubkovou sémantiku jednání, tedy to, 

čemu je skutečně nutné porozumět. Hermeneutika tak přesahuje svět textu a proniká do 

světa jednání, a to nejen na individuální úrovni, nýbrž také na úrovni sociální, čímž se 

stává paradigmatickým přístupem humanitních věd. Nesmí však ustrnout ve stadiu 

naivního, předběžného, odhadujícího rozumění; musí skrze vysvětlování směřovat 

k rozumění kritickému, kvalifikovanému. Vysvětlování je tím vlastně přiřknuta zásadní 

role, neboť bez něj by hermeneutika zůstala jen na povrchu. 

Výsadním vysvětlovacím způsobem je pro Ricoeura právě strukturalismus, jak jsme 

ho popsali dříve. Uvedli jsme, že Ricoeur oceňuje přednosti strukturalismu, uznává kvality 

jeho vědecké metody, avšak spolu s tím zároveň upozorňuje na jeho omezení. Tvrdí, že 

strukturalismus je v rámci humanitních věd vhodnou metodou pro analýzu všech 

fenoménů, které jsou podobné systému jazyka, a které tudíž představují uzavřenou 

strukturu, pro niž jsou rozhodující vzájemné vnitřní vztahy jejích prvků. Strukturální 

model podle něj „směřuje výzkum k artikulacím, jež se podobají jeho vlastním artikulacím, 

to je k logice protikladů a korelací, to je konečně k systému rozdílů.“
139

 Tento model lze 

dobře aplikovat na všechny sémiologické systémy, tedy na ty, které mají znakovou 

povahu. A právě tu má dle Ricoeura i sociální realita.
140

 

                                                 
138

 Tamtéž, s. 166. 
139

 RICOEUR, Paul. Struktura a hermeneutika, viz výše, s. 281. Ricoeur v této souvislosti udává příklad 

Lévi-Straussových zkoumání, přičemž se opírá o jeho knihy Myšlení přírodních národů, Strukturální 

antropologie a také Systémy příbuzenství (Les systèmes élementaires de la parenté). Lévi-Strauss podle 

Ricoeura vcelku úspěšně přenáší strukturální model do oblasti antropologie a aplikuje ho na studium 

příbuzenských systémů. Zde může model dobře fungovat, neboť systém příbuzenství vykazuje podobné rysy 

jako systém jazyka: také zde jsou totiž důležité vnitřní vztahy vzájemných opozic mezi prvky (např. „manžel-

manželka“, „otec-syn“ apod.) a také zde lze vysledovat dominanci synchronie nad diachronií. Příbuzenství 

tak může být pokládáno za analogon jazyka, jelikož jde o strukturu s vlastními vnitřními pravidly. Podobně 

Lévi-Strauss pracuje i s mýtem, jejž také pokládá za uzavřený systém binárních protikladů. Ricoeur však 

kritizuje Lévi-Strausse za to, že si neuvědomuje meze strukturálního přístupu a že si pro svá zkoumání 

plánovitě vybírá pouze ty oblasti, které strukturální metodě nejvíce vyhovují. Lévi-Strauss prý automaticky 

generalizuje své poznatky, aniž však dokazuje, že strukturální přístup lze použít i mimo myšlení přírodních 

národů. Podle Ricoeura Lévi-Straussův strukturalismus (a koneckonců strukturalismus obecně) opomíjí 

historicitu, není tudíž použitelný tam, kde je právě historie preferována, tzn. například u civilizací, jež mají 

své kořeny ve starozákonní tradici. Zde je naopak nutné doplnit, rozšířit či překročit strukturalismus 

hermeneutikou. Strukturalismus v Lévi-Straussově podání, respektive strukturalismus stojící sám o sobě 

Ricoeur označuje za „myšlení, které nemyslí“, jelikož nemá schopnost reflexe. Strukturální poznání je jen 

částečné, neboť pouze hermeneutika může být reflexivní. Až propojení strukturalismu a hermeneutiky se 

ukazuje jako přínosné. (RICOEUR, Paul. Struktura a hermeneutika, viz výše.) 
140

 Viz RICOEUR, Paul. The Model of the Text: Meaningful Action Considered as a Text, viz výše, s 165-

166. 
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Co se týče analýzy vzájemných vztahů, korelací mezi jednotlivými prvky systému, 

vystačí si strukturalismus zcela sám, neboť dokáže tyto vztahy vysvětlit. Nedokáže jim ale 

porozumět, pochopit je skutečně do hloubky, a s tím se podle Ricoeura nelze spokojit. 

Proto není možné ulpět ve fázi strukturálního popisu, nýbrž je nutné tento popis ještě 

rozvinout, respektive využít jeho potenciál ke kvalifikovanému hermeneutickému 

rozumění, ať už chceme porozumět čemukoli. Dialektika strukturalistického vysvětlování a 

hermeneutického rozumění se tak u Ricoeura ukazuje jako obecné epistemologické 

paradigma humanitních věd. Všechny tyto vědy totiž směřují (nebo by měly směřovat) od 

povrchové interpretace přes strukturální analýzu až k interpretaci hloubkové, která teprve 

odhalí pravý a celkový význam daného jevu.
141

 Cílem je tedy hermeneutická interpretace 

významu, ten však nemůže být nikdy zcela uchopen bez základní znalosti struktur.
142

 Tak 

získává strukturalismus v Ricoeurově teorii své pevné místo a může být prohlášen za 

nezbytnou součást obecného hermeneutického procesu. Tento proces si – jak jsme viděli – 

můžeme představit jako oblouk, kruh, nebo spirálu, kde se průběžně střídá fáze 

vysvětlování (objektivní princip) a fáze rozumění (subjektivní princip). Jedno bez druhého 

nemůže plně fungovat, obojí se vzájemně doplňuje. Jde o dialektiku, která je kompletní 

pouze v této podobě. 
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 RICOEUR, Paul. Struktura a hermeneutika, viz výše, s. 301. 
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8. Ricoeur a Foucault: rozdíly v podobnostech 

  

Následující kapitola se zabývá porovnáním Ricoeurovy představené teoretické 

koncepce s prací jiného francouzského filosofa, Michela Foucaulta. Vzájemná komparace 

právě těchto autorů není zvolena jen tak náhodně, neboť v jejich myšlení se vyskytuje 

mnoho společných témat. To by samo o sobě jistě nebylo příliš zajímavé. Tím, co však – 

dle mého názoru – srovnání Ricoeura a Foucaulta zatraktivňuje, je, že ačkoli jsou ona 

společná témata nahlížena do určité míry podobně, lze zároveň v přístupu k nim nalézt u 

obou autorů dosti podstatné odchylky. Tato kapitola by přitom neměla být prostým 

položením myšlenek obou autorů vedle sebe, nýbrž by se měla hned od počátku zaměřit na 

jejich propojení či prolnutí. Už z právě řečeného je však zřejmé, že se nebude jednat o 

harmonické, poklidné splynutí. Půjde spíše o konfrontační či kritický přístup. A přestože 

jeho obecným východiskem budou problémy diskutované jak Ricoeurem, tak i 

Foucaultem, objeví se v jejich koncepcích poměrně značné diskrepance, na jejichž základě 

je – jak věřím – možné popsat přednosti i slabiny obou pojetí. Výkladová linie této části 

tedy bude sledovat styčné body i rozdíly Ricoeurova a Foucaultova myšlení, přičemž 

četnost jedněch i druhých je u těchto autorů relativně vysoká. Odtud plyne i název 

kapitoly, jejímž opěrným pracovním postupem je hledání a zdůrazňování rozdílů 

v podobnostech.  

 Foucaultovo dílo je nejen velmi rozsáhlé, ale též velice různorodé, tematicky široké 

a vnitřně komplikované, za což ostatně bývá nezřídka terčem kritiky. Diskontinuita, která 

se coby důležitý pojem vine prakticky všemi stěžejními Foucaultovými pracemi, je 

příznačná i pro jeho vlastní tvorbu jako celek. Tento celek je pak v důsledku toho často 

dělen, tedy periodizován do různých období, a to především podle dominantního přístupu, 

jejž Foucault v dané epoše svého myšlení uplatňuje. Z těchto důvodů pokládám za 

potřebné vymezit blíže oblast, z níž budu v následující kapitole vycházet: nástrojem 

kritické komparace Ricoeura a Foucaulta zde bude Foucaultova archeologie, jelikož se 

domnívám, že právě na ní budou hledané podobnosti a rozdíly nejvíce patrné. 
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8.1. Diskurs, strukturalismus, interpretace 

 

Začneme-li obecnějšími hledisky, nabízí se uvést hned na prvním místě problematiku 

strukturalismu a pojmu diskursu, respektive jejich pozici ve Foucaultově archeologickém 

přístupu. Jak u Ricoeura, tak u Foucaulta je pojem diskursu pro celou koncepci zásadní. Co 

se týče strukturalismu, je situace poněkud složitější. Zatímco Ricoeur se strukturalismem 

zcela otevřeně a produktivně pracuje, Foucault se vůči němu na několika místech poměrně 

radikálně vymezuje.
143

 I přes tato vymezení je ale zjevné, že Foucaultova archeologie je 

strukturalismem nezanedbatelně ovlivněna, což se odráží už jen v samotné terminologii.
144

 

Dobře je to patrné právě na pojmu diskursu. Paralelou Ricoeurova a Foucaultova postupu 

je, že oba za základní diskursivní jednotku považují výpověď – hlavní funkcí diskursu je 

pro ně vypovídání o něčem. Avšak zatímco u Ricoeura lze výpověď de facto ztotožnit 

s gramatickou jednotkou věty, u Foucaulta je tento pojem od počátku o něco širší či, 

řekněme, méně určitý – výpověď může, ale též nemusí odpovídat větě či řečovému aktu. 

Výpověď může být s větou značně podobná, nikoli však ekvivalentní, neboť není nutně 

podmíněna gramatickou strukturou věty (výpovědí, ne však větou jsou například i různé 

klasifikační tabulky, rovnice, grafy apod.). Není to tedy ani gramatická, ani logická 

jednotka, ani jednotka analytické filosofie.
145

 Foucaultova výpověď je tak volněji určená a 

více všudypřítomná, zároveň ale jakoby unikala možnosti přesnějšího uchopení, což 

připouští i sám Foucault.
146

 

Přestože Foucault popírá, že by sama výpověď byla strukturou, charakterizovanou 

vnitřními vztahy svých prvků, nikterak nevyvrací (naopak spíše potvrzuje) strukturální 

                                                 
143

 Viz například polemický, kvazi-dialogický závěr Archeologie vědění, kde Foucault mimo jiné píše, že se 

v celé knize „pokoušel, tu s většími, tu s menšími úspěchy odlišit od »strukturalismu« či od toho, co se 

obvykle pod tímto slovem rozumí“ (FOUCAULT, Michel. Archeologie vědění. Praha: Herrmann & synové, 

2002, s. 295, uvozovkami zvýraznil M. Foucault), a že archeologie a „její metody a pojmy v žádném případě 

nemohou vést k záměně se strukturalismem.“ (Tamtéž, s. 303.) Podobně razantně se od strukturalismu 

distancuje třeba i v diskusi následující po jeho známé přednášce „Co je to autor?“, kde v reakci na jednu 

z poznámek prohlašuje: „První věc, kterou řeknu, je, že jsem, pokud jde o mne, nikdy nepoužil slovo 

struktura.“ (FOUCAULT, Michel. Co je to autor? In: Diskurs, Autor, Genealogie: tři studie. Praha: 

Nakladatelství Svoboda, 1994, s. 67.) K tomu lze připojit také vyjádření v rozhovoru Strukturalismus a 

poststrukturalismus, kde Foucault výslovně odmítá, že by kdy byl strukturalistou. Poznamenejme jen, že 

tento rozhovor byl veden až v pozdní fázi Foucaultova života. (Viz FOUCAULT, Michel. Štrukturalizmus a 

postštrukturalizmus, rozhovor s Gérardem Rauletem. In: Moc, subjekt a sexualita: Články a rozhovory. 

Bratislava: Kalligram, 2000, s. 44-72) 
144

 Foucaultův archeologický přístup je „důležité konfrontovat se strukturalistickým přístupem právě proto, 

že vychází z jistých stejných základních předpokladů.“ (DREYFUS, Hubert L., RABINOW, Paul. Michel 

Foucault: Za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky. Praha: Herrmann & synové, 2010, s. 21.) Na jiném 

místě popisují Dreyfus a Rabinow Foucaultovu archeologii jako „modifikovaný strukturalismus“ (tamtéž, s. 

121) či jako produkt Foucaultova „polo-strukturalistického období.“ (Tamtéž, s. 169.) 
145

 FOUCAULT, Michel. Archeologie vědění, viz výše, s. 128. 
146

 Viz tamtéž, s. 129. 
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uspořádání diskursu. Výpovědi, jimiž je diskurs konstituován, totiž vstupují do 

vzájemných vztahů a právě ty jsou pro Foucaulta při diskursivním zkoumání důležité. 

Usouvztažněním výpovědí vzniká komplexní síť či systém diskursivních prvků. Podobně 

jako u Ricoeura, i u Foucaulta je výpověď pojata jako událost.
147

 Ve Foucaultově případě 

to znamená, že je třeba „uchopit onu výpověď v přesné specifičnosti jejího výskytu (…), 

ustavit její vztahy k jiným výpovědím, které s ní mohou být spojeny, a ukázat, které jiné 

formy vypovídání vylučuje.“
148

 Jde tudíž o singulární existenci určité unikátní výpovědi, 

která se vymezuje vůči jiným výpovědím a zmocňuje se místa, jež žádná jiná výpověď 

nemůže zaujmout. Zcela zásadní je proto moment objevení se a existence určité výpovědi 

v diskursu a její vztah s výpověďmi předcházejícími a následujícími. 

Tak se tedy Foucaultův diskurs jeví jako předivo spojující dohromady jednotlivé 

výpovědi. Tím je položen základ dominantní pozice diskursu, což Foucaultovi umožňuje 

oslabit tradiční, zavedené jednotky, jako jsou knihy a díla, a postavit je na druhou kolej. 

Kniha či dílo představují pro Foucaulta pouze slabé, nesamozřejmé a až sekundární pojmy, 

neboť jsou vždy „zapuštěny do systému odkazů k jiným knihám, jiným textům, jiným 

větám“
149

 a tvoří vlastně jen uzlové body příslušné diskursivní sítě, jež hraje primární roli. 

Šíře Foucaultovy koncepce diskursu a jeho pojetí výpovědi je dle mého názoru 

podnětným bodem při komparaci s diskursem Ricoeurovým. Musíme brát totiž v potaz, že 

u Foucaulta se diskurs netýká pouze jazyka jako takového, nýbrž pokrývá veškerou praxi 

vypovídání. Zatímco Ricoeurova východiska jsou v první fázi (tj. před hermeneutickým 

rozvinutím) v podstatě čistě lingvistická a až po kritické revizi, vedoucí k pojmu diskursu, 

jsou postupně přes pojem textu aplikována na oblast jednání, Foucault uvažuje hned od 

počátku v širších souvislostech. Diskurs, to pro něj není jen jazyk, respektive soubor 

jazykových výpovědí; je to praxe vypovídání o určitých objektech
150

 se vším, co k této 

praxi patří.
151

 Tak je konkrétní diskurs neodlučně svázán například s kompetencemi 
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konkrétních osob, které se v jeho prostředí orientují, vyznají se v něm a podle toho jednají. 

Dále je též jeho působení spojeno s konkrétními institucemi či s legislativním zajištěním. 

Nelze opomenout ani vnitřní hierarchické uspořádání diskursu a jeho vztahy k jiným 

diskursům – k politické moci, k soudnictví, k náboženskému či k ekonomickému 

diskursu.
152

 Všechny tyto rysy a vztahy se ustavují společenskými procesy, formami 

chování, systémy norem a způsoby klasifikace a umožňují objektům objevit se v rámci 

dané diskursivní sítě. Představují zároveň jednotící pravidla, která definují specifičnost 

určité diskursivní praxe a o něž se má zkoumání diskursivních objektů opírat. 

Postavíme-li proti sobě Ricoeura a Foucaulta, narazíme na odchylku, která může 

zprvu působit jako jemná nuance, v konečném důsledku je však po mém soudu pro 

přístupy obou autorů klíčová. Na jedné straně lze říci, že u Ricoeura jsou jazyk – tedy 

diskurs – a jednání pouze jakoby podobné, zatímco ve Foucaultově širokém pojetí jsou 

hned spojeny v jedno. Přes všechny podobnosti a spojitosti považuje Ricoeur diskurs a 

jednání stále za dvě odlišné, oddělené složky a text je pro něj jen modelem, jejž lze na 

jednání aplikovat. Ricoeur chce ukázat, jakým způsobem je možné přecházet mezi textem 

a jednáním. Foucault naopak diskurs a jednání ztotožňuje, klade mezi ně rovnítko, neboť 

obojí podle něj tvoří jednu společnou praxi vypovídání. Jazyk a jednání jsou provázány a 

koexistují v rámci diskursu, který je jejich společným zastřešujícím pojmem. Z tohoto 

hlediska se může Foucaultova koncepce – vcelku logicky – jevit jako promyšlenější, 

komplexnější, a proto výhodnější, neboť okamžitě a jaksi automaticky postihuje rozsáhlejší 

zájmové pole, má širší záběr a uvažuje více ve vztazích a souvislostech. 

Na druhé straně je však třeba zvážit hloubku či úroveň Ricoeurova, respektive 

Foucaultova přístupu. Jaké vrstvy jejich postupy odkrývají? Ať už jde o problematiku textu 

nebo jednání, pokládám Ricoeurovu teorii za hlubší. Není pochyb o tom, že oba autoři 

zcela záměrně nahlížejí diskurs odlišným způsobem, Ricoeur se však, alespoň podle mého 

názoru, přeci jen dostává o něco dále. Strukturalismus je v jeho práci velmi důležitý a totéž 

platí i o pojmu diskursu. Zároveň je ovšem Ricoeur schopen struktury překročit a 

produktivně je spolu s diskursem využít k hermeneutickému poznání a porozumění. Je 

schopen nejen popisu, nýbrž také interpretace. Snaží se vztahy nikoli pouze zachytit, ale 

také je kvalifikovaně pochopit, případně vyložit. Pro Foucaulta je naproti tomu diskurs 

cílem sám o sobě. Jeho archeologie se otevřeně prezentuje jako výhradně popisná metoda, 

bez možnosti další interpretace, a ač by to Foucault nerad slyšel, ulpívá ve vrstvách 
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povrchových struktur, ať už jsou jakkoli široké. Foucault sice odkrývá diskursivní vztahy, 

ponechává je však bez výkladu, a tedy jakoby bez skutečného porozumění. Podle toho lze 

pak Ricoeurův přístup označit za intenzivní a směřující do hloubky, zatímco Foucaultův 

přístup je spíše extenzivní a směřuje více do šířky. 

Pravdou je, že archeologie nepředstírá snahu o hloubkové porozumění. Chce 

poskytnout spíše alternativu k běžným interpretačním postupům, alternativu, která je však 

pouhou deskripcí. Hermeneutické principy tu neplatí, a ani problematika významu zde 

proto není relevantní. „Archeolog studuje němé výpovědi, a tudíž se vyhýbá angažovanosti 

v seriózním pátrání po pravdě a významu, které popisuje. (…) Celý tento podnik spočívá 

na představě ryzího popisu.“
153

 I podle Foucaulta archeologie „není ničím více a ničím 

jiným než přepisováním: tj. řízenou transformací toho, co již bylo napsáno (…); je to 

systematická deskripce diskursu-objektu.“
154

 

Foucaultovo vymezení vůči interpretaci je výslovně potvrzeno i jeho odmítnutím 

tradičních hermeneutických pojmů tvorby, jednoty, originality a významu, proti nimž staví 

(v daném pořadí) pojmy události, série, regularity a podmínek možnosti. Podle Foucaulta 

je tedy nutné přistupovat k diskursu s ohledem na tyto nové pojmy, nikoli již s využitím 

tradičních interpretačních metod, jejichž cílem bylo právě „najít bod tvorby, jednotu díla, 

období anebo tématu, známku individuální originality a nevyčerpatelnou studnici skrytých 

významů.“
155

 Kromě čtyř nově navržených pojmů klade Foucaultovo pojetí důraz také na 

diskursivní náhody, diskontinuity, závislosti a transformace, jež musejí být při zkoumání 

diskursu rovněž pečlivě zohledněny. V každém případě chce Foucault „analyzovat vnitřní 

uspořádání diskursu úplně jinak než metodami tradiční exegeze nebo lingvistického 

formalismu.“
156

 

V archeologickém přístupu není místo pro interpretaci významu proto, že v diskursu 

se vše řídí samovolně se ustavujícími pravidly a vztahy, jež ovlivňují diskursivní praxi. 

Z tohoto důvodu zde již dle Foucaulta není nic, co by bylo třeba interpretovat, stačí jen 
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správně analyzovat ona pravidla a odhalit síť vztahů, která se jejich prostřednictvím utváří. 

Interpretace je zbytečným rozmnožováním smyslu, hledáním tajemného obsahu. Jejím 

protipólem má být Foucaultem předestřená diskursivní analýza, zaměřená na specifickou 

povahu výpovědí, na jejich cirkulaci, změnu a transformaci ve vzájemných vztazích.
157

 

Archeologie diskursu odmítá reálný význam, pravdu či hodnotu toho, co lidé říkají, neboť 

jejich výpovědi podléhají nezávislým diskursivním pravidlům a jsou jen jejich odrazem. 

Víra lidí ve význam a účinnost výpovědí je tedy jen iluzorní a diskurs představuje pouze 

řízenou transformaci prázdných objektů, podmětů, pojmů a strategií.
158

 

 

 

8.2. Otázka subjektu 

 

Další styčnou plochou, na níž lze konfrontovat Ricoeurovo a Foucaultovo myšlení, je 

téma subjektu, které je spjato s pojmem diskursu a s problematikou interpretace. Pozice 

subjektu je u obou autorů značně odlišná.  V Ricoeurově přístupu je dosti silná a dalo by se 

říci, že jeho teorie hermeneutické interpretace je na subjektivitě již z definice založena. 

Ukázali jsme, že Ricoeur neopomíjí objektivní aspekty; je si jich dobře vědom, a proto také 

koncipuje svůj pojem diskursu jako dialektické prolínání subjektivity (odkazování 

k mluvčímu) a objektivity (odkazování ke světu). Jejich společná přítomnost je zároveň 

podstatným způsobem zakotvena i v samotném interpretačním procesu, a to jako střídání 

rozumějící (subjektivní, hermeneutické) a vysvětlovací (objektivní, strukturalistické) fáze. 

Zůstává-li však konečným Ricoeurovým cílem hermeneutika, je pozice subjektu stěžejní a 

dominantní. Subjekt je původcem diskursu a skrze hermeneutiku se před ním otevírá 

rovněž možnost v zásadě svobodné interpretace, která je jen v nezbytné míře omezena 

sémantickými možnostmi textu. Vyvrcholením interpretačního procesu je apropriace, 

přisvojení textu subjektem, po němž je subjekt obohacen, rozumí lépe sám sobě a 

v hermeneutickém kruhu či spirále si vytváří novou výchozí pozici pro čtení dalších textů. 

Zároveň platí, že vztah textu a subjektu je reciproční; celkový význam textu je totiž 

dotvářen až interpretujícím subjektem, čtenářem, a subjektivita čtenáře je zase formována 

interpretovaným textem. Interpretace je tak aktivní, reflexivní, a v konečném důsledku 

proto subjektivní činností. 
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U Foucaulta je naproti tomu subjekt upozaděn; jeho pozice je oslabena prakticky na 

nejmenší možnou míru. Jestliže Ricoeur otevřeně přiznává objektivním diskursivním 

aspektům určitý (nemalý) díl důležitosti, Foucault stran subjektivních aspektů nic 

podobného nečiní a naopak jejich důležitost otevřeně snižuje. Jeho pojetí je tak de facto 

jednostranné, věrné objektivním principům strukturalismu. Archeologie neuznává ani 

interpretaci, ani subjekt coby původce diskursu. Rozhodující jsou diskursivní pravidla, 

jimiž je subjekt formován a jimž jeho vypovídání podléhá. Jakákoli intervence subjektu 

není pro výpověď jako takovou, potažmo pro její analýzu důležitá.
159

 Instance subjektu 

jakožto tvůrce výpovědí je archeologii cizí. Jedním z hlavních archeologických principů 

tedy je, že výpovědi subjektů jsou podněcovány diskursivními praktikami; nikdy 

nevycházejí ze subjektů samotných. Subjekt se k výpovědi váže nanejvýš jako její funkce, 

která je ovšem tak jako tak prázdná a „může být ve skutečnosti vyplněna (v určitých 

mezích) jakýmkoli jedincem, který formuluje výpověď.“
160

 Zároveň může „tentýž jedinec 

ve stejné řadě výpovědí zaujímat postupně různé pozice a přijímat role různých 

subjektů.“
161

 Subjekt je tedy závislý od toho (respektive je definován tím), z jaké pozice 

vypovídá. Foucaultův subjekt není původcem, příčinou či jakousi výchozí zónou výpovědí; 

je pouhou funkcí vypovídání, pouhým „prázdným místem, jež může být účinně vyplněno 

rozmanitými jedinci.“
162

  

S právě řečeným koresponduje rovněž to, že subjekt je ve Foucaultově pojetí 

v diskursu rozptýlen, což jen potvrzuje jeho slabou pozici. Subjekty často zastávají 

v diskursu různé proměnlivé role či pozice,
163

 čímž do hry vstupuje celý soubor vztahů, 

podle nichž vznikají různé modality vypovídání. Tyto modality přitom neodkazují 

k jednotě či syntéze subjektu, nýbrž naopak k jeho rozptýlení. Subjekt je v diskursu 

rozptýlen do různých umístění, pozic, postavení, v nichž se může ocitnout. Jedná se o 

různé roviny vypovídání, které jsou rozptýlené, tedy diskontinuitní. Opět platí, že různé 

modality vypovídání jsou dány diskursivními pravidly, nikoli vůlí vypovídajících subjektů. 

To, jak subjekt, zastávající určitou roli, vystupuje, se odvíjí výlučně od podmínek, jež jsou 

stanoveny diskursem. Diskurs je pro vypovídání i jednání subjektu určující.
164
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Ricoeur a Foucault tedy situují subjekt do dvou diametrálně odlišných úloh. 

Ricoeurův subjekt je silný, autonomní, svobodný. Je původcem diskursu a disponuje 

možností interpretace s vlastním rozhodováním o konečném významu. Zároveň se 

neskrývá ani před objektivními aspekty, je si vědom těch drobných sémantických omezení, 

na něž naráží, a dokáže je produktivně využít. Ricoeurův subjekt dovede pracovat 

s objektivitami, a proto je vůči nim v nadřazeném postavení – rozumějící hermeneutický 

subjekt je nadřazen strukturálním objektivitám, které je třeba vysvětlovat. Foucaultův 

subjekt je naopak slabý, bezútěšně podléhá samovolně se formujícím diskursivním 

pravidlům a je redukován na pouhou funkci vypovídání, funkci, která je navíc jen 

prázdným místem. Je snadno nahraditelný a zaměnitelný, diskurs je totiž ve Foucaultově 

podání anonymním polem pozic, které teprve mají být zaplněny potenciálními subjekty. 

Subjekt si své místo neurčuje sám; je podřízen konfiguraci, účinkům a vztahům daného 

diskursu. Podle toho pak analýzu výpovědí nezajímá, kdo mluví, nýbrž co se říká a odkud. 

Archeologická diskursivní analýza tak musí brát v potaz celek vyřčených věcí, vztahů, 

pravidelností a systematických transformací, jež lze v daném poli vypovídání pozorovat.
165

 

Zatímco u Ricoeura je subjekt se strukturami, dalo by se říci, ve vztahu symbiózy, u 

Foucaulta je do nich nevyhnutelně a nesvobodně vpleten, bez ohledu na jakoukoli 

prospěšnost. Foucault tak vlastně činí ze subjektu oběť struktur (ačkoli snad ne přímo 

výslovně, neboť se nedomnívám, že by na diskursivní praktiky nějak výrazně žehral) a 

pasuje ho vůči nim do bezmocné, pasivní, podřízené role. Odkazem na rozptýlení subjektu 

do různých pozic a postavení, tedy na jeho diskontinuitu, pak Foucault už tak slabý subjekt 

ještě více zřeďuje, rozkládá a podsouvá pod nadvládu autonomního diskursu. 

Je jasné, že oba porovnávaní autoři se zcela záměrně ubírají naprosto opačnými 

směry. Ricoeur staví subjekt do popředí, kdežto Foucault zůstává zahleděn do objektivních 

vztahů. Jako by se tím perspektiva Foucaultova výše popsaného širokého pojetí diskursu 

zužovala, nikoli však za účelem nějakého (hermeneutického) prohloubení. Nejde ani tak o 

to, zda se jeden z autorů kloní k subjektivitě a druhý k objektivitě. Jde spíše o rozdíl 

v přístupu, jakým oba autoři se subjektivitou a objektivitou pracují. Za výhodu Ricoeurovy 

koncepce považuji to, že se neobává styku subjektivního s objektivním. Neodmítá 

radikálně jedno ve prospěch druhého, neodděluje striktně a neoblomně subjektivitu od 

objektivity, a naopak dokáže náležitým, přínosným způsobem těžit z jejich koincidence. 

Z Foucaultovy archeologie jako by naproti tomu vyvěral jakýsi strach ze subjektivity, 
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z přiznání, že by subjekt mohl disponovat alespoň dílčí svobodou či nezávislostí na 

vztazích a praktikách, do nichž ho uvrhuje hegemonie diskursu. Archeologie tedy 

jakoukoli subjektivitu de facto popírá. Subjektivita pro ni neexistuje jinak než jen jako 

diskursivní funkce, proto není důvod uvažovat o ní v hlubších souvislostech. Tyto hlubší 

souvislosti Foucault pro šíři diskursivního pole přehlíží. Různá síla subjektivity u Ricoeura 

a Foucaulta pochopitelně plyne z jejich vědomého cíle. Ricoeur skrze interpretaci struktur 

dospívá k hermeneutickému poznání, Foucault – znovu zopakujme – ve strukturách ulpívá. 

Foucaultova archeologie se podobá pozitivismu – je to formální schéma, které se vytrvale 

snaží o strukturaci pozitivního obsahu; vše, co existuje, je dáno právě strukturami.
166

  

 

 

8.3. Mocenská omezení diskursu a funkce autora 

 

Na závěr komparace Ricoeurových a Foucaultových myšlenek považuji za vhodné 

zmínit ještě problematiku mocenského aspektu diskursu.
167

 Zpočátku přitom nepůjde o 

přímou konfrontaci obou autorů, neboť v Ricoeurově hermeneutické teorii není otázka 

mocenských diskursivních omezení nijak zásadní a v této práci jsme na ni narazili jen 

letmo ve spojitosti s patologickými rysy ideologie a následně s podvratnou funkcí utopie. 

Tato podkapitola si klade otázku, jak diskurs vykonává svou moc nad subjektem, a může 

tak sloužit jako doplnění Ricoeurovy koncepce o téma, které je v ní potlačeno. Z tohoto 

důvodu ji lze rovněž chápat jako kritiku Ricoeurova pojetí diskursu, neboť u Foucaulta 

jsou mocenská omezení něčím, co je s diskursem neodlučně spjato. Problematika moci 

navíc velmi úzce souvisí s otázkou subjektu, a proto se domnívám, že ji – zvláště 

s ohledem na Foucaulta – nelze opomenout. Účinky diskursivního mocenského působení 
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Subjekt a moc. In: Myšlení vnějšku. Praha: Herrmann & synové, 2003, s. 195-226.) 
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jsou na konci podkapitoly demonstrovány příkladem autorské funkce, neboť toto 

Foucaultovo téma lze příhodně vztáhnout k Ricoeurově teorii. 

Ukázali jsme, že ve Foucaultově archeologii je subjekt vůči diskursu vždy 

v podřízeném postavení. Diskurs a jeho praktiky disponují mocí, jež vládne subjektu. 

Vztahy, do nichž subjekt vstupuje, a výpovědi, na nichž se podílí, nemají původ v jeho 

vlastní vůli, nýbrž pramení z diskursivních pravidel. Právě ta vymezují pozici subjektu 

jakožto funkci diskursu. Archeologie tak staví bezmocný subjekt proti mocnému diskursu. 

Foucault dokonce popisuje diskurs jako rituál, jenž vypovídajícím subjektům předepisuje 

gesta, chování a „předpokládaný nebo vynucený účinek slov, jejich působení na ty, kterým 

jsou adresována.“
168

 Diskurs též „definuje kvalifikaci, jakou musejí mít jednotlivci, kteří 

hovoří a kteří (…) musejí zaujmout takové a takové stanovisko a vyslovit takový a takový 

druh výpovědi.“
169

 Rituální charakter diskursu vymezuje jak osobité vlastnosti, tak i 

konvenční úlohy hovořících subjektů.  S těmito principy souvisí i aspekt uzavřenosti, 

potažmo vlastnictví diskursu. Vlastníky diskursu jsou ti, kdo mají právo mluvit, disponují 

kompetencí rozumět, mají povolený a bezprostřední přístup k souhrnu dosud 

formulovaných výpovědí a jsou způsobilí zapojovat daný diskurs do rozhodování, institucí 

a praktik.
170

 Tak může být vlastnictví diskursu vyhrazeno jen poměrně úzké skupině 

jednotlivců, zatímco ostatním je zapovězeno a diskurs se před nimi uzavírá. Uzavřenost se 

projevuje tím, že se diskurs šíří podle přísných pravidel tak, aby o něj jeho vlastníci 

nepřišli. Daná skupinka vlastníků si pečlivě střeží svá tajemství před zraky veřejnosti.
171

 

Ačkoli by pojem vlastnictví na první pohled mohl evokovat, že se subjekt jistým 

způsobem zmocňuje diskursu a že jej nezávisle kontroluje, ve skutečnosti vůči němu stále 

zůstává v podřízeném postavení. Diskurs sám si totiž určuje, které subjekty a které 

výpovědi patří k jeho „pravdě“; sám si stanovuje své vlastníky. Aby se výpověď stala 

součástí nějakého diskursu, musí splňovat komplexní, náročné požadavky. To však 

neznamená, že by „pravda“ diskursu nutně musela odpovídat skutečné pravdě. Do diskursu 

totiž mohou dost dobře patřit i takové výpovědi, které se později vyjeví jako omyly, 

zatímco skutečně pravdivé výpovědi mohou být aktuálně platnou „pravdou“ diskursu 
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odmítnuty, vyloučeny. V „pravdě“ jsme dle Foucaulta „jen tehdy, když se při každém ze 

svých diskursů řídíme pravidly jisté diskursivní »policie«.“
172

 

Ve Foucaultově archeologickém pojetí tedy diskurs dominuje nad subjektem. Je 

zatížen mocenským aspektem, působí na jedince restriktivními a donucovacími 

mechanismy a vnucuje jim svá vlastní pravidla. Diskurs si podrobuje vypovídající subjekt 

a rozkládá ho prostřednictvím svých mocenských procedur.
173

 Zatímco některé výpovědi 

schvaluje, jiné vylučuje. Určité způsoby vypovídání přikazuje, kdežto ostatní naopak 

zakazuje. Jediné, co platí, je „pravda“ diskursu, která však může maskovat skutečnou 

pravdu. Subjekty jsou leckdy v tak podřízeném postavení, že tuto masku vylučování 

přehlížejí a diskursivní pravidla a mechanismy automaticky akceptují. „Pravda“ diskursu, 

jakkoli falešná či zastřená, je i jejich pravdou. Je to jakási daň, již oslabené, podmaněné, 

zředěné subjekty zdánlivě bezděčně, ve skutečnosti však vynuceně a nevyhnutelně platí za 

výsadní právo vypovídání, neboť „do řádu diskursu nevstoupí nikdo, kdo nevyhovuje 

určitým požadavkům.“
174

 

Mocenské aspekty diskursu, jež se vztahují obecně ke všem subjektům, lze spolu 

s Foucaultem názorně demonstrovat na příkladu autora. Tento příklad je vhodný i proto, že 

se pojem autora přímo objevuje rovněž v Ricoeurově teorii. Ačkoli je u Ricoeura autorovi 

jako takovému ponechána jeho plná subjektivita a intencionalita, viděli jsme, že v samotné 

interpretaci už se role autora prakticky žádným způsobem neuplatňuje. Mezi autorem a 

interpretujícím čtenářem se skrze text vytváří odstup. Text je od svého autora oddělen a 

jeho význam získává svou vlastní autonomii. Přestože tedy čtenář ví, že za vznikem textu 

stojí tvořivý subjekt, je pro něj – jak píše Ricoeur – při interpretaci lepší vnímat autora jako 

již mrtvého. Pokusy o vzájemné splynutí čtenářovy intence s autorovou mohou skončit 

nanejvýš jen intencionálním omylem. Čtenář musí být sám aktivním subjektem, musí se na 

konečném významu textu podílet svým aktivním rozhodnutím. 

Je-li u Ricoeura autor pro interpretaci nedůležitý (už jen proto, že při ní není 

přítomen), pak u Foucaulta je jeho pozice v souladu s pojetím subjektu ještě slabší. Pro 

Ricoeura je autor stále subjektem, původcem významuplného diskursu, jenž není spoután 

mocenskými omezeními. Pro Foucaulta je naopak subjektivita autora redukována na 

pouhou funkci vypovídání. Ve Foucaultově koncepci diskursu nezáleží na tom, kdo mluví; 
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imanentním pravidlem diskursivní praxe je princip lhostejnosti k autorovi.
175

 Texty 

představují prostor, v němž „píšící subjekt neustále mizí.“
176

 Foucault si uvědomuje, že 

chápání pojmu autora se v různých historických obdobích proměňuje; jednou je jeho role 

slabší, jindy silnější. Vždy je však pokládán za někoho, kdo stmeluje svůj diskurs, dodává 

mu identitu, jednotu a je původcem jeho významu. „Autor dává znepokojující řeči fikce 

jednotu, pouto souvislosti, včlenění do reality.“
177

 Foucault se ovšem vůči této původní, 

zakladatelské úloze autora vymezuje a tvrdí, že pojetí fundujícího subjektu je jen jednou 

z her, jimiž se západní filosofie snaží maskovat svůj strach z diskursu, jemuž je tak odňata 

jeho skutečná tvůrčí role. 

Jednotlivec, který píše text, dle Foucaulta nevytváří původní, originální významy, 

nýbrž jen od své doby přijímá funkci autora, která mu předepisuje, co má psát a co ne, co 

může sdělit a co musí zamlčet.
178

 Individuální charakter píšícího subjektu je odsunut do 

pozadí, „znakem spisovatele je jen jedinečnost jeho nepřítomnosti.“
179

 Napsané texty je 

pak nutno analyzovat bez vztahu k autorovi a bez snahy rekonstituovat v nich nějakou 

skrytou myšlenku. Na místo toho je třeba zaměřit se na text „v jeho struktuře, v jeho 

architektuře, v jeho vnitřní formě a ve hře jeho vnitřních vztahů.“
180

 

Funkce autora tedy u Foucaulta přesně koresponduje s jeho archeologickým pojetím 

subjektu a zapadá do jeho koncepce diskursu. Stejně jako Foucault nepopírá existenci 

subjektu, nepopírá ani existenci autora. Subjekt i autor existují, nikoli však sami o sobě, 

nýbrž jako pouhé funkce, podléhající diskursivním pravidlům.
181

 Jejich pozice je 

vymezena dominantním diskursem, jenž tak nad nimi vykonává svou moc. Opět tedy 

narážíme na to, že u Foucaulta je subjekt uvězněn ve strukturách, jež na něj působí svým 

tlakem a donucováním.  Není zde místo pro tvorbu významu, neboť veškerý prostor je 

vyplněn strukturálními vztahy, respektive diskursivními praktikami, ovládajícími 

subjekt.
182

 Tím je potvrzeno rovněž Foucaultovo odmítání hermeneutiky, která je v jeho 
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archeologii považována za zastaralý přežitek, jenž už nemůže nikterak přispět 

k objektivnímu, nezaujatému popisu.  

Z Foucaultovy pozice je tedy možné vytknout Ricoeurovi zahledění do subjektu, 

disponujícího nezávislou tvořivostí, možností významové produkce a svobodné 

interpretace. Pro Foucaultovu archeologii je rovněž nepřijatelné jakékoli opomenutí 

mocenského aspektu diskursu. Je pravdou, že Ricoeur v konečném důsledku obdařuje 

subjekt mocí nad objekty. Jedním dechem je však třeba dodat, že tato moc není 

krutovládou či nějakou uzurpující silou, která by si podmaňovala bezprávné objekty 

podobně, jako si u Foucaulta diskurs podmaňuje roztříštěné subjekty. Subjektivní 

interpretace není v Ricoeurově podání uchvacujícím procesem. Subjekt má sice výsadní, 

svobodné právo rozhodnout o finálním významu, vždy se však střetává s autonomním 

právem interpretovaného textu, s jeho sémantickými možnostmi. Jde o střetnutí dvou 

svobod, které se musejí vzájemně partnersky respektovat. 
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9. Závěr 

 

Ačkoli se hermeneutika běžně chápe jako disciplína předkládající teorii interpretace, 

tedy výkladu textů, lze říci, že se postupem času stává teorií rozumění vůbec.
183

 Zatímco 

dříve byla považována jednou za normativní vědu, poskytující pravidla téměř až 

technického rázu, jindy zase za umění, vyžadující inspiraci a takřka nadpřirozené vcítění, 

v moderní době se prosazuje jako nedílná součást filosofie.
184

 Příkladem takové 

filosoficko-hermeneutické koncepce je právě i teorie Paula Ricoeura. Přestože se Ricoeur 

primárně zaměřuje na oblast psaných textů, jeho pojetí významu a interpretace tuto oblast 

přesahuje. Text je u Ricoeura modelem, který platí pro veškeré lidské jednání, a slouží tak 

jako obecné paradigma humanitních věd, jež mají svůj základ v hermeneutice.
185

 Jako 

takové rovněž mají subjektivní charakter. Pozice subjektu je v Ricoeurově teorii silná, 

nikoli však tolik, aby zcela potlačila všechnu objektivitu. Subjekt má sice v otázce 

významu poslední, rozhodující slovo, ve skutečnosti však není tím, kdo disponuje 

bezmeznou vládou nad objekty. Ricoeurovo podání hermeneutiky v sobě zahrnuje 

dialektiku subjektivního a objektivního, která se projevuje jako střídání rozumějící a 

vysvětlovací fáze interpretačního procesu. Vysvětlování a rozumění představují pro 

Ricoeura dvě neodlučitelné složky hermeneutického kruhu, respektive spirály, po níž se 

interpretující čtenář obohacen posouvá vstříc dalším textům. 

Právě v dialektice fází vysvětlování a rozumění se dle mého názoru nejvýrazněji 

odráží zásadní aspekt Ricoeurovy interpretační teorie, a sice prolínání hermeneutiky a 

strukturalismu. Hluboké hermeneutické porozumění se totiž neobejde bez 

strukturalistického principu vysvětlování. Ačkoli je tedy posledním cílem hermeneutika, 

musí se interpretace neustále obracet i ke strukturám. Strukturalismus je u Ricoeura 

zprostředkovatelem hermeneutického poznání. Zaujímá ústřední pozici, neboť 

strukturalistické vysvětlování stojí mezi odhadujícím a kvalifikovaným rozuměním a 

umožňuje přechod od jednoho k druhému. Nutno dodat, že propojení hermeneutiky a 

strukturalismu nepůsobí v Ricoeurově pojetí nijak násilně. Vše je pečlivě zdůvodněno 
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k obecnému prospěchu, a hermeneutika i strukturalismus tak vzájemně těží ze svých 

předností. Hermeneutika je rozvinutím antireflexivní strukturální analýzy, od níž si na 

oplátku bere vzor ve zkoumání vnitřních vztahů, jehož sama není schopna. V konečném 

důsledku na tom pak nejvíce získá interpretující čtenář, jenž neprodlévá pouze v jedné 

vrstvě textu, nýbrž může oscilovat mezi různými úrovněmi, hloubkami, rovinami. 

Přestože je strukturalismus pro hermeneutiku nepostradatelný, má Ricoeur i k němu 

své výhrady a upozorňuje, že je třeba uvědomit si jeho meze. Ricoeurova teorie není 

slepým převzetím Saussurovy lingvistiky a jejím přenesením na problematiku textu či 

jednání. Je naopak její kritickou revizí, jež počíná odmítnutím striktní diferenciace 

jazykového systému (langue) a mluvy (parole) a ústí v pojem diskursu (discours). 

Ricoeurovo diskursivní chápání jazyka již není zkoumáním odosobnělého, uzavřeného, 

rigidního systému jazykových prvků, nýbrž bere v potaz aktivní uživatele jazyka, kteří se 

právě skrze diskurs vztahují ke světu a kteří jsou schopni vytvářet a interpretovat význam 

výpovědí. Doprovodným rysem Ricoeurovy revize strukturalismu, respektive jedním 

z jejích výsledků, je i přechod od Saussurovy sémiologie, zaměřující se na pojem znaku a 

jeho strukturální vztahy, k sémantice, zaměřující se na větu, výpověď, jež představuje 

základní významuplnou jednotku diskursu. 

Odlišný náhled na diskurs nabízí archeologická metoda Michela Foucaulta. Také on, 

ačkoli si to nepřiznává, v nemalé míře pracuje se strukturalismem, s pojmem výpovědi a 

důležité je u něj téma subjektu. V konfrontaci s Ricoeurem se však mezi oběma autory 

objevují podstatné rozdíly. Zatímco Ricoeurův subjekt je autonomní (omezují ho jen 

sémantické možnosti textu), u Foucaulta dochází k jeho oslabení, rozptýlení, roztříštění 

pod vlivem působení diskursivních praktik. Foucault odmítá subjekt jako původce 

významu a vymezuje se tak vůči tradičním hermeneutickým postupům. Foucaultovo 

vyprázdnění subjektu se názorně ukazuje na jeho pojetí autorské funkce. Ve Foucaultově 

archeologii se vše řídí praktikami, jimiž se diskurs ujímá moci nad subjektem. Tato moc 

přitom dosahuje takové síly, že by až bylo možné Foucaulta podezřívat z jakéhosi strachu 

ze subjektu. Archeologie nepřipouští sebemenší svobodu subjektu, který tak pouze 

zaplňuje předem připravené pozice. Foucault subjektu odnímá zakladatelskou roli a pasuje 

ho do postavení, které je vůči diskursu podřízené. 

Konfrontaci Ricoeurovy hermeneutiky a Foucaultovy archeologie pokládám za 

přínosnou, a to nikoli jednoduše proto, že se zabývají podobnými problémy, nýbrž zejména 

proto, že nabízejí rozdílné přístupy. Domnívám se, že právě na základě tohoto 

konfrontačního porovnání je možné obě pojetí kriticky posoudit, odhalit jejich slabiny a 
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ocenit jejich přednosti. Zatímco Ricoeur chce dosáhnout hlubokého hermeneutického 

základu, Foucault se svou archeologií zůstává v povrchových strukturách. Jeho přístup se 

otevřeně prezentuje jako pouhý popis, deskripce bez interpretace. Přičteme-li Foucaultovi 

na vrub jeho nepřiznané, popírané využívání strukturalistických metod, od nichž se chtě 

nechtě není schopen oprostit, považuji Ricoeurovu koncepci za důmyslnější, 

propracovanější a především za lépe uplatnitelnou. Hermeneutické rozumění je – dle mého 

názoru – v Ricoeurově teorii právem prohlášeno za konečný cíl a klíčový princip 

humanitních oborů. Struktury nestačí jen analyzovat a popisovat; je třeba je interpretovat. 
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