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PREDSLOV

Učebnica Literárny príbeh ako nástroj mravnej výchovy si kladie za cieľ prispieť
k príprave budúcich učiteliek a učiteľov etickej výchovy, ale aj študentiek a študentov
iných, najmä humanitných študijných programov a odborov, a to v oblasti, ktorá je stále
bagatelizovaná a marginalizovaná – v oblasti rodovo citlivej výchovy a vzdelávania.
Autorka vychádza z predpokladu, že uplatňovanie rodovo citlivého prístupu vo
vzdelávaní a výchove si vyžaduje porozumenie a pochopenie toho, čo znamená
rodová

perspektíva.

Skúsenosť

z interdisciplinárneho

a transdisciplinárneho

skúmania, ako aj skúsenosti s výučbou, v ktorej sa etické otázky a témy – a za také
možno považovať aj otázky a témy súvisiace s rodom, rodovou rovnosťou, rodovou
spravodlivosťou a rodovými vzťahmi – prezentujú, vyučujú a skúmajú prostredníctvom
rôznych médií či textov, a to nielen tradične vedeckých a odborných, ale tiež
umeleckých, najmä literárnych, inšpirovala autorku k potrebe predstaviť takýto prístup
v relatívne ucelenej podobe, zhrnúť doterajšie poznatky a skúsenosti v predmetnej
téme tak, aby mohli byť vhodným východiskom pre posilnenie kompetencií budúcich
učiteliek a učiteľov (nielen) etickej výchovy v uplatňovaní rodovo citlivého prístupu vo
výchove a vzdelávaní a pri výučbe otázok týkajúcich sa rodu a rodových vzťahov
v kontexte aplikovanej etiky a etickej výchovy.
Text učebnice je rozčlenený do troch častí. Prvá časť predstavuje naratívne
filozofické koncepcie, naratívne prístupy a naratívnu etiku ako špecifické teoretické
východisko pre skúmanie a porozumenie celku života a sveta a jeho jednotlivých
prvkov, aspektov a dimenzií. Sústreďuje sa na porozumenie narativity ako prirodzenej
dimenzie ľudskej existencie, ktorá preto nutne musí byť tak predmetom, ako aj
nástrojom nášho pochopenia sveta a prostredia, ktorého sme súčasťou, života a jeho
jednotlivých oblastí a vzťahov, ktoré komplexnú štruktúru života a sveta tvoria.
Druhá časť sa zameriava na koncept rodu a súvisiace otázky, ako sú rodová
perspektíva, rodová identita, rodové vzťahy, rodový poriadok, pričom ich zasadzuje do
filozoficko-teoretického kontextu feministického myslenia a hnutia. Úlohou tejto časti
je nielen zrozumiteľné predstavenie základných kategórií teórií skúmajúcich rod
a súvisiace otázky, ale aj otváranie priestoru pre premýšľanie, aké nástroje sú
5
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adekvátne, užitočné pre porozumenie uvedeným témam a otázkam v etických
súvislostiach a kontextoch. Práve preto je záver uvedenej časti venovaný rodovo
citlivej výchove a výchove formujúcej vnímavosť voči rodovej perspektíve.
Napokon, tretia časť ukazuje, ako je možné prepájať naratívny prístup s rodovo
citlivým prístupom, ako je prostredníctvom naratívnej perspektívy možné lepšie
pochopiť rodovú perspektívu, avšak aj rodovú perspektívu uplatniť pre komplexnejšie
porozumenie (nielen) literárneho príbehu. Samotná tretia časť učebnice sa venuje trom
špecifickým témam, ktoré sú ďalej prezentované a skúmané prostredníctvom
kombinácie vecných vedecko-odborných textov resp. textových častí a literárnych
textov resp. úryvkov z literárnych textov. Kombinácia vecného odborného textu
a literárneho umeleckého textu má za cieľ prehĺbiť porozumenie predmetnej téme
alebo jej aspektom - téme tela a telesnosti, téme materstva a rodičovstva a téme
vzťahov a starostlivosti.
Za každou časťou sú otázky alebo námety na premýšľanie.

Autorka
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1. Narácia a naratívna etika

Pochopiť príbeh, siete príbehov, pochopiť celý život, nazrieť doň, dovidieť hlbšie
ako pod vrstvy náhodného, rozpletať uzly významov, uchopiť to, čo ich tvorilo,
vytušiť silu, ktorá ich predurčovala alebo aspoň vo výdatnej miere spolupôsobila
na tvarovanie diania...
(Etela Farkašová. 2017. Scenár. Bratislava: Vydavateľstvo spolku slovenských
spisovateľov, s. 47)

Človek ako bytosť rozprávajúca príbehy
Komunikujeme - konverzujeme, rozprávame sa a rozprávame príbehy – o sebe
a o druhých. A hoci ľudské životy nie sú príbehmi, máme tendenciu rozumieť im
týmto spôsobom.
Zdá sa, že príbeh je zároveň najúčinnejší spôsob ako urobiť zrozumiteľnými
nielen naše životy, ale aj vedu a jej jednotlivé disciplíny. Nie div, že pokiaľ chcete
spopularizovať nejakú oblasť skúmania – filozofiu, umenie alebo vedu – predstavíte
ich ako príbehy.1 Prečo je to tak?
Z perspektívy naratívnej paradigmy2 je to tak preto, lebo my ľudia sme bytosti
viac naratívne než argumentatívne. Naratívna paradigma tvrdí, že všetka
zmysluplná komunikácia prebieha prostredníctvom rozprávania príbehov alebo
správ o udalostiach. Ľudia sa na rozprávaní zúčastňujú ako rozprávačky a
rozprávači a

pozorovatelia príbehov. Táto teória ďalej tvrdí, že príbehy sú

Stačí uviesť napríklad príbeh filozofie R. Zimmera (Zimmer, R. 2005. Príbeh filozofie. Kľúč ku
klasickým dielam. Bratislava: Slovart.), alebo príbeh filozofie od A. Roonyovej (Rooney, A.
2018. Příběh filozofie. Od starých Řeků po velké soudobé myslitele. Praha: DOBROVSKY
s.r.o.), príbeh umenia od E. Gombricha (Gombrich, E. H. 2017. Príbeh umenia. Bratislava:
Ikar), alebo príbeh vedeckej disciplíny v knihe Jana Sappa (Sapp, J. 2015. Genesis. Velký
příběh biologie. Praha: Academia). Dokonca správa z médií: „...vedci našli v istej indonézskej
jaskyni na ostrove Sulawesi nástennú maľbu, ktorá je staršia, ako všetky tie známe maľby z
Európy. A, navyše, zdá sa, že rozpráva nejaký príbeh.“ Dostupné online na
https://tech.sme.sk/c/22288641/vedci-objavili-v-jaskyni-najstarsi-pribeh.html [21.12.2019]
2
Naratívna paradigma je teória komunikácie, ktorú vytvoril komunikačný vedec 20. storočia
Walter Fisher.
1

7

ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS ŠAFARIKIANAE 135
2019

presvedčivejšie ako argumenty. Prostredníctvom príbehov sú ľudia schopní
porozumieť komplexným informáciám.
Jerome Bruner (1986) rozlišuje medzi dvomi rozdielnymi spôsobmi, ako ľudia
usporadúvajú/ organizujú svoju skúsenosť:
a) paradigmatický spôsob sa týka logicko-vedeckého organizovania myslenia,
ktoré je založené na zdôvodňovaní, t. j. na argumentácii;
b) Naratívny spôsob organizácie myslenia a skúseností spočíva v tvorbe
príbehov.
Príbeh (narácia) sa používa na označenie spôsobu stvárnenia a štruktúrovania
informácií prostredníctvom rôznych médií do ľahko zrozumiteľných foriem, ktoré
umožňujú (študentom, poslucháčom, divákom, príjemcom, a pod. ) porozumenie/
pochopenie.
Narácia je potom kognitívny model, ktorý umožňuje dať zmysel/ význam informáciám
alebo skúsenostiam. Je teda súčasťou spôsobu, ako ľudia rozumejú svetu, v ktorom
žijú a príbehy teda slúžia ako nástroj komunikovania o porozumenom s druhými.
K tomuto pohľadu na narativitu človeka prispieva stále viac aj skúmanie na poli
naratívnej psychológie.3 Pritom rozprávanie neslúži len ako nástroj alebo prostriedok
na vyvolanie záujmu o argument. Nezmizne, akonáhle sa začne vážna argumentačná
práca. Rozprávanie, príbeh je štruktúra, pričom argumentačná práca slúži skôr na to,
aby príbeh pokročil, a nie naopak.

Vedecká naratívna psychológia predpokladá, že skúmanie naratívu ako sprostredkovateľa
komplexných psychologických obsahov vedie k empiricky podloženému poznaniu o
spoločenskej adaptácii ľudí. Vo svojich životných príbehoch si jednotlivci, rovnako ako skupiny
v históriách svojej skupiny, skladajú významné udalosti svojho života. Skladba príbehu, ktorá
je súčasne konštrukciou významu, odhaľuje spôsoby, akými rozprávači organizujú svoje
vzťahy k sociálnemu svetu alebo konštruujú vlastnú identitu. Organizovanie príbehov a kvalita
ich prežívania vypovedajú o potenciálnej adaptabilite rozprávačov a ich schopnosti vyrovnávať
sa so životnými udalosťami (László, J. 2013. Naratívna psychológia – vedecké skúmanie
individuálnej a skupinovej identity. World Literature Studies Roč. 2, č. 3. s. 3 – 18.).
3
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Obrat k jazyku a k narativite človeka

Ako uvádza Vaňková (2017), bol to jazykový obrat vo filozofii, ktorý viedol
k formovaniu naratívneho konceptu osobnej identity človeka. Inšpiratívnymi boli pre
tento proces aj myšlienky na poli viacerých humanitných disciplín. Paradigmatická
zmena vo filozofii všeobecne (od epistemologickej paradigmy ku lingvistickej
paradigme), upriamenie pozornosti na metódu, akou možno uchopiť kultúru,
spoločnosť i seba samého; a zdôraznenie významu štruktúry a relačného
charakteru ľudského Ja, sa podľa Vaňovej podieľali na presadzovaní konceptu
osobnej identity človeka ako naratívnej štruktúry (Vaňková 2017, s. 20 – 21).
Obrat k jazyku vo filozofii bol zas inšpirovaný štrukturalizmom v lingvistike
(F. de Saussure) a antropológii (C. Lévi-Strauss), sociálnym konštruktivizmom
v psychológii a sociológii a narativizmom v historiografii. Naratívna štruktúra
osobnej identity človeka je tak jednak

výsledkom konceptov presadzujúcich

relačný charakter ľudského Ja a štrukturálny charakter kultúrnej reality, ako
aj filozofickej hermeneutiky ako teórie porozumenia (W. Dilthey, M. Heidegger
a H. Gadamer).
Naratívne chápanie Ja
Podľa P. Ricoeura4 sa jedine v narácii konštituuje subjekt rozprávania a jeho
identita. Bytie osoby je teda naratívne, pričom v naratívnej aktivite sa prejavuje
a ukazuje časovosť existencie ľudských bytostí. Jednota rozprávania je základom
pre jednotu bytia osoby. Ľudský život sa chápe ako príbeh, odohrávajúci sa medzi
narodením a smrťou, majúci určitú svoju jednotu, ktorú je možné vyjadriť určitou
naratívnou

schematizáciou,

rozprávaním

(naráciou).

Takto

dospievame

k porozumeniu celostnosti života: svojmu životu rozumieme naratívnym spôsobom.
Paul Ricouer (1913) – francúzsky filozof, predstaviteľ hermeneutiky. Ako žiak E. Husserla
vychádza z fenomenológie, neskôr ovplyvnený psychoanalýzou a štrukturalizmom.
V súvislosti s analýzami textu a otázkami vyjadrovania začali Ricouera zaujímať kreatívne
dispozície jazyka, ktoré nachádza v rozprávaní (narácii). Rozlišuje medzi tvorivosťou fiktívnej
narácie v literatúre a tvorivosťou v druhom významnom type rozprávania – v historiografii.
Zatiaľ čo fiktívna narácia literatúry spočíva v používaní metafor, ktoré sú schopné otvárať
úplne nové aspekty skutočnosti („metaforická pravda“), tak tak historiografia sa vyznačuje
tvorivým prepájaním navzájom rôznorodých prvkov a udalostí do samostatného celku. Pozri
Kol. autorov.2002. Filosofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s. r. o.
4
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Naratívny prístup k chápaniu bytia osobou (Ja) možno nájsť u viacerých
predstaviteľov a predstaviteliek filozofického myslenia, ako sú Hannah Arendtová,
Alasdair MacIntyre alebo Charles M. Taylor (Olšovský 2018, s. 228 – 229) .
Alasdair MacIntyre a teória narácie
MacIntyre chápe človeka ako bytosť, ktorá je „ vo svojom konaní a praxi, rovnako
ako vo svojich fikciách, bytostne živočíchom rozprávajúcim príbehy“ (MacIntyre,
2004, s. 252). Len prostredníctvom príbehu je človek schopný prerozprávať svoj
život od začiatku do konca tak, že jednotlivé udalosti v ňom dávajú zmysel a stávajú
sa zrozumiteľnými. Podľa MacIntyra sú životy ľudí príbehmi, pretože „činnosť sama
osebe má historickú povahu“ (MacIntyre 1981, s. 197). MacIntyre je presvedčený,
že každý sa snaží dať svojmu životu zmysel. Potrebuje ho interpretovať tak, že
jednotlivé udalosti v ňom sú zmysluplné a stávajú sa zrozumiteľnými. Zamýšľame
sa nad celkovým smerovaním nášho života a z toho hľadiska skúmame aj jeho
parciálne ciele. Narácia je tak prostriedkom na porozumenie životu z hĺadiska jeho
najvnútornejších intencií, ako aj jeho celkového smerovania na pozadí určitého
život orientujúceho cieľa – účelu (telos). Ak nie sme schopní naratívne
reprodukovať svoj život podľa tejto teleologickej schémy, potom zažívame stratu
zmyslu života (Palovičová 2008, s. 740).
Charles Taylor a naratívna subjektivita
Charles Taylor vychádza z presvedčenia, že človek vníma svet ako svet
významov a zmyslu, pretože ľudský život je nimi štruktúrovaný. Význam vecí, ktoré
vnímame, sa konštituuje vo vzťahu k nám v súvislosti s našimi túžbami,
motiváciami, potrebami, ambíciami, ktoré riadia naše konanie, a práve preto sa
nám javia ako zmysluplné a dôležité (Taylor 1989, s.34).
Jazyk má rozhodujúcu úlohu v zvýznamňovaní nášho sveta, pretože
tvorba či udeľovanie významu veciam, udalostiam a vzťahom, v ktorých sme
situovaní, si vyžaduje interpretáciu. Jazyk teda nie v Taylorovom ponímaní len
prostriedkom reprezentácie

nezávisle jestvujúcej reality, ale je kreatívny, má

schopnosť tvarovať a transformovať veci, svet a jeho aspekty. Avšak jazyk
nemožno chápať ako privátny fenomén, pretože je vždy predpokladom
konverzácie s druhými, a teda nevyhnutnou podmienkou sociálneho sveta. Aby
10
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sme mohli chápať sami seba – rozumieť samým sebe, musíme si osvojiť rôzne
jazyky ako spôsoby vyjadrovania (jazyk lásky, jazyk priateľstva, a i.).Týmto
jazykom sa vždy učíme v sociálnej interakcii s inými členmi jazykovej komunity
(Taylor 1989, s. 34 – 35). Ako dejinné a sociálne bytosti sa totiž vždy nachádzame
v rečovo štruktúrovanom prirodzenom svete, pričom v komunikatívnych formách,
ktorými sa spolu dorozumievame, sme konfrontovaní s určitými nevyhnutnými
rámcami významov, vďaka ktorým rozumieme veciam, sebe samému aj iným okolo
seba.
Podľa Taylora človek interpretuje svoj život v naratívnych termínoch, tzn. že
zmysel svojho života chápe ako odhaľujúcu sa históriu, a teda spôsobom, ktorý
dáva význam minulému, a zároveň smer do budúcnosti. Narácia je prostriedkom
pre syntézu prítomného, minulého a budúceho. Naratívne rámce tak dávajú podobu
a zmysel individuálnym životom členiek a členov jazykovej komunity, a poskytujú
odpovede na morálne otázky. Inými slovami, spôsob akým dávame zmysel
konkrétnemu činu, je jeho situovanie do dlhšieho kontextu nášho života. Jeho
význam nemožno pochopiť bez toho, aby sme ho lokalizovali vo vzťahu k minulým
udalostiam či budúcim ašpiráciám.
Ľudský život sa tak chápe ako hľadanie dobra, ktoré dáva životu zmysel a smer.

Narativita ako predmet skúmania

Naratológia alebo teória rozprávania, pôvodne literárno-teoretická disciplína
zaoberajúca sa naratívmi a rozprávaním, vznikla pod vplyvom štrukturalizmu vo
Francúzsku v 60. rokoch 20. storočia. V rámci naratológie nachádzame rozlíšenie
medzi príbehom, naráciou a naratívom.
Naratív zahŕňa jednak a) sumu rozprávaných udalostí (t. j. hlavných stavebných
jednotiek príbehu, zachytávajúcich zmenu stavu), ako aj b) prostriedky, ktoré slúžia
na sprostredkovanie týchto udalostí.5

Tento trend ovplyvňuje aj literárnovedný výskum, ktorý v súčasnosti získava čoraz citeľnejšie
pluri/inter/ transdisciplinárne smerovanie a približuje sa ku kultúrnym, areálovým, rodovým,
5
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Je potrebné rozlišovať medzi prezentovaným príbehom (story, angl.) a
diskurzom6, ktorý ho predstavuje.
Podľa Todorova7 na najvšeobecnejšej rovine má literárne dielo dva aspekty: je
zároveň príbehom a diskurzom. Je príbehom v tom zmysle, že evokuje určitú
skutočnosť, udalosti, ktoré sa údajne stali, postavy, ktoré z tohoto dôvodu splývajiú
s postavami zo skutočného života. [...] Ale dielo je súčasne aj diskurzom: existuje
rozprávač, ktorý tento príbeh rozpráva; a na druhej strane je čitateľ, ktorý ho vníma.
Na tejto rovine nejde len o poskytovanie informácií o udalostiach, ale tiež o spôsob,
ktorým nás rozprávač s nimi zoznamuje (Todorov 2002, s. 144).
Podobne Chatman vo svojej práci Story and Discourse (1978) definoval naráciu
ako druh organizácie textu, pričom táto organizácia či schéma si vyžaduje
aktualizáciu

prostredníctvom

písaných

slov

(

v príbehoch

a románoch),

v hovorených slovách kombinovaných s pohybom hercov stvárňujúcich postavy
a scénami stvárňujúcimi miesta, (napríklad v divadelných hrách a filmoch); v maľbe
a kresbe; v komiksoch; v tanečných pohyboch, ako je naratívny balet a pantomíma,;
a dokonca aj v hudbe (Chatman 1978, s. 117 – 118).
Pôvodne sa výskum v naratológii sústreďoval najmä na fiktívne (umelecké,
najmä literárne) texty.8 Od konca osemdesiatych rokov a zvlášť v deväťdesiatych
rokoch minulého storočia rozširuje naratologické bádanie pole svojho záujmu a výrazne sa
postkolonialistickým štúdiam a pod. Rozprávanie sa vníma nielen ako „variantný produkt
a svedectvo o invariantnej štruktúre“ (Kubíček 2013, 27), ale aj ako jedinečný akt dovolávajúci
sa určitého systému hodnôt aj ideologických stratégií, ktorých je nositeľom.
Na Slovensku čerpala z klasickej štrukturalistickej naratológie Nora Krausová. Štruktúram
rozprávania v historiografii sa venuje germanista Juraj Dvorský, feministickej naratológii
využívajúcej kategóriu rodu zas Jana Cviková (Pozri Cviková, J. 2014. Ku konceptualizácii
rodu v myslení o literatúre. Bratislava: Aspekt). Detský naratív analyzuje tím bratislavských
a prešovských bádateľov, viaceré slovenské pracoviská skúmajú mediálny naratív. Dostupné
online: http://hyperlexikon.sav.sk/sk/pojem/zobrazit/autor/11/naratologia
Diskurz sa v súčasnej filozofii chápe jako usporiadaný súbor viet o danom predmete,
konkrétna podoba vedenia.
7
Tzvetan Todorov (1939 – 2017) - francúzsko-bulharský filozof, esejista a literárny teoretik.
Zakladateľ naratológie, vymedzil ju ako vedu o rozprávaní.
8
Fiktívne príbehy sú do veľkej miery alebo úplne výsledkom autorskej fabulácie (vymýšľania)
a predstavivosti (imaginácie). Najtypickejším príkladom fiktívnych príbehov sú literárne príbehy
(poviedka, novela, román, rozprávka, bájka...), ale aj iné umelecké príbehy – divadelné,
baletné, operné predstavenie, filmový príbeh alebo fotografia, ktorá zobrazuje resp.
predstavuje určitý príbeh, ktorý vôbec nemusí zodpovedať reálnemu dianiu.
6
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posúva na pluridisciplinárnu platformu. Pozornosť bádateľov sa vo veľkej miere obracia k
neumeleckým textom, nefiktívnym (faktuálnym) textom9 a prirodzenému naratívu, ktorý
skúmajú v prostredí jeho vzniku. Zo štruktúry rozprávania sa pozornosť vedcov obracia na

jeho obsah a vzťah ku skutočnosti.10
Ako konštatuje Malinovská, záujem naratológov sa postupne posúva od písomne
zachyteného rozprávania v literárnych textoch a iných umeleckých výpovediach,
ako napr. film, tanec, pantomíma, maľba, socha a i., k rôznym podobám ústneho
rozprávania, tzv. „oral history“,
investigatívnej

žurnalistike,

napr. v kultúrnej antropológii, historiografii,

filozofii,

ale

aj

v medicíne,

psychoanalýze,

psychoterapii, obhajovacej reči v súdnom konaní a i.. Naratologické bádanie sa tak
stáva výrazne intermediálnym, inter/trans/pluridisciplinárnym.11
Tento

posun

v naratológii

od

klasickej

naratológie

(štrukturalistickej)

k extenzívne vymedzenej interdisciplinárnej postklasickej naratológi, a teda aj
k širšiemu chápaniu naratívu a narácie, možno interpretovať aj ako akýsi
pragmatický

obrat

v skúmaní

rozprávania

(v

teórii

rozprávania).

Neoddeliteľnou súčasťou skúmania narácie je jej situovanosť v kontexte,
vzťahov a okolností

vzniku a realizácie rozprávania. Autor ako odosielateľ

spolu s príjemcom sú neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu. Uvažovanie
o úzkych väzbách textu a kontextu, teda otázky intencionality, interpretácie
predstavuje
zjednodušení

kľúčové
možno

témy

skúmania..

považovať

za

Podľa
hlavný

Malinovskej,
rozdiel

pri

istom

medzi klasickou

Reálne príbehy sú do veľkej miery (takmer úplne) výsledkom deskripcie (opisu)
a rekonštrukcie reálnych udalostí, činov a vzťahov reálnych aktérov (postáv). Je zrejmé, že pri
rekonštrukcii reálneho príbehu zohráva svoju úlohu aj imaginácia (predstavivosť), ktorá vždy,
hoci v rôznej miere za rôznych okolností, vstupuje do hry aj pri snahe o čo najväčšiu zhodu
prezentovaného príbehu s reálnym dianím, a že napriek maximálnemu úsiliu rozprávača
rozprávanie príbehu nemôže byť úplným (dokonalým, absolútnym) opisom sledu udalostí,
ktoré sa stali a boli súčasťou reálneho života, pretože už samotný vzťah a diferencia medzi
realitou sveta a jazykom ako nástrojom rozorávania otvára priestor pre imagináciu,
konštruovanie a tvorivú interpretáciu. Preto môžeme povedať, že každá naša interakcia
s naším prostredím, s naším svetom prostredníctvom rozprávania, prostredníctvom jazyka, je
tvorbou tohto prostredia a sveta, je jeho interpretáciou, spolukonštituovaním tohto sveta –
všetky naše príbehy sú aspoń v minimálnej miere fikciou.
10
Malinovská, Z. Naratológia. In Hyperlexikón literárnovedných pojmov. Bratislava: SAV.
Dostupné online: http://hyperlexikon.sav.sk/sk/pojem/zobrazit/autor/11/naratologia
11
Malinovská, Z. Naratológia. In Hyperlexikón literárnovedných pojmov. Bratislava: SAV.
Dostupné online: http://hyperlexikon.sav.sk/sk/pojem/zobrazit/autor/11/naratologia
9
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a postklasickou naratológiou

práve odlišné nazeranie na naratívny akt

a následne postoj k otázke interpretácie a ideologizácie analýzy. 12
V súčasnosti sa tak naratív – pôvodne text, na ktorý sa nazerá ako na sieť znakov
produkujúcich význam – definuje, ako uvádza Bílek, široko ako zobrazenie
(výsledok aj proces, objekt i akt, štruktúra a štrukturácia) jednej alebo viacerých
skutočných alebo fiktívnych udalostí, rozprávaných jedným alebo viacerými (viac
alebo menej zreteľnými) rozprávačmi jednému, dvom alebo viacerým (viac alebo
menej zreteľným) adresátom (Prince 1987, s. 58, citované podľa Bilek 2003, s.
127).
Pojem narácia/ rozprávanie, ktoré potom môžeme chápať ako synonymum
pojmu naratív, a tiež diskurz – je výber toho, ktoré udalosti sa majú k sebe
vzťahovať a akým spôsobom. Je to teda skôr reprezentácia alebo špecifické
vyjadrenie príbehu, než príbeh samotný.13 Narácia – rozprávanie je teda špecifické
zoskupenie udalostí príbehu. Preskupením či reorganizáciou udalostí, ako aj
zmenou dôrazu na jednotlivé udalosti sa zmení rozprávanie toho istého príbehu.
Rozprávanie je teda kľúčové z hľadiska toho, ako recipient (poslucháč, divák,
čitateľ, študent a pod.) porozumie príbehu, aká informácia a aké poznanie sa
k nemu dostane.
Narácia, naratív, diskurz – rozprávanie na rozdiel od príbehu zahŕňa aj praktické
a pragmatické aspekty prezentácie príbehu. Zmena nazerania na akt rozprávania

Malinovská, Z. Naratológia. Hyperlexikon literárnovedných pojmov Dostupné online:
http://hyperlexikon.sav.sk/sk/pojem/zobrazit/autor/11/naratologia
13
Príbeh pozostáva z udalostí, udalosti pozostávajú z činov uskutočnených jednotlivými
postavami. Postavy majú svoje motívy (motivácie – sny, túžby, žiadosti, potreby, povinnosti),
ktoré predstavujú dôvody pre ich konanie. Príbeh obsahuje konflikt, ktorý je zvyčajne
dôsledkom všetkých uvedených prvkov. Toto množstvo rôznych prvkov je základom pre
rôznosť rozprávaní toho istého príbehu, t. j. pre rôznosť jeho interpretácií. Účinnosť
príbehu závisí teda od viacerých prvkov, ktoré spoločne utvárajú kauzalitu, intencionalitu
a temporalitu príbehu, resp. jeho naratívu: a) účel – pomáha porozumieť svetu; (napr. pocitom,
prežívaniu, skúsenostiam, motiváciám, postojom, konaniu a dôsledkom konania, udalostiam,
entitám, vzťahom, súvislostiam...); b) udalosti – reťaz udalostí alebo postupnosti/ sledu
udalostí, ktoré sú navzájom spojené; c) štruktúra – rozpoznateľná štruktúra (začiatok, stred,
koniec/ záver), v ktorej sú udalosti spojené časovo; d) čas – príbehy sa týkajú minulosti; e)
konanie/ aktivita – aktéri/ ky alebo entity zapríčiňujú alebo zažívajú udalosti; f) rozprávačka/
rozprávač – sprostredkovateľ, ktorý je buď reálnou postavou alebo produktom vedomia
rozprávača; g) čitateľka/ čitateľ – interpretuje alebo rozoznáva text ako príbeh.
12
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(naratívny akt) v zmysle jeho relačného, a teda kontextuálneho chápania,
zameriava pozornosť aj na etické, politické, sociálne aspekty narácie. To
podmieňuje skutočnosť, že sa stále väčšia pozornosť venuje morálnemu
a mocenskému rozmeru tvorby, rozprávania a interpretácie príbehov.

Naratívny prístup a naratívna etika

Margaret U. Walker konštatuje, že prvé tvrdenia o tom, že narácia (príbeh) je
formou morálneho porozumenia, vznikli na pôde etiky a morálnej filozofie (Walker
2007, s. 126). Margaret U. Walker patrí k tej línii v morálnofilozofickom myslení,
ktorí morálku chápu ako kolektívnu sociálnu prax. Walker odmieta právnu
(juridistickú) predstavu o morálke, podľa ktorej morálku najlepšie vyjadruje činnosť
sudcu alebo právnika s potrebnou morálnou epistemológiou, vďaka ktorej je
kompetentný vyhlásiť konkrétne konanie za „oprávnené“ alebo naopak za
„neoprávnené“. Walker prichádza s alternatívnou predstavou morálky ako
expresívno-kolaboratívnej praxe, podľa ktorej je morálka niečo, čo robíme
spoločne: je to sociálne situovaný nástroj porozumenia a adaptácie, v ktorom
resp. prostredníctvom ktorého sa ľudia zapájajú do praxe určovania, rozdeľovania
alebo odmietania a vyhýbania sa zodpovednosti rôzneho druhu. Tieto praktiky
vytvárajú slovník a zdroje pre morálne uvažovanie, ktoré nám poskytujú uznávané
a spoločensky zdieľané spôsoby rozhodovania o tom, čo je dobré alebo správne
(Walker 2007).
Pokiaľ morálku chápeme ako prax, tak nevyhnutne ju musíme chápať ako
pluralistickú – v praxi porozumenia a vzájomného prispôsobovania sa (adaptácie)
sú vždy prítomní mnohí rôzni odlišujúci sa aktéri a aktérky. M. Nussbaum
jednoducho konštatuje, že morálka je plurálna, situačná a možno jej
porozumieť len cez konkrétne (Nussbaum 1994). To znamená, že morálne
porozumenie musí rozumieť situácii konkrétnych morálnych aktérov. Morálne
porozumenie a morálna analýza foriem morálneho života sa musí podľa
Walkerovej uskutočňovať práve cez príbehy, ktoré morálni aktéri a aktérky
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rozprávajú. Filozofka hovorí o troch druhoch príbehov relevantných pre analýzu
morálnej praxe/ praxí:
a) príbehy identity,
b) príbehy vzťahov,
c) príbehy hodnôt (Walker 2007, s. 116).
Naratívny expresívno-kolaboratívny prístup vidí tak príbehy nielen ako spôsoby
rozhodovania medzi konkurujúcimi si princípmi, ale aj ako samostatné
a kontextuálne podmienené dôvody na prehodnotenie morálneho porozumenia, na
vyjednávanie riešení a na pokračovanie v hľadaní stále neuchopiteľného
spoločného základu (Walker 1997).

Naratívny prístup v etike sa potom zameriava na to, ako príbehy, ktoré
rozprávajú, píšu alebo inak vyjadrujú jednotlivci a skupiny, pomáhajú definovať a
štruktúrovať naše morálne univerzum. Predstavitelia a predstaviteľky naratívnej
etiky považujú prax, aktivity a spôsoby rozprávania príbehov, počúvania a
empatického starostlivého svedectva o týchto príbehoch za kľúčové pre
porozumenie a hodnotenie nielen jedinečných okolností konkrétnych životov
jednotlivcov, ale aj širších morálnych kontextov, v ktorých sa všetci nachádzame.
Tvrdia, že rozprávaním príbehov vytvárame a odhaľujeme, za koho sa považujeme
ako morálni agenti a ako osoby. Rozprávanie príbehov poskytuje epistemickú
dôveryhodnosť, a tak sa podieľa na formovaní a udržiavaní morálnej identity nás
samých, ako aj druhých ľudí. Teoretici skúmajúci morálku opierajúc sa o naratívne
chápanie osobnej a morálnej identity preto považujú príbehy za základ nášho
videnia sveta a nášho miesta v ňom, a zároveň za nástroj, ktorý nám umožňuje byť
morálne zrozumiteľní sebe samým aj ostatným.
Naratívna etika je teda prístup, ktorý sa zameriava na osobnú identitu
prostredníctvom príbehu a na konkrétne udalosti v životnom príbehu
jednotlivca alebo komunity. Tieto tvoria základ etickej reflexie a učenia sa
jednotlivcov alebo skupín jednotlivcov.
Možno konštatovať, že neexistuje jediná teória naratívnej etiky, ani
neexistuje jediný správny spôsob, ako uskutočňovať naratívnu analýzu. Existuje
16
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však niekoľko názorov a súborov postupov, ktoré vykazujú určitú príbuznosť a
možno ich interpretovať ako súčasť väčšieho, amorfnejšieho poľa naratívnej etiky.
Tieto postupy spája relacionistické (vzťahové) chápanie štruktúry poznania
a bytia. To sa spája s pozornosťou zameranou na situovanosť aktérov, prvkov,
vzťahov a procesov narácie, ich
jedinečnosť,

ďalej

na

pluralitu (mnohosť a rôznosť), ich

pozornosť

voči

okolnostiam

a kontextuálnym

podmienkam, ktorá je spätá nutne s vnímavosťou voči konkrétnemu a jeho
partikularite.
Naratívne metodologické prístupy k etickým problémom a praxi preto
spočívajú v počúvaní a interpretácii príbehov ľudí, nie v aplikovaní zásad alebo
pravidiel

na

konkrétne

situácie.

Z tohto

dôvodu

je

naratívna

etika

charakterizovateľná ako slabá normatívna etika na rozdiel od silných
normatívnych etík, akou je napr. deontologická etika kantovského typu. Naratívny
prístup sa tak vyznačuje dôrazom na kontext, konkrétnosť (partikularitu),
situovanosť,empatiu a emocionalitu, jedinečnosť. Predstavitelia naratívneho
prístupu

sú

značne

kritickí

k snahe

o nestranný

odstup,

univerzálnosť,

abstraktnosť, racionalitu a všeobecnosť univerzalistických typov etických prístupov
(kantovská etika a deontologické etiky).
Chápanie a postupy uskutočňovania morálnej analýzy naratívnym
spôsobom sa líšia, keďže príbehy sa dajú čítať, počúvať alebo prezerať
prostredníctvom rôznych médií, literatúry alebo prostredníctvom ústnych tradícií
rozprávania. Práve táto pestrosť rozširuje emocionálny, sociálny a intelektuálny
slovník a vnímanie svojich poskytovateľov, ako aj príjemcov. Viaceré morálne
filozofky a filozofi zdôrazňujú, že príbehy nám poskytujú presvedčivé informácie
nielen o tom, že sme rôzni, že sa odlišujeme, ale aj o tom, že sme si podobní.
Vďaka rozprávaniu príbehov sme aj lepšie vybavení na riešenie morálne zložitých
a náročných situácií v reálnom svete (Lindemann 2001; Nussbaum 1990).
Pritom naratívne techniky môžu byť pozmenené, transformované tak, že
nahradia „hegemonický/ hierarchický/ panský“ model morálneho uvažovania
(povedzme osvietenský model nestrannej, izolovanej objektivity a racionality)
takým typom normativity, ktorá

reguluje a sprevádza činnosť v konkrétnej
17
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naratívnej komunite, aby legitimizovala

a poskytla zmysel jej spôsobu života

(Lindemann 2001; MacIntyre 1984). Môžu tiež pomôcť vyjasniť mätúce alebo
rozporuplné morálne uvažovanie. Pri skúmaní niektorých obzvlášť zložitých
morálnych dilem nám môžu príbehy pomôcť zistiť, v čom sa zdanlivo odlišné,
navzájom rozchádzajúce sa pohľady môžu prípadne posunúť bližšie k sebe, a to
bez snahy často neúčinne a dokonca kontraproduktívne (znovu)usporiadať
princípy a zásady a (znovu) interpretovať zákony a pravidlá. Naratívny etický
prístup vychádza zo samotných príbehov, ako sú rozprávané, počuté a
(ne)pochopené, a hoci existuje množstvo prístupov a metodík, majú tendenciu
sústrediť sa na otázky, kto je rozprávač/ka, čo by táto skutočnosť mohla znamenať,
kto by mal byť zamýšľaným (a nezamýšľaným) publikom, aký je účinok príbehu, čo
vytvára dobrý príbeh - a čo by v takomto prípade mohlo znamenať slovo „dobrý“.
Kontextovo špecifický empatický prístup naratívnej etiky tak v súčasnosti
nachádza vhodné uplatnenie v mnohých oblastiach profesijných praxí,
v ktorých je interakcia a komunikácia kľúčovým aspektom vzájomných vzťahov
zúčastnených

aktérov,

ako

je

tomu

napríklad

v poskytovaní

zdravotnej

starostlivosti, v ošetrovateľstve, v sociálnych službách, v učiteľstve a iných
oblastiach sociálneho života vo verejnej sfére. Naratívne prístupy kladúce dôraz
a váhu na životné príbehy tak pacientov a klientov, ako aj profesionálov so svojím
potenciálom odzrkadľovať klinický kontext, v ktorom sa uskutočňujú morálne
rozhodnutia, sa dostávajú do ohniska záujmu viacerých profesijných etík
a subdisciplín aplikovanej etiky (etika, sociálna etika, ošetrovateľská etika,
medicínska etika, učiteľská etika a ďalšie).
Z pohľadu narativistickej lekárskej etiky navrhuje Joan McCarthy, že niektoré
z hlavných princípov naratívnych prístupov k morálnym otázkam možno chápať
takto:
1. každá morálna situácia je jedinečná a neopakovateľná a jej význam sa nedá
úplne zachytiť odvolaním sa na zákon ako univerzálne princípy.
2. akékoľvek rozhodnutie alebo postup sú opodstatnené z hľadiska ich súladu s
individuálnym životným príbehom alebo príbehmi ...
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3. cieľom odôvodnenia nie je nevyhnutne zjednotiť morálne presvedčenia a
záväzky, ale otvoriť dialóg, spochybniť prijaté názory a normy a preskúmať napätie
medzi individuálnymi a zdieľanými významami (McCarthy 2003).

Narativistický prístup k morálnym problémom, dilemám a všeobecným otázkam
morálneho usudzovania tak berie vážne množstvo a rôznosť jednotlivcov, a
tým aj množstvo a rôznosť hlasov a interpretácií morálnych situácií.
Podstatné teda nie je zúženie morálnych pozícií na spoločnú jedinú perspektívu,
ale otvorenie priestoru pre úsudky a dialógy s rovnocennými, hoci odlišnými
bytosťami, čím sa skôr rozširuje možnosť a rozsah spoločného, než jednotné a
homogénne morálne univerzum.
Jedným zo spôsobov, ako pozitívne interpretovať tento naratívny obrat v etike,
je brať vážne tvrdenie, že príbehy jednoducho poskytujú určitú flexibilitu
porozumenia a premenlivosti perspektívy, ktorú vyžaduje úprimná a intenzívna
morálna práca. Táto flexibilita nám umožňuje zapojiť sa do morálneho
vyjednávania a aktivít, jednoducho do morálnej praxe tým, že účastníkom
pripomenie, aby vzali do úvahy, ako sa dostali do súčasného bodu, do súčasnej
situácie, aké sú súčasné podmienky a čo by mali robiť v budúcnosti. Chápu sami
seba teda ako súčasť procesu, cesty, na ktorej tvoria to, čo je morálne.
Veľmi dôležité je to, že naratívne etické prístupy dávajú zaznieť hlasom, ktoré,
ako zdôraznila Iris M. Young vo svojej práci Intersecting Voices (1997), sa
vyznačujú odlišnosťou, pretože sú v odlišnej situácii a majú výrazne odlišné názory
na to, kde je ich miesto, a kam patria v rámci morálnych a sociopolitických diskurzov
a debát. Rôzne hlasy rozprávajúce rôzne príbehy nám pripomínajú, že rôzni
morálni aktéri/ aktérky, rôzne subjekty, rôzni rozprávači/ rozprávačky a poslucháči/
poslucháčky, jednoducho všetci účastníci konverzácie ako súčasti života si na
svojich pleciach alebo vo svojej náruči nesú bremeno, náklad odlišných dejín,
epistemológií a morálky.
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Teoretici, ktorí používajú naratívny prístup k etike, považujú proces rozprávania
a počúvania príbehov nášho života za morálne relevantný. Napríklad
feministická filozofka Hilde Lindemann tvrdí, že príbehy nás môžu:
(1) učiť morálnym záväzkom a povinnostiam,
(2) viesť morálne dobré konanie,
(3) motivovať morálne dobré konanie,
(4) morálne zdôvodňovať naše konanie,
(5) kultivovať naše morálne vnímanie,
(6) posilňovať naše morálne vnímanie,
(7) prispievať k morálnej zrozumiteľnosti osôb (morálnych aktérov),
(8) znovuobjavovať samých seba ako lepšie osoby (Lindemann 2001, 36).

Príbehy sa teda môžu líšiť z teleologického hľadiska, t. j. z hľadiska svojho účelu.
Možno ich totiž považovať za dobré a zlé, žiaduce a nežiaduce, pravdivé a
nepravdivé. Namiesto toho, aby poskytovali taký druh pohľadu na seba
a sebaporozumenia, ktoré by mohol byť konštruktívne riadiť naše konanie, môžu
naopak povzbudiť nečestnosť, zbabelosť alebo môžu poslúžiť ako zdôvodnenie
a podpora našich jalových fantázií a všeobecne nezdravých alebo dokonca
zničujúcich životných praktík a štýlov.
Príbehy môžu byť „príbehmi panstva“, hegemonistickými príbehmi útlaku
a nadvlády, ktoré jasne každému poslucháčovi a čitateľke povedia, kde je jeho
miesto v spoločenskom poriadku, aké sú jej alebo jeho povinnosti, nároky a
očakávania. Proti škodlivým príbehom útlaku a nadvlády je však možné brániť sa
a vzdorovať „protipríbehom“, ktorého účelom je „vykoreniť príbehy panstva v
tkanive príbehov, ktoré tvoria utláčateľskú identitu, a nahradiť ich príbehmi, ktoré
zobrazujú osobu ako morálne cennú“ (Lindemann 2001, s. 150). Okrem toho je
možné odolať príbehu panstva prostredníctvom vtipnej zmeny (reinterpretácie,
iného čítania, iného rozprávania) tohto príbehu. Toto nové čítanie, nová
interpretácia príbehu, nový naratív umožňuje odhaliť nedôveryhodnosť príbehu
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panstva, moci a nadvlády alebo aspoň spochybniť jeho domnelú večnú platnosť.
A od pochybností je už len krok k hľadaniu cesty, ako zmeniť realitu.14
Aj samotné príbehy panstva sa môžu líšiť: môžu utláčať, ale môžu tiež
informovať a povzbudzovať k opätovnému spájaniu a môžu viesť. Aj rovnako
kontrapríbehy môžu byť nielen nápravné, ale aj deštruktívne. O to viac je dôležité
kultivovať schopnosť a vôľu počúvať a/ alebo čítať s dostatočnou
pozornosťou, vnímavosťou a rozlišovaním, aby každý príjemca/ príjemkyňa
bola schopná rozlíšiť, ktorý príbeh je príbehom podporujúcim dobrý život a ktorý je
jeho prekážkou a skazou (Lindemann 2001).
Uvedomenie si sily príbehov, toho ako môžu formovať naše životy,
sebapochopenie, a ako môžu prispievať k žiaducim, ale aj nežiaducim zmenám
našich životov a morálnych praxí, je zásadné preto, aby sme porozumeli svojej
zodpovednosti za ich tvorbu, čítanie, prezentáciu a interpretáciu. Práve v tomto
kontexte je potrebné porozumieť o tvrdení amerického filozofa R. Rortyho, že
komunita z oblasti aplikovanej etiky nepotrebuje natoľko ľudí s dokonalými
vedomosťami z teórie morálky, ale potrebuje ľudí so žurnalistickým citom pre dobrý
príbeh a talentom spisovateľa, ktorý ho vie vycibriť (Rorty 2006,s. 378).

Úloha príbehu v morálnom vývoji a mravnej výchove
Mravná výchova a morálne vzdelávanie ako vyučovanie morálnych hodnôt
prostredníctvom príbehov, básní alebo literatúry má svoju dlhú históriu (biblické
príbehy, príbehy bájkara Ezopa, rozprávkové príbehy). Vymyslené životy
a fantastické literárne príbehy ovplyvňujú ľudí od nepamäti – naše životy a zmysel
pre morálku/ morálne chápanie. V súčasnosti sa v procese výchovy a vzdelávania
využíva literatúra v mnohých multidimenzionálnych prístupoch, pričom účelom je
uskutočňovať mravnú výchovu a vzdelávanie tak, aby prispievala k zlepšovaniu
a zdokonaľovaniu spoločnosti, rozvoja správania, zručností na riešenie problémov

Ivica Hajdučeková ukázala, jako sa dajú vďaka prizme rodového aspektu nanovo čítať diela
etablované v kontexte slovenskej literárnej tradície. Pozri Hajdučeková, I. 2015. Rodový
aspekt v slovenskej literatúre na prelome 19. a 20. storočia (interpretačné etudy). Košice:
UPJŠ.
14

21

ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS ŠAFARIKIANAE 135
2019

a správnych postojov na zvládanie rôznych sociálnych situácií. V užšom význame
možno povedať, že literatúra podporuje morálnu gramotnosť.
Porozumenie a akceptácia morálnej funkcie literatúry tak vedie k nárastu jej
úloh, keďže má kľúčové poslanie/ miesto vo formovaní a kultivácii našich
presvedčení, kultúrnych, estetických a morálnych názorov a postojov. V tých
koncepciách mravnej výchovy a morálneho vzdelávania, ktoré vychádzajú
z perspektívy morálneho vývoja a sú teda presvedčené, že rast morálneho
uvažovania sa uskutočňuje postupne v jednotlivých štádiách, sa výchovný proces
zameriava na stimuláciu rozvoja komplexnejších vzorcov morálneho usudzovania
a zdôvodňovania na jednotlivých úrovniach.
Komplexnosť úlohy, ktorú v našich životoch hrajú príbehy a spôsoby ich
rozprávania a interpretácie si vyžadujú kritické skúmanie. Naratívy totiž rozširujú,
ale aj zmenšujú priestory možností, v ktorých môžeme konať, myslieť a znovu si
predstavovať a vytvárať svet spolu s inými. Naratívy tak predstavujú z etického
hľadiska rovnako potenciál, ako aj riziko pre naše životy ako jednotlivcov, aj ako
súčasť spoločenstiev, skupín a komunít.
L. Magová konštatuje, že téma príbehu vo výchove je metodologicky
pomerne málo rozpracovaná. Magová uvažuje o potrebe revitalizácie príbehu vo
výchove, ktorá by mala vychádzať najmä zo systematického a metodologického
spracovania možností využitia príbehu vo výchove, a to najmä v etickej výchove (
Magová 2019).
Zaujímavou výzvou je využitie naratívneho prístupu v príprave budúcich učiteliek
a učiteľov humanitných disciplín. Súčasťou ich vzdelávania je základný prehľad
filozofických tém a orientácia vo filozofii, ktorá vytvára predpoklady pre rozvoj
a upevňovanie schopností kritického myslenia. Skutočnosť je taká, že väčšina
filozofie a vyučovania filozofie, teda aj morálnej filozofie (ale aj iných humanitných
a sociálnych vedných disciplín) spočíva v priamom deduktívnom diskurze. Avšak
v dejinách filozofie je viacero príkladov využitia naratívneho diskurzu pri
prezentovaní filozofie, jej otázok a problémov.
M. Boylan predstavuje fiktívnu naratívnu filozofiu ako prístup, ktorý je
protikladný prístupu spočívajúceho v priamom deduktívnom diskurze. Na
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rozprávaní založená filozofia (narrative-based philosophy)

vychádza z

princípu nepriameho diskurzu a predstavuje tvrdenia, ktoré ponúkajú vysvetlenia
podobné príbehu. Tieto vysvetlenia zdôrazňujú také aspekty pravdy, ktoré nie sú
prístupné priamemu deduktívnemu diskurzu. Je zrejmé, že aj naratívna literatúra
môže vytvoriť ukážku, ktorá sa dá interpretovať prostredníctvom rôznych kritických
teórií (medzi ktorými sú filozofické). V tomto prípade je filozof kritikom, ktorý
rekonštruuje svoje dôkladné čítanie textu s predchádzajúcim teoretickým
porozumením téme obsiahnutej v literárnom texte. Mnohí si však kladú otázku, do
akej miery a či vôbec môže naratívna literatúra sama osebe uvádzať tvrdenia, ktoré
sú relevantné pre filozofické diskusie a prispievajú (ako naratívne) k filozofickej
diskusii ( Boylan 2013). Podľa Boylana prijatie normatívnych teórií, a morálnofilozofické a etické koncepcie a teórie sú práve takýmto prípadom, vyžaduje
zavedenie empirického obsahu15, aby sa tvrdenia umiestnili do možného
kontextu sveta, aby agent (morálny aktér/ subjekt) mohol urobiť autentické
rozhodnutie. Je to preto, že autentické rozhodnutia sa prijímajú v kontexte
osobného pohľadu na svet. Osobný svetonázor obsahuje pochopenie všetkých
legitímnych faktov a hodnôt o svete. Tieto skutočnosti a hodnoty agent všeobecne
chápe v nejakej mentálnej forme, ktorá je celkom empiricky sugestívna, t. j. má
konkrétny obsah. Hoci Boylan uznáva, že väčšina z akademických filozofov
a učiteľov a učiteliek filozofie na akademickej pôde nemá problém s abstraktnými
deduktívnymi prezentáciami normatívnych etických koncepcií postrádajúcimi do
veľkej miery empirický obsah, no domnieva sa, že dôvodom je to, že poskytujeme
empiricky sugestívny obsah sami sebe ako súčasť procesu nášho chápania teórie.
Empirický obsah si sami sebe poskytujeme tak rýchlo a efektívne, že si tohto
procesu ani nemusíme byť vedomí. Boylan je presvedčený, že pokiaľ nie sme
schopní (z rôznych príčin) poskytnúť si tento empirický obsah a ak ani autor/

15

Pojem „empirický obsah“ poukazuje na popisný detail, ktorý sa nachádza v príbehoch. Tento

popisný detail pomáha čitateľke a čitateľovi vykresliť príbeh tak, aby bol/a schopná umiestniť
tvrdenie v kontexte svojich predstavovaných, sprostredkovaných prežívaných skúseností. Na
rozdiel od prezentácie, ktorá je do značnej miery symbolická alebo abstraktná, pokiaľ sú
navrhované udalosti výslovne príčinne spojené, dosahuje sa oveľa väčší a bohatší efekt.
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rozprávač príbehu rovnako takýto obsah neponúkol, tak je veľmi pravdepodobné,
že nebudeme schopní zasadiť uvedenú normatívnu teóriu do siete našich
presvedčení o svete (tvoriacim náš svetonázor), aby sme ju vystavili morálnemu
hodnoteniu (Boylan 2004, s. 11 – 13).

Príbeh a moc: kritická perspektíva

Ak používame príbehy ako „výbavu pre život“ ako nástroje na porozumenie,
vyjednávanie a pochopenie situácií, s ktorými sa stretávame, potom je diskusia o
naratívnej etike nielen relevantnou, ale mali by sme sa o ňu priam usilovať.
Naratívom možno porozumieť práve ako kultúrne sprostredkovaným spôsobom
života, praktikám a praxiam, v ktorých sú (re)interpretované naše skúsenosti.
To, že identita ľudského Ja, zmysel jednotlivca pre vlastnú identitu, sú utvárané
prostredníctvom kultúrnych narácií, symbolov a praxí v procesoch socializácie
a enkulturácie, pričom diskurzívna konštrukcia jednotlivca zahŕňa jednak
pragmatické interakcie, a zároveň epistemické inštitucionalizované symboly
a narácie, znamená, že formovanie ľudskej identity (človeka ako subjektu) je
vystavené pôsobeniu mechanizmov kontroly a regulácie, ktorých zdrojom sú
sociálne štruktúry (pravidlá, postupy, normy).

Viaceré autorky a autori,

vychádzajúci z teórie diskurzu, ako ju načrtol M. Foucault (Archeológia vedenia
1969), si všímajú, vzťah medzi naráciou a mocou a upozorňujú, že diskurz ako
narácia konštruuje systémy poznania, ktoré utvárajú a zároveň ohraničujú
dispozície jednotlivca, aby konal určitým spôsobom Napríklad feministické filozofky
Magnussonová a Mareceková zastávajú názor, že maskulinita a feminita, ktoré sú
podľa všeobecného názoru zakorenené v biológii, sú v skutočnosti konfigurované
v sociokultúrnych konceptoch spoločnosti, alebo konkrétnej komunity (Magnusson,
Marecek, 2010, s. 92- 110, cit. podľa Vaňková 2017, s. 29).
Keď sa teda učíme myslieť, cítiť a komunikovať so spoločenstvom, ktorého
sme súčasťou, prostredníctvom príbehov, učíme sa aj etickým spôsobom bytia s
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ostatnými, „správnym“ a „vhodným“ spôsobom, ktoré slúžia ako základ pre mnohé
z našich interakcií.

Je zrejmé, že tento prístup musí byť kontinuálne spojený s kritickou
reflexiou, pretože príbeh ponúka a otvára priestor pre interpretácie, a tým aj pre
pravdepodobnosť a kontingentnosť. Nič nie je nevyhnutné – každé čítanie
a počúvanie toho istého príbehu môže priniesť nové odlišné porozumenie. V tom
spočíva aj výhoda, aj riziko – otvorenosť významu zbavuje poslucháča,
výskumníka, žiaka, študenta absolútnej istoty vyplývajúcej z nevyhnutnosti
ponúkanej priamym deduktívnym diskurzom (veci sú tak a tak, lebo tak musia byť,
pretože nemôžu byť inak).
Kritické myslenie aplikované spolu s naratívnym prístupom si vyžaduje ostražitosť
aj opatrnosť, pokoru i odvahu zároveň, ktoré musia byť súčasťou prípravy na prácu
s naráciami, na interakciu s príbehmi.
Ak teda akceptujeme to, že ľudia ako naratívne bytosti, ktoré v procesoch
rozprávania, tvorby, počúvania a interpretácie príbehov vytvárajú svoje Ja, chápu
sami seba prostredníctvom príbehov, komunikujú a uskutočňujú rozhodnutia
prostredníctvom príbehov, tak potom musíme prijať aj etickú relevanciu tejto
skutočnosti, s čím súvisí morálna zodpovednosť ako nevyhnutná súčasť naratívnej
praxe.
Je to práve naratívna etika, ktorá predstavuje jeden zo spôsobov
a nástrojov, ako je možné kriticky skúmať naratívy, a tak ukázať a vyjadriť ich
schopnosť nátlaku/ útlaku, ako aj podpory a posilňovania. Hanna Meretoja vo
svojej knihe The Ethics of Storytelling (2017) rozvíja hermeneutickú naratívnu etiku,
v ktorej rozlišuje šesť dimenzií etického potenciálu, ktorý spočíva v rozprávaní
príbehov:
1. sila naratívu kultivovať náš zmysel pre možné
2. prispievať k individuálnemu a kultúrnemu sebaporozumeniu
3. umožňuje porozumieť životom iných v ich jedinečnosti
4. transformuje príbehy, ktoré spájajú ľudí dokopy
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5. rozvíja naše vedomie vlastnej perspektívy a kapacitu/ schopnosť pre
prijímanie perspektívy
6. funguje ako forma etického skúmania.
Na spätosť tvorby naratívov s mocou upozorňuje vo svojom skúmaní aj Tony E.
Adams, keď si všíma také aspekty tvorby

a prijímania (čítania, počúvania,

percepcie) naratívov, ako sú :
1. naratívne privilégium – prečo je autor schopný písať text o živote? Ako by
mohla autorova identita/ identity podporovať etickú slepotu? Aké auditórium
(poslucháči, čitatelia a i.) je schopné mať prístup k autorovej práci?
2. naratívne médiá – kde sa naratív objaví? Ako príbehové a žánrové
konvencie ovplyvňujú osobný príbeh? Kto (nie) je schopný podieľať sa na
činnosti konkrétneho média? Kto sformuloval jeho konvencie a koho
záujmom uvedené konvencie slúžia?
3. etické násilie – čo požadujeme od toho, kto píše o živote? Čo požadujeme
od auditória? Ako by mohli autorove osobné záväzky ovplyvňovať jeho/ jej
prácu? Hodnotíme text na základe deduktívnych alebo induktívnych kritérií?
(Adams 2008, s. 188).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otázky/ na premýšľanie:
1. V čom spočíva naratívna dimenzia ľudskej existencie?
2. Objasnite rozdiel medzi príbehom, naratívom a diskurzom.
3. Ako môže byť príbeh a rozprávanie prostriedkom útlaku alebo naopak
prostriedkom oslobodenia, emancipácie z mocenských vzťahov nadvlády
a útlaku?
4. Vysvetlite, aké funkcie môže plniť príbeh a rozprávanie príbehov v kultúre,
v sociálnom živote.
5. Charakterizujte naratívnu etiku.
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2. Rod, rodová citlivosť a rodová perspektíva

Je všeobecným očakávaním kladeným na učiteľky a učiteľov etickej
výchovy, že sa budú aktívne podieľať na morálnej a mravnej výchove svojich
žiačok a žiakov, prostredníctvom ktorej im nielen budú odovzdávať poznatky
o dobrom a zlom ( normách, hodnotách, princípoch), ale zároveň sa budú aj
aktívne podieľať na zvnútorňovaní týchto hodnôt, noriem a princípov. To
znamená, že sa budú aktívne podieľať na rozvoji osobnostného potenciálu
svojich žiačok a žiakov, študentiek a študentov, a zároveň ich mravne formovať
v súlade s požiadavkami spoločnosti.
Rodová rovnosť a rodová spravodlivosť, a to napriek tomu, že už viac
ako pätnásť rokov je naša krajina súčasťou medzinárodného spoločenstva
štátov(Európska únia), pre ktoré sú uvedené hodnoty piliermi politického
fungovania (politika gendermainstreamingu), stále netvoria prirodzenú súčasť
obsahu a ani foriem( ani v na teoretickej, ani v praktickej rovine vyučovania)
inštitucionalizovanej edukácie na Slovensku. Naopak, môžeme priamo
povedať, že stále sú predmetom kontroverzie alebo aj averzie, a v mnohých
prípadoch vyvolávajú tieto pojmy priam morálnu paniku. Príčiny tohto stavu
spočívajú

do

veľkej

miery

v pretrvávajúcom

nedostatku

informácií,

v dezinformáciách, v neporozumení a nepochopení, a z nich prameniacich
obavách, neistote a následne prehlbujúcej sa neochote vecne porozumieť
nielen uvedeným pojmom, ale aj etickým, sociálnym a politickým stratégiám
a aktivitám na nich založeným. V konečnom dôsledku tak neznalosť
a nepochopenie

v predmetných

otázkach

bránia

žiaducim

sociálnym

a politickým zmenám, ktoré by mohli zmenšiť alebo úplne odstrániť bariéry zo
životov konkrétnych žien a mužov, konkrétnych ľudí, a viesť k tak k všeobecne
žiaducim

a akceptovaným

morálnym

cieľom

rovnocennejšiemu, férovejšiemu životu a spoločnosti.
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Pokiaľ považujeme rodovú rovnosť a rodovú spravodlivosť za kľúčové
hodnoty a princípy dobrého života, tak predstavujú zároveň etickú a morálnu
hodnotu, ktorá má zásadný význam pre rozvoj mravnej osobnosti. Vzdelávanie
a výchova v otázkach rodovej perspektívy , porozumenie rodovej perspektíve,
tomu, čo je to rod a súvisiace otázky a vzťahy, ako aj schopnosť podieľať sa
v procese výučby na zvnútorňovaní uvedených hodnôt a princípov, a následne
aj na formovaní adekvátnych postojov ako predpokladov pre budúce konanie
a zodpovednosť v tejto oblasti osobných a verejných životov, musí byť potom
nevyhnutnou súčasťou etickej výchovy a odbornej prípravy jej budúcich
protagonistiek a protagonistov.
Napokon, na čo slúži výchova a vzdelávanie v priestore morálky?
Prosociálnosť ako základná a kľúčová hodnota a zásada súčasnej koncepcie
etickej výchovy na Slovensku predsa nemôže byť zredukovaná na komunikáciu
a spoluprácu len s niektorými, na pomoc a solidaritu len niektorých, na
konformné zapadnutie do komunity, skupiny alebo spoločenstva vôbec.
Zmyslom prosociálnosti, ku ktorej majú byť študenti a študentky vedené
v procese vyučovania etickej výchovy, je sformovať autonómne ľudské bytosti,
ktoré sú si vedomé svojej situovanosti vo vzťahoch so svojím sociálnym,
kultúrnym, politickým, prírodným prostredím, a zároveň svojej zodpovednosti
vyplývajúcej z tejto vzťahovosti. Prosociálna výchova musí teda obsahovať aj
výchovu, ktorá je vnímavá voči nerovnostiam, nespravodlivostiam, krivde,
bolesti a utrpeniu iných (nielen) ľudských bytostí. Zároveň musí byť táto
vnímavosť založená na poznaní a porozumení faktorom a príčinám, ktoré
podmieňujú a spôsobujú uvedené nerovnosti a nespravodlivosti. Len tak je
možné formovať mravné osobnosti, ktoré sú ochotné, schopné, a zároveň
kompetentné zaujať správne etické postoje k nespravodlivosti a neetickým
javom, s ktorými budú vo svojich životoch konfrontované, a následne aj konať.
Poznanie o tom, čo je rodová rovnosť, čo je to rod a vôbec, čo to
znamená a v čom spočíva rodová perspektíva, musí byť teda súčasťou etickej
výchovy ako nástroja morálnej a mravnej výchovy.
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Pohlavie a rod

Etablovanie pojmu rod (angl. gender) sa najčastejšie dáva do súvislosti
s tézou francúzskej filozofky Simone de Beauvoir, podľa ktorej: „Ženou sa nik
nerodí: stáva sa ňou“. Tento výrok z jej knihy Druhé pohlavie (1949) možno
interpretovať

ako

odlíšenie

biologicky

daného,

a preto

zdanlivo

nespochybniteľného medzi ženami a mužmi od toho, čo je utvárané pod
vplyvom sociálneho, kultúrneho a historického prostredia, a teda jeho zmenou
je samo meniteľné a formovateľné. Vytvorilo sa tak východisko pre
argumentáciu v prospech zmien rodových vzťahov smerom k rovnosti.
Slovenská filozofka Zuzana Kiczková v tejto súvislosti konštatuje: „Nie biológia
ako taká, ale spôsoby, akými spoločnosť zvýznamňuje biológiu, vedú
k utláčaniu žien.“ (Kiczková 2011, s. 35).
To, že spoločnosť a kultúra nastavuje normy a pravidlá ženskosti
a mužskosti, teda že sme neustále socializované/í a enkulturovaní/é, samo
osebe odkazuje na to, že nič také ako pevná, stabilná prirodzenosť (podstata)
ženskosti a mužskosti nejestvuje, pretože sociálna a kultúrna realita sa vždy
podieľa na formovaní našich rodových identít, a to prostredníctvom interakcie
medzi nami ako bytosťami schopnými rozhodovať sa a zvažovať vedome svoje
rozhodovanie a konanie a naším prostredím, ktoré má komplexný fyzikálnobiologický, historický a socio-kultúrny charakter. Ľudské správanie nie je možné
bezo zvyšku vysvetliť ako čisto prírodné (na základe inštinktov), a samotná
potreba regulácie nášho správania poukazuje na skutočnosť, že naša
„prirodzenosť“ je tvárna.16 Podľa rakúskej filozofky Herty Nagl-Docekalovej tézu
S. Beauvoirovej by sme nemali chápať tak, že je treba poprieť biologické danosti
ženského tela, ale naopak, potrebujeme upriamiť pozornosť na tradičný
normatívny výklad týchto daností

a na osudné dôsledky pre ženy, (ale

Samozrejme, môžeme si položiť otázku o limitoch a o hraniciach tejto tvárnosti. Je zrejmé,
že miera tvárnosti bude súvisieť s komplexnosťou prostredia, v ktorom sme situovaní ako
ľudské bytosti. Pre zodpovedanie tejto otázky by sme museli objasniť, čo rozumieme pod
pojmom prirodzenosť, prirodzenosť vo vzťahu k pohlaviu, a tiež pod pojmom prostredie.
16
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v konečnom dôsledku aj pre mužov; pozn. autorky), ktorým sú tieto normy
odmalička vnucované (Nagl-Docekal, 2007, s. 99).
V 70. rokoch 20. storočia potom teoretičky v rámci feministického myslenia
a filozofie, ako aj vedecko-kritických diskusií sformulovali rodové teórie a rozlíšili
medzi pojmami pohlavie a rod.
Pohlavie (angl. sex) je biologická charakteristika človeka ako muža a ženy.
Priradenie označenia „muž“ alebo „žena“ prebieha na základe viacerých
identifikačných znakov: chromozomálnej a hormonálnej výbavy, pohlavných
orgánov, druhotných pohlavných znakov. 17
Rod (angl. gender) je sociálna charakteristika ženskosti a mužskosti
(femininity

a maskulinity)

podmienená

sociálnymi

historicko-kultúrnymi

podmienkami. Je to súbor vlastností, činností a znakov, ktoré majú svoj pôvod
v sociálnom historicko-kultúrnom prostredí, a teda nie sú vrodené, ale variujú
v rámci spoločnosti a medzi spoločnosťami.

Rod je teda kategória, ktorá

napomáha reflexii spôsobu, akým si osvojujeme činnosti, vlastnosti a ďalšie
charakteristiky (úpravu zovňajšku, správanie,...) spájané so ženskosťou
a mužskosťou, ktoré vyplývajú z výchovy, kultúrnych vzorcov, spoločenských
zvyklostí a očakávaní.
Podľa M. Čermákovej (2000, s. 11) je rod (gender) „... sociálny konštrukt, ktorý
vyjadruje,
že vlastnosti a správanie spojované s obrazom muža a ženy sú formované
kultúrou
a spoločnosťou. Na rozdiel od pohlavia, ktoré je univerzálnou kategóriou a
nemení sa podľa času či miesta, pôsobenie rodu ukazuje, že určenie rol,
správania sa a noriem vzťahujúcich sa k ženám a mužom je v rôznych
spoločnostiach, v rôznych obdobiach či rôznych sociálnych skupinách
rozdielne. Ich záväznosť či determinácia nie je teda prirodzeným, nemenným
Lekárska veda, ktorá vyvinula uvedené kritériá pre zisťovanie pohlavných rozdielov, zároveň
zistila skutočnosť, že takmer neexistujú jedinci, ktorí by v sebe spájali všetky znaky buď
ženskej alebo mužskej strany, keďže pri väčšine ľudí je možné zaznamenať nakopenie znakov
buď jedného alebo druhého pohlavia, pričom značný počet jedincov vykazuje takú kombináciu
týchto znakov, že ich nie je možné jednoznačne priradiť k ženskému alebo mužskému
pohlaviu.
17
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stavom, ale dočasným stupňom vývoja sociálnych vzťahov medzi mužmi a
ženami. ... žiadne usporiadanie vzťahov mužov a žien v spoločnosti nie je
takzvane „prirodzené“ (dané, nutné, povinné, racionálne), ani v histórii, ani v
budúcnosti, a teda že i to usporiadanie, v ktorom sa dnes pohybujeme, je
dočasným konštruktom medzi mužmi a ženami – nič viac“.
Rozlíšenie medzi rodom a pohlavím nesie v sebe snahu prekonať
naturalizáciu rozdielov medzi rodmi, čiže to, že ženskosť a mužskosť sa
tradične chápe ako samozrejmá danosť, ako niečo prirodzené, pričom sa
poukazuje na biologické rozdiely.
Biologické rozdiely medzi pohlaviami sa často využívajú ako východisko
pre biologizujúcu argumentáciu vo vzťahoch medzi ženami a mužmi.
Biologizujúca

argumentácia

zdôvodňuje

sociálne,

kultúrne,

politické,

ekonomické a iné nerovnosti medzi mužmi a ženami ako nevyhnutný dôsledok
ich biologických odlišností. Biologické chápe ako dané, nemenné, a preto
„prirodzené“. Následne sa v tomto biologicko-deterministickom type
argumentácie akákoľvek zmena, odchýlka od socio-kultúrne formovaného
štandardu chápe ako niečo neprirodzené, idúce proti prirodzenosti, a teda ako
nesprávne či dokonca neetické a nemorálne. Veľmi problematickým sa stáva
biologizujúca argumentácia v tom, že vedie k zovšeobecneniam, redukcionizmu
a následným stereotypizujúcim prístupom k mužskosti a ženskosti. Ak sa
biologická odlišnosť pohlaví poníma ako základ prirodzenosti, a teda
nemennosti, pričom sa tento spôsob konceptualizácie pohlavnej rozdielnosti
aplikuje na schopnosti, možnosti, kompetencie a vlastnosti žien a mužov, tak
často slúži na legitimizáciu rodových nerovností a rodovej diskriminácie.
Kultúrna

antropologička

Ann

Oakley

objasňuje

neudržateľnosť

biologizujúcej argumentácie nasledovne: „...spôsob, ako rôzne kultúry
vymedzujú rod, je veľmi premenlivý.je pravda, že každá spoločnosť vychádza
z biologického pohlavia ako zo základného kritéria, ale za týmto východiskovým
bodom sa už žiadne dve kultúry celkom nezhodnú na tom, čo odlišuje jeden rod
od druhého. Nie je ani treba dodať, že každá spoločnosť verí, že práve jej
vymedzenie rodu zodpovedá biologickej dualite pohlaví“ (Oakley 2000, s.121).
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Odlíšenie

rodu

ako

sociálne

a kultúrne

utváraného

fenoménu

od

biologicky(anatomicky, hormonálne, chromozomálne) určeného pohlavia (angl..
sex) je potrebné chápať aj ako snahu o odmietnutie definovať ľudí primárne cez
ich príslušnosť k pohlaviu.
Ako uvádza Kiczková (2011), pojem rod sa vzťahuje na sociálne
a kultúrne rozdiely a vzťahy medzi ženami a mužmi, ktoré sú spoločnosťou
podmienené a kultúrne konštruované. Tieto rozdiely majú rôzne prejavy tak
v rámci jednotlivých kultúr, ako aj medzi kultúrami. Konkrétny obsah pojmu rod
vzniká v kontexte určitej spoločenskej, kultúrnej a ekonomickej štruktúry.
Označuje sa ním odlišné postavenie žien a mužov v sieti sociálnych
a mocenských so životnými podmienkami“ vzťahov, ktoré nie sú dôsledkom
biologických, fyziologicko-anatomických odlišností medzi nimi a nie sú z nich
odvoditeľné alebo nimi ospravedlniteľné. Ako kultúrne normy tieto sociálne
a mocenské vzťahy medzi rodmi podmieňujú psycho-sociálny vývoj jednotlivých
mužov a žien (čiže ich individuálnu rodovú identitu, resp. to, ako prežívajú
a reflektujú svoju rodovosť), a zároveň organizujú sociálne vzťahy medzi nimi
(Kiczková 2011, s. 36).

Rod ako analytický nástroj

Chápanie rodu ako kategórie vyjadrujúcej isté vlastnosti reálnych
ľudských bytostí alebo vzťahy, v ktorých sa tieto bytosti nachádzajú alebo sú
nimi vytvárané, môže viesť k univerzalizmu18 a esencializmu19 . V súčasnosti sa
do popredia dostáva chápanie rodu ako teoretického nástroja na vyjadrenie
našich (historicky a kultúrne špecifických) predstáv o ľudských bytostiach ako

Univerzalizmus tu znamená platný vždy a všade bez ohľadu na akýkoľvek kontext
a okolnosti.
19
Esencializmus (z lat. essencia – bytnosť, podstata) je stanovisko, podľa ktorého všetko
(každá vec)má svoje základné vnútorné rysy, ktoré predstavujú jej podstatu/ charakteristiku
toho, aká je táto vec/ objekt sama osebe. Esencializmus je charakteristický najmä pre tradičnú
metafyziku, ktorá hľadá podstatu vecí, postmoderné prístupy v myslení sú antiesencialistické
(skúmajú a opisujú, ako sa veci/ objekty správajú vo vzťahoch, pričom nie je možné nájsť takú
definíciu, ktorá by dokázala vystihnúť esenciu daného predmetu.
18
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ženách a mužoch a nášho chápania toho, čo znamená byť ženou a mužom
(Szapuová 1998, s. 37).

Práve takéto chápanie kategórie rodu umožňuje

vyhnúť sa esencialistickým a univerzalistickým nástrahám, ktoré hľadajú
podstatu ženstva či mužstva.
Širší analytický potenciál kategórie rodu spočíva v skutočnosti, že rod
ako

teoretický

koncept

umožňuje

skúmať,

analyzovať

a interpretovať

najrôznejšie javy sociálnej reality a sociálne vzťahy, a to najmä nerovnosti
(Bosá – Filadelfiová 2009, s. 15).
Sandra Hardingová (1986) v tejto súvislosti uvádza tri (navzájom previazané)
úrovne rodu, ktoré by mali byť predmetom kritického skúmania. Identifikuje ich
ako procesy, ktorými je rod v sociálnej štruktúre prítomný a reprodukovaný:
1) Rodová identita – individuálna rovina rodu, ktorú si jednotlivé indivíduá v rámci
rodovo štruktúrovanej spoločnosti vytvárajú, ktorú prijímajú a s ktorou sa
vyrovnávajú.
2) Rodová štruktúra ľudských aktivít odkazuje na priraďovanie rodových
charakteristík celým oblastiam ľudskej činnosti a inštitúcií, bez ohľadu na to, či
sú reálne vykonávané ženami alebo mužmi. Deľba práce tak dostáva charakter
„prirodzenosti“. Mužská a ženská charakteristika je hierarchicky usporiadaná.
Hovoríme o tzv. inštitucionálnej alebo štrukturálnej rovine rodu vyjadrenej v
rodovej deľbe práce, rodových rolách a rodových normách
3) Rodový symbolizmus – symbolická rovina rodu odkazuje na prisudzovanie
konotácií mužskosti a ženskosti javom, ktoré s pohlavnými rozdielmi nijakým
spôsobom nesúvisia. Rodový symbolizmus je prítomný v samotnom jazyku
a spôsoboch jeho využívania. Prisúdenie „mužskej“ alebo „ženskej“ konotácie
so sebou nesie hodnotiace, hierarchické stanovisko a vytvára dojem
všeobecnej dichotomickej štruktúry spoločnosti.20 Na tejto úrovni rodu je možné
uvažovať predovšetkým o rodových stereotypoch, ktoré významnou mierou
„udržiavajú“ rodové status quo. Ako zdôrazňuje Monika Bosá, identifikovať
Ide o symbolickú rovinu rodu – jazyk, symboly, rodové stereotypy ako organizačný kontrolný
mechanizmus prezentovaný v jazyku, ktorý pripisuje veciam a javom (prírodné javy, živá
a neživá príroda, biologické procesy) maskulínne alebo feminínne znaky prostredníctvom
metafor, ustálených slovných zvratov a obrazov. Napr. pochlapiť sa, vzmužiť sa, zbabelosť,
a pod.
20
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symbolickú rovinu rodu je zároveň najkomplikovanejšie, pretože

rodové

stereotypy pôsobia neuvedomelo - ich prejavy, aj vzhľadom na skutočnosť, že
sú prítomné v samotnom jazyku, ktorý používame na vyjadrenie či popis javov,
si neuvedomujeme. Pôsobia predovšetkým na emocionálnej rovine. Zároveň
však je práve symbolická rovina rodu tou, ktorá zásadným spôsobom
ovplyvňuje aj ostatné jeho úrovne - tak deľbu práce, ako aj identity. Bez
eliminácie rodových stereotypov nie je možné dosiahnutie reálnej rodovej
rovnosti (Bosá 2013).

Filozofka Zuzana Kiczková upozorňuje, že rodové otázky nie sú a ani
nemôžu byť chápané ako ženské otázky či záležitosť žien. Pojem rod totiž v sebe
zahŕňa spoločensky podmienené a historicky sformované pripisovanie určitých
požiadaviek, rolí a noriem tak pre ženy, ako aj pre mužov, a teda reguluje celý náš
sociálny a životný svet. Rod sa tak nepriraďuje len k osobám, ale existencia dvoch
rodov predstavuje aj princíp, podľa ktorého sú štruktúrované mnohé sociálne
systémy a regulatívne mechanizmy (Kiczková 2011, s. 37). Koncept rodu sa tak
netýka len jednotlivcov (bez ohľadu na ich biologické pohlavie), ale zasahuje širšie
sociálne javy a celú spoločenskú realitu a všetky jej oblasti (vzťahy medzi
jednotlivcami, skupinami, inštitúcie, organizácie, ale aj jazyk, symbolické
systémy...). Preto odpoveď na otázku, ako sa utvárajú rodové vzťahy a ako sa
uskutočňuje ich hierarchizácia, si vyžaduje , aby sme spolu s individuálnym
správaním skúmali a analyzovali aj mechanizmy a spôsoby riadenia, ktoré určujú
rodovo podmienený charakter inštitúcií. Rodovo podmienené charakteristiky majú
také systémy ako trh práce, vzdelávacie systémy, ekonomika a ďalšie.
V organizáciách je možné identifikovať rodové normy, rodovo špecifické stratégie
a štruktúry. V médiách sa zas prejavuje moc symbolických poriadkov obsahujúcich
rodové zobrazenia (Kiczková 2011, s. 37).
Rodový výskum a výskum orientovaný na ženy a mužov sa podľa Zuzany
Kiczkovej potom nemá zameriavať len na individuálne subjekty, ale nutne aj na
nimi vytvorené (a vytvárané)

normy, inštitúcie a spoločenské pravidlá

a mechanizmy. Takéto skúmanie sa zameriava na to, ako predstavy o rodoch
pôsobia na spoločenské štruktúry a ako vlastne sociálne systémy neustále nanovo
34
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produkujú rodovú diferenciu, ako fungujú procesy vylučovania a ako sa vytvára
reálna nerovnosť a hierarchia medzi mužmi a ženami (Kiczková 2011, s.37).
Vedeckým skúmaním rodu sa zaoberajú rodové štúdiá. Ako uvádzajú Ľ.
Kobová a Z. Kiczková ([s.a]), ide o interdisciplinárne vedecko-výskumné štúdiá
skúmajúce význam rodu v kultúre, spoločnosti a vede. „Rodové štúdiá sa usilujú o
integráciu perspektívy rodu do rozličných spoločenskovedných disciplín so
zámerom ich obohatenia o nové témy, prístupy, výsledky. Vychádzajú pritom z
metodologických

prístupov

vypracovaných

vo

feministických

teóriách

...

Zameriavajú sa na skúmanie vzťahov medzi rodmi a predovšetkým na kultiváciu
kritického sociálneho myslenia z rodového pohľadu“ (Kobová, Kiczková, [s.a.]).

Socializácia a rod

Situovanosť ľudských bytostí v konkrétnom časopriestore vyznačujúcom sa
sociálnymi,

kultúrnymi,

historickými

a politickými

aspektami,

symbolickej

i materiálnej povahy sa nutne prejavuje v podmienenosti ľudskej identity svojimi
kontextuálnymi podmienkami. Rodovosť, t. j. spôsob ako na individuálnej rovine
prežívame,

zakúšame,

reflektujeme,

prijímame,

odmietame,

ignorujeme

a inovujeme svoju „príslušnosť“ k rodu, sa uskutočňuje, realizuje, formuje,
ustanovuje v procese socializácie. Socializácia predstavuje proces, v priebehu
ktorého sa „z ľudského organizmu s biologickou výbavou utvára osobnosť, ktorá je
schopná sociálne konať a ktorá sa počas celého života ďalej rozvíja v konfrontácii
so životnými podmienkami“ (Koppermann 2000, s. 145, cit. podľa Farkašová 2011,
s. 149). Prostredníctvom socializácie si jednotlivci od svojho narodenia osvojujú
kultúrne súbory, ktoré vlastným životom reprodukujú.
Socializácia sa uskutočňuje v procese výchovy, v ktorom sa formuje osobnosť
každého jednotlivca, pričom spôsob výchovy sa v jednotlivých spoločnostiach
v rôznej miere odlišuje. Deti sú vychovávané tak, aby boli schopné vyhovieť
požiadavkám a nárokom dospelého života v určitom type sociálneho prostredia,
a rodičia odovzdávajú svojim deťom kultúru tým, ako sa k nim správajú. Výchovné
zvyklosti sa

teda vyznačujú

kultúrnymi špecifikami podmieňujúcimi aj
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charakterové typy osobností (osobnostné črty) príslušníčok a príslušníkov určitej
spoločnosti (Murphy 2008, s. 51).
Socializácia sa uskutočňuje ako odovzdávanie a vstrebávanie spoločenských
hodnôt a noriem, a teda aj tých, ktoré sa vzťahujú k rodu (Renzetti – Curran 2003,
s. 93). tento proces môže prebiehať rôznymi spôsobmi, pričom možno rozlíšiť
1. cieľavedomé, zámerné, otvorené a programové pôsobenie - rodičia, škola a iné
inštitúcie privátnej a verejnej sféry programovo a systematicky odovzdávajú
deťom

presné

rodovo

diferencované

vzorce

správania,

pričom

ich

nerešpektovanie je sankcionované (pokarhanie, odsúdenie, výčitky, výsmech,
izolácia, vylúčenie a i.)
2. mimovoľné – nezjavné, nezámerné pôsobenie vzorcov správania, pričom
schvaľovanie alebo naopak odmietanie (nesúhlas) s dodržiavaním rodových
noriem má miernejšiu povahu; hoci účinnosť takéhoto pôsobenia nemusí byť
o nič menšia než je tomu pri cieľavedomej rodovej socializácii a výchove.
Farkašová upozorňuje na potrebu reflexie skutočnosti, že rodová
socializácia prebieha nielen medzi odlišnými generáciami, ale aj vnútri jednej
generácie, pričom normatívny tlak vnútri generácie (vrstovnícke skupiny, napr.
teenegeri) je ešte silnejší než je tomu medzi generáciami (Farkašová 2011, s.
150 – 151).
Cieľom sociálneho učenia (a výchovy) v procesoch socializácie a enkulturácie
je bezkonfliktné fungovanie rodovej deľby práce, bezproblémové osvojenie si
rodových identít a rolí. Na vytváraní rodovej identity a vnímaní rodu
v spoločnosti sa podieľa viacero faktorov, ktorých najvýznamnejšie sú rodové
roly a rodové stereotypy.

Rodové roly

Rodové roly sú sociálne roly, ktoré mužom a ženám predpisujú sociálne a
kultúrne normy existujúce v danej spoločnosti a v danej historickej situácii.
Tvoria tú časť všeobecnejších sociálnych rolí, ktorá je spätá s rodovými
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rozdielmi a ideálmi ženskosti a mužskosti, prijatými a predpokladanými v danej
spoločnosti.
Rodové roly nie sú univerzálne, ale závisia od konkrétnej sociálno-historickej
situácie, rozličných vekových a sociálnych skupín, v ktorých sa uplatňujú. V
spoločnostiach, ktoré sa usilujú o rodovú rovnosť, prestáva byť obsah rodových
rolí prísne spoločensky vymedzený.
Rola je komplex sociálneho správania, ktoré sa v určitej sociálnej pozícii
(napr. rodič, žena, muž, učiteľka, dieťa) očakáva a ktoré je tejto pozícii, a tým i
role pripisované ako štandardné, ako sociálna norma. Ide o určitý štandard
správania, ktorý od jednotlivca s určitým statusom/pozíciou ostatní príslušníci a
príslušníčky spoločenstva či skupiny očakávajú.
Pojem rola či sociálna rola patrí k najfrekventovanejším pojmom sociálnej
psychológie, sociológie a antropológie. Používa sa vo viacerých významových
rovinách. Ako prvý ho použil R. Linton v roku 1936, ktorý sociálnu rolu chápal
ako „dynamický aspekt statusu“. Niektorí autori stotožňujú sociálnu rolu so
„sociálnym statusom“ alebo „sociálnou pozíciou“, chápu ich ako synonymá (S.
F. Nadel), iní ich, podobne ako R. Linton, rozlišujú (T. Parsons, R. K. Merton
atď.).
Sociálna rola ako očakávané správanie vždy súvisí s hodnotovým
systémom príslušného sociálneho celku (spoločenstva, skupiny) a jeho forma a
obsah platia v príslušnom referenčnom hodnotovom systéme. Rola je teda
predpísaná sociálne (ideálna rola), ale jej konkrétnu podobu (aktuálny výkon
roly, hranie roly) vytvára nositeľ sociálnej pozície, ktorý spätne pôsobí na
konsenzus predstáv o očakávanom správaní v danej pozícii. Jednotlivec sa
ideálnym rolám (očakávanému správaniu) učí v socializačnom procese, no
aktuálny výkon roly (hranie roly, reálna rola) sa s ideálom nemusí zhodovať.
Aktuálny výkon roly jednotlivcom môže byť vzhľadom k ideálnej role rôzny:
nutné správanie (nositeľ roly sa správa, ako musí), žiaduce správanie (nositeľ
roly sa správa, ako má), prípustné správanie (nositeľ roly sa správa, ako môže)
a neprípustné správanie (nositeľ roly sa správa, ako sa nesmie). Výkon
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sociálnej roly je teda flexibilný, podlieha však sociálnej kontrole, a niekedy aj
sociálnym sankciám.
Ideálna rola (očakávané správanie) i reálna rola (skutočné správanie) sa
skladajú z tzv. vonkajších znakov roly (napr. oblečenie, účes, strih šiat atď.) a
vnútorných znakov roly (samotné správanie, ako aj myslenie a cítenie a pod.).
Každý človek hrá množstvo rolí, prinajmenšom toľko, ku koľkým sociálnym
útvarom patrí, koľko má sociálnych pozícií.
Pojem rodovej roly zdieľa problémy teórie rolí všeobecne: rodová rola je
preskriptívna, roly sa považujú za relatívne stabilné a nemeniace sa, ďalej sa
predpokladá, že jednotlivci a jednotlivkyne ich prijímajú dobrovoľne a „hrajú“ ich
slobodne, a napokon, že rodovým rolám možno vzdorovať individuálnou
zmenou.

Rodové stereotypy

Rodové stereotypy sú zjednodušené, idealizované (a teda často
nereálne a nerealizovateľné) obrazy a mužskosti a ženskosti, ktoré fungujú ako
očakávania a vzory vo všetkých oblastiach života.21 Tieto obrazy životných dráh
a rolí, vzorov správania, typov myslenia a videnia skutočnosti, ako aj spôsobov
konania sa formujú v procese socializácie.22
Podľa Kiczkovej (Kiczková, 2011, s.123) rodové stereotypy tvoria
neformálnu štruktúru moci, pod ktorou môžeme rozumieť normy, ktoré sa ako
žiaduce alebo nežiaduce, resp. ako správne alebo nesprávne pripisujú
Samotné stereotypy (gréc.) predstavujú pevný, ustálený, (takmer) nemenný stav, tvar,
návyk, spôsob konania, reagovania. Stereotypy predstavujú veľmi stabilný prvok vo vedomí,
resp. psychický a sociálny mechanizmus, regulujúci vnímanie a hodnotenie určitých javov,
ovplyvňujúci názory, mienku, postoje a správanie sa. Sú podporované skôr emocionálne než
racionálne. Charakterizuje ich zjednodušujúci výklad javov. Stereotypy majú značnú
zotrvačnosť a menia sa len veľmi pomaly, pričom majú výrazný, hoci málo zjavný vplyv na
vedomie.
21

Socializácia je proces, v priebehu ktorého sa z ľudského organizmu s biologickou výbavou
utvára osobnosť, ktorá je schopná sociálne konať a ktorá sa počas celého života ďalej rozvíja
v konfrontácii so životnými podmienkami (KOPPERMANN, 2000, s. 145).
22
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v každodennom spoločenskom vedomí vlastnostiam, správaniu a konaniu buď
mužom alebo ženám. Žiaduce a správne sú odmeňované, nežiaduce
a nesprávne trestané alebo vylučované. V modernej spoločnosti má neformálna
štruktúra moci dva zásadné aspekty: 1.rozdelenie spoločnosti na verejnú
a súkromnú sféru súvisí s oddelením mužského a ženského sveta, a 2.
primárnosť mužských noriem vo svete, ktorý je mužom aj ženám spoločný.
Neformálna štruktúra moci potom ovplyvňuje individuálne životy, vzájomné
vzťahy a spôsob života. Jej súčasťou sú rozdielne očakávania od chlapcov
alebo mužov a od dievčat alebo žien, rôzne oblasti kompetencie, rozhodovania
a zodpovednosti (tamže). pri Ako konštatuje M. Bosá, sociálne roly sú
ovplyvnené

rodovými

stereotypmi,

pričom

možno

predpokladať,

že

v nestereotypnom prostredí môžu byť rodové roly (angl. gender role) ako súbor
očakávaní spojených s predstavou mužskosti a ženskosti diverzifikovanejšie
a menej zväzujúce v porovnaní s prostredím vyznačujúcim sa silnou rodovou
stereotypizáciou (Bosá, 2009, s. 17). Rodové stereotypy ako symbolický rámec
očakávaní a predstáv o ženskosti a mužskosti predstavujú tak zásadný prvok
udržiavania hierarchického – nerovného vzťahu medzi rodmi. Ich porozumenie,
zviditeľňovanie, kritická reflexia a analýza preto má kľúčovú úlohu pri
odstraňovaní rodovej slepoty a rodovom scitlivovaní ako východisku pre snahu
o rodovú rovnosť a spravodlivosť (Cviková, Juráňová, 2003).
Kiczková vymedzuje relevantné znaky štruktúry rodových stereotypov
nasledovne:


ostrá bipolarizácia – jednu skupinu tvoria pojmy, ako sú emócie, príroda,
pasívne, privátne, pričom k nim sa priraďuje žena, a druhé pojmové
zoskupenie tvoria ako opozíciu resp. protiklad tvoria: rozum, kultúra, aktívne,
verejné;



rigidné,

nepriechodné

hranice

medzi

týmito

bipolaritami

–

táto

nepriechodnosť sa vymedzuje a uskutočňuje ako negácia (napr. racionálne
a neracionálne‘ alebo úvahou „buď – alebo“ (napr. buď je niečo racionálne,
alebo emocionálne, resp. iracionálne),


nerovnocenné, asymetrické a hierarchické vzťahy medzi bipolaritami,
pretože pojmom, ktoré stoja na jednej strane (t. j. rozum, kultúra, duch,
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racionálne, subjekt, verejné, aktívne atď.), sa pripisuje výsostne dominantné
postavenie, a pojmy ako emócie, príroda, telo, zmyslové, objekt, privátne,
pasívne atď. sú vo vzťahu k svojim párovým protikladom v subordinovanom
vzťahu. Tieto páry pojmov majú zároveň rodové konotácie, pričom
„feminínne“ (ženskosť, žena) sa asociuje s prírodou, emóciami, telom,
zmyslovým, objektom, privátnym, starostlivosťou a je zaradené do toho
zoskupenia, ktoré je v subordinovanom vzťahu k tomu, čo je zadefinované
ako vyššie, dôležitejšie, určujúce, „prvé“ (Kiczková, 2011, s. 127).

Rodová identita

V procese socializácie, ako už bolo uvedené, sa vytvára individuálna
rodová identita. Rozvoj individuálnej identity teda nikdy nie je izolovaný od
sociálneho kontextu (podmienok a vzťahov), v ktorom sa uskutočňuje.
Všeobecne rozšírená predstava hovorí, že rodová identita jednotlivca sa určuje
na základe pohlavnej príslušnosti, t. j. príslušnosti k ženám alebo k mužom. Ide
o predpoklad, ktorý chápe rodovú identitu ako pevnú, stabilnú a ľahko
rozoznateľnú.
Jestvuje viacero teórií, ktoré problematizujú tento predpoklad. Z.
Kiczková predstavuje tri typy možných pohľadov na rodovú identitu, pričom sa
opiera o tri paradigmatické prúdy vo feministickom myslení: humanistický
feminizmus, feminizmus rodovej diferencie a postštrukturalistický feminizmus.23
Otázky rodovej identity boli v centre feministického hnutia a myslenia v 60.
– 70. rokoch dvadsiateho storočia v období tzv. druhej vlny feminizmu24.

Při charakterizovaní uvedených typov feminizmu Kiczková vychádza z klasifikácie
feministických diskusií odohrávajúcich sa v 80. – 90. rokoch 20. storočia, ktorú navrhlo pavel
Barša (Barša 2002, s. 16).
24
Feministické teorie, ktoré sa venujú problematike rodovej identity, sa zvyknú rozdeľovať do
niekoľkých vĺn podľa toho, v ktorom období vznikli a mali najväčší vplyv.
23
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V tomto období možno rozlíšiť dve línie:
1. prvá línia zdôrazňovala viac rovnosť a spájala ju s univerzálnou
ľudskou identitou;
2. druhá línia sa sústreďovala na inakosť (diferenciu) a spájala ju
s hľadaním špecifickej ženskej identity.
Pre obe tieto línie má pojem identity zásadný význam, a ich uvažovanie sa nesie
v duchu moderny, v kontexte ktorej má kategória identity skôr pozitívny
význam.
Od

90.

rokov

dvadsiateho

storočia,

keď

možno

hovoriť

o nástupe

postmoderny25 (postštrukturalizmu) vo viacerých oblastiach kultúry, umenia
a filozofie, je identita predmetom spochybňovania a kritických reflexií. Ako
uvádza Kiczková (2011), doterajšie vymedzenie identity sa stáva čoraz
problematickejšie a diskutuje sa o nej v súvislosti s mocou a násilím (Kiczková
2011, s. 55).
1. Humanistický feminizmus a identita
Humanistický feminizmus sa zasadzoval o emenacipáciu žien pod heslom rovnosti.
Jeho základné východisko podľa Baršu (2002) spočíva v téze, že muži a ženy majú
jedinú druhovú prirodzenosť (ľudskú), a preto im majú byť zaručené rovnaké práva
a príležitosti (Barša 2002, s. 257). Spoločná prirodzenosť mužov a žien spočíva
v rozume a slobodnej vôli. Cieľom tohto typu feminizmu je vytvoriť priestor, ktorý by
bol spoločný a rovnoprávny pre ženy aj mužov. Pritom rovnosť je tu chápaná ako
rovnosť práv, a nie rovnakosť (totožnosť) identít. Humanistickému feminizmu ide
o uznanie, že jednotlivé ženy sú schopné zaujať postoj racionálnej morálnej osoby
v rovnakej miere ako muži, a preto majú sociálne a politické inštitúcie na ne
uplatňovať rovnaké pravidlá (Barša 2002, cit. podľa Kiczková 2011, s. 55).
V humanistickom feminizme sa predpokladá, že človek (ženy aj muži) ako
racionálna, slobodná a autonómna bytosť sa môže vzoprieť tlakom a požiadavkám

Postmoderna alebo postmodernizmus je európsky myšlienkový smer konca 20. storočia,
zároveň označuje stav svetovej kultúry druhej polovice 20. storočia odmietajúcej doterajšie
filozofické princípy (priorita racionality, absolutizácia abstraktného momentu, totalitarizmus
politiky), o ktoré sa opiera moderná kultúra (moderna), ktorá je dnes v kríze.
25
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socializácie, a môže vďaka svojej racionalite a autonómnej vôli presadiť seba ako
slobodnú autonómnu bytosť – ako nezávislé JA, ktoré je schopné transcendovať26
vďaka racionalite svojho vedomia a vôle objektívne materiálne i symbolické
prekážky a podmienky svojho telesného (pohlavného) bytia. Byť subjektom
s vlastnou identitou je potom žiaducim cieľom pre každého človeka, lebo to
znamená potlačenie alebo aj odtrhnutie sa od svojej telesnosti, a tým domnelé
vykročenie k nezávislosti slobodnej a autonómnej ľudskej osoby. Potom už nie je
dôležité nielen pohlavie, ale ani rod konkrétneho človeka. Barša upozorňuje, že tým
sa spúšťa diskusia o „vymazaní“ ženskosti, resp. rozpúšťaní ženského rodu do
rodovo

neutrálnych

noriem,

pričom

však

v skutočnosti

dochádza

len

k prispôsobovaniu sa žien androcentrickej (mužskej/ maskulínnej ) perspektíve
(Barša 2002, s. 21)
2. Feminizmus diferencie (diferenčný feminizmus)
Feminizmus diferencie zdôrazňuje voči požiadavke individuálnej rovnosti ideu
rovnosti kolektívnej. Jeho ideálom je vzájomné politické a morálne vyrovnanie
mužov a žien ako dvoch skupín (Barša 2002, s. 19). V tomto type feminizmu sa
uplatňuje presvedčenie, že morálnu osobu nemožno abstrahovať (oddeliť) od jej
ženského alebo jeho mužského tela a telesnosti.
Kiczková upozorňuje, že aj dnes sa živo diskutuje medzi stúpenkyňami rodovej
rovnosti

(univerzalistkami)

a stúpenkyňami

rodovej

diferencie

(rozdielu).

Zástankyne „diferencie“ vyčítajú „univerzalistkám“, že v boji proti diskriminácii
zabúdajú na skutočnosť, že ženy sú postavené pred špecifické voľby a rozhodnutia
v porovnaní s mužmi. Zodpovednosť za tieto rozhodnutia nemôže byť redukovaná
len na individuálnu rovinu, ale potrebuje aj zákonné a inštitucionálne zabezpečenie
a systémovú (štrukturálnu) podporu (napr. slobodná voľba materstva, voľba
pracovného rytmu, voĺba sexuality a pod.). (Kiczková 2011, s. 61). Na druhej
strane, zástankyniam rodovej diferencie sa vyčíta, že svojím prístupom upevňujú
rodové stereotypy, patriarchálne dualizmy a udržujú esencialistické chápanie
identít, čo zas posilňuje protikladné chápanie rodovej duality.

Transcendencia – prekročenie za hranice daného (materiálního, yprirodzeného,
biologického, prírodného…).
26
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3. Postštrukturalistický feminizmus
Podľa Baršu (2002) postštrukturalistický feminizmus mení samotnú povahu
emancipácie.

Nejde

mu

už

o oslobodenie

individuálneho

človeka,

ani

o oslobodenie ženy ako skupinovej identity, ale o emancipáciu zo samotných
patriarchálnych kategórií ,človek´ a ,žena´. Kým cieľom prvých dvoch línií
feminizmu je uznanie a uskutočnenie univerzálnej ľudskej alebo partikulárnej
(konkrétnej, špecifickej) ženskej identity, postštrukturalistky si za cieľ kladú
dekonštruovať a transformovať (zmeniť) tieto (a všetky ostatné) identity (Barša
2002, s. 19). Subjekt je tu pochopený ako utkaný v sieti/ sieťou premenlivých,
mocensky a diskurzívne utváraných vzťahov. Identita – či už individuálna alebo
kolektívna – je považovaná za výtvor, konštrukciu rôznych diskurzov, ktoré vládnu
v spoločnosti a sú prestúpené mocou (Kiczková 2011, s. 55).
Práve preto je z tejto pozície kritizovaná aj línia diferenčného feminizmu kvôli tomu,
že si málo všíma pluralitu v rámci rodov, to, že muži a ženy netvoria homogénne
skupiny.

Dekonštruktivizmus

postštrukturalistického

feminizmu/

feministiek

(postmoderného feminizmu) vychádza z jeho pochybností o jestvovaní jednej
pravdy, jedného vedenia, jednej moci, jedného subjektu a jedného jazyka. Ide
o pochybnosť, ktorá otvára priestor pre kritické premýšľanie a skúmanie
legitimizačných praktík moci (nielen) v oblasti rodových vzťahov. Viaceré teoretičky
(J.Butler, S.Bordo, D. Cornell, J.W. Scott, D. Haraway a i.) argumentujú, prečo je
dôležité opustiť esencialistické chápanie subjektu a uvažovať o jeho situovanosti
a konštruovanosti v spoločenských, historických a kultúrnych kontextoch.
Ako uvádza J. Butler (2003), rod neodráža pohlavie, ale predstavuje množstvo
variácií a interpretácií pohlavia. „Rod by sa nemal chápať len ako kultúrny zápis
istého významu na vopred danom pohlaví; pojem rod musí zároveň označovať
samotný aparát, pomocou ktorého sa pohlavia ustanovujú. [...] Rod predstavuje aj
diskurzívne/kultúrne prostriedky, ktorými sa produkuje a ustanovuje ´pohlavná
prirodzenosť´ alebo ´prirodzené pohlavie´ ako ´preddiskurzívne´, čiže také, ktoré
bolo skôr ako kultúra, ustanovuje sa ako politicky neutrálny povrch, na ktorom sa
koná kultúra“ (Butler, 2003, s. 23).
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Butlerovej antiesencialistický postoj tak zdôrazňuje permanentný procesuálny
charakter

utvárania

subjektu,

jeho

otvorenosť

a možnosti

stále

nového

prehodnotenia v procese znovuzvýznamňovania. Butler tak stojí pri vzniku
queerovej teórie, ktorá prekračuje všetky binárne opozície pohlavia, rodu/ túžby.27
Postmoderné/ postštrukturalistické feministky sú najčastejšie kritizované za
relativizáciu subjektu, ktorý má negatívny dopad na politickú prax žien. Na druhej
strane egalistické koncepcie boli zas výrazne kritizované za ich chápanie rovnosti,
ktoré často viedlo k homogenizácii a nivelizácii rôznych identít a k procesom
vylučovania iného. Hrozba esencializmu a relativizmu je tým, čo aj v súčasnosti
vstupuje do feministických (nielen) filozofických diskusií. Avšak spochybnenie
všeobecnej

kategórie

„ženy“

vyvoláva

obavy

z nemožnosti

uskutočniť

emancipačné projekty usilujúce sa o analýzu rôznych foriem znevýhodnenia
a útlaku žien. Vzniká tak ambivalentná situácia, keď sa naše myslenie pohybuje
v alternatívach, ako konštatuje Kiczková: nemôžeme zbaviť subjekt zodpovednosti
za jeho konanie, a tým aj za možnosť meniť svet a svoje prostredie a podmienky
svojej existencie, teda aj rodové vzťahy, a na druhej strane, nemôžeme
podceňovať či ignorovať závislosť subjektu od reálnych podmienok a teda aj
mechanizmov moci , v ktorých je každý subjekt situovaný. Kiczková navrhuje tento
rozpor konštruktívne využiť. Navrhuje uvažovať o rovnosti, ale takej, ktorá vytvára
heterogénny priestor pre hru individuálnych a kolektívnych rozdielov, a pritom ich
dopredu,

apriórne

nedefinovať,

pretože

o nich

nemôže

uvažovať

ako

o abstraktných jedincoch (Kiczková 2011, s. 77 – 78).

Rodová citlivosť
Najčastejšie používané pojmy v súvislosti so stratégiami presadzujúcimi rodovú
rovnosť sú „rodovo citlivý“, „rodovo špecifický“, „rodovo neutrálny“ a „rodovo slepý“.
Uvedomenie si skutočnosti, že človek žije v dvoch podobách – ženskej a mužskej
-, ako aj dôsledkov tejto skutočnosti pre život žien a mužov. Predpokladom rodovej
citlivosti je rodovo diferencované myslenie, ktoré robí svoje zovšeobecnenia s
Pozri Glosár rodovej terminológie, heslo queer; autorka Ľ. Kobová. Dostupné na:
http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=166.
27
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ohľadom na daný rod. Opakom je rodovo neutrálne myslenie, ktoré je neutrálne len
zdanlivo, pretože si síce nárokuje všeobecnú platnosť, ale je zovšeobecnením
mužského princípu. Rozvíjať rodovú citlivosť znamená spochybňovať priveľmi
abstraktné, všeobecné určenia človeka, ako aj deklarovanú bezpohlavnosť
ľudského subjektu, a rozvíjať rodovo diferencovaný uhol pohľadu (Kiczková [s.a]. )

Rodovo citlivý prístup znamená taký, ktorý uplatňuje rodové hľadisko s
cieľom
zamedziť, predchádzať a/alebo odstraňovať rodovú diskrimináciu a posilňovať
rodovú rovnosť. Je pritom dôležité vychádzať z teoretických poznatkov o rode, ale
zároveň zohľadňovať konkrétnu situáciu, v ktorej je prístup realizovaný. Toto si
vyžaduje pochopenie rodových vzťahov a porozumenie rodovým stereotypom, ale
aj poznanie možných dôsledkov, ktoré naše pôsobenie môže vyvolať. Rodovo
špecifický prístup je pritom najčastejšie využívaným prostriedkom rodovo citlivého
prístupu. Je však nevyhnutné, aj v prípade rodovo špecifickej práce, pristupovať k
ľuďom rodovo citlivo (zohľadňovať rodové aspekty problematiky s cieľom
presadzovania rodovej rovnosti) (Bosá 2013, s. 49).
Rodovo špecifický prístup využíva odlišný spôsob práce so ženami a mužmi.
Je veľmi dôležité pripomenúť, že odlišný prístup k mužom a ženám nie je vždy aj
rodovo citlivý. Naopak – s odlišným spôsobom práce s dievčatami a chlapcami,
mužmi a ženami sa oveľa častejšie stretávame práve v prostredí, kde dochádza k
rodovej diskriminácii. Rodovo špecifická (odlišná) práca vychádza z presvedčenia
o tom, že dievčatá a chlapci, ženy a muži majú odlišné potreby. Definícia týchto
potrieb je preto pri výbere spôsobu práce, a teda aj výchovy určujúca.
Rodovo stereotypné definovanie odlišných potrieb žien a mužov vychádza
najčastejšie z presvedčenia o „prirodzenej“ (biologickej, od boha danej, a pod.)
odlišnosti žien a mužov ako „predurčených“ k iným spôsobom života. Na druhej
strane ale samotná skutočnosť rovnakého prístupu k ženám a mužom sama osebe
nezaručuje rodovo citlivý prístup (prácu, výchovu) (Bosá 2013, s. 49).
Ani rovnaký prístup k mužom a ženám bez reflexie rodových vzťahov
a rodových nerovností nie je prístupom, ktorý zabezpečí rodovú rovnosť.
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Vzhľadom na to, že žijeme v spoločnosti výrazne zaťaženej rodovými
stereotypmi, tak bez snahy o predchádzanie negatívnym dôsledkom rodovo
stereotypného „sveta“, v ktorom sa „rovnaký“ prístup praktikuje, tento iba
naďalej opakuje, prehlbuje a šíri „zavedené“ rodové stereotypy. Takýto prístup
je preto možné označiť za rodovo slepý, a nie za rodovo neutrálny, lebo je
rodovými stereotypmi zaťažený (nereflektuje špecifickú situáciu jednotlivých
mužov a žien, v ktorej sa nachádzajú vďaka predchádzajúcej rodovo
stereotypnej socializácii, ale ani rodové vzťahy v spoločnosti).
Rovnaký prístup k ľuďom v nerovnakej situácii totiž nerieši nerovnosti, ktorým
títo ľudia čelia (Bosá 2013, s. 50).

Rodovo citlivá výchova

Uplatňovanie rodovej perspektívy

ako rodovo diferencovaného

pohľadu spočíva v zohľadňovaní rodových vzťahov a vplyvu rodových
charakteristík, ako aj v ich vnímaní a uvedomovaní si pri plánovaní, realizácii a
hodnotení programov, opatrení a činností v živote spoločnosti.
Predpokladom tohto uplatňovania je teda rozvoj rodovej citlivosti a rodovo
diferencovaného uhla pohľadu a myslenia v procese socializácie, a teda najmä
výchovy. Je to práve rodovo citlivá výchova a rodovo citlivá pedagogika,
ktoré sú považované vhodný spôsob, ako prelamovať bariéry rodovej rovnosti.
Dôležitou charakteristikou rodovo citlivého vzdelávania je zohľadňovanie
rodových
aspektov sociálnej reality a snaha o zamedzenie a predchádzanie rodovej
diskriminácii.
Rodovo citlivá výchova je teda taký spôsob práce s dievčatami a chlapcami,
ktorý sa uplatňuje v situáciách rodovej nerovnosti. Zohľadňuje rodovo špecifické
potreby dievčat a chlapcov, ktorí prešli rozdielnou socializáciou so znakmi
rodovej asymetrie v spoločnosti. Od učiteliek a učiteľov, či od iných
vychovávajúcich osôb vyžaduje preto individuálny prístup k deťom a mladým
ľuďom, ktorý nie je vedome alebo nevedome ovplyvnený predsudkami voči
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chlapcom a dievčatám, mužom a ženám. Takýto prístup však dokážu
uplatňovať tie učiteľky a učitelia, ktorí rodové stereotypy a ich dôsledky dokážu
identifikovať a reflektovať. Ako zdôrazňujú Bosá a Minarovičová, pre dôslednú
rodovo citlivú pedagogickú prácu nestačí len ďalej nešíriť a neupevňovať
rodové stereotypy, ale je nevyhnutné pomáhať deťom a učiť ich, aby rodové
stereotypy identifikovali, reflektovali, a zároveň im ponúkať alternatívne, t. j.
nestereotypné vzory mužskosti a ženskosti. Je dôležité ukázať deťom
a mladým ľuďom, že neexistuje žiadna uniformná mužskosť a ženskosť, že
muži a ženy majú podstatne viac podobných charakteristík než tých rozdielnych
a že rozdiely medzi ľuďmi nezávisia od ich príslušnosti k pohlaviu, ale
predovšetkým od ich individuálnych pováh, záujmov, temperamentu, od
prostredia a hodnôt, s ktorými sú konfrontovaní (Bosá – Minarovičová 2011, s.
179).
Pokiaľ cieľom výchovnej a pedagogickej práce má byť rozvoj samostatne
u a kriticky mysliacich a uvažujúcich , slobodných ľudských bytostí, ktoré sú
schopné chápať svoju jedinečnú hodnotu rovnako ako jedinečnosť iných
bytostí, a prijať zodpovednosť za seba , ako aj za tých, s ktorými žijú a tvoria
tento svet,

tak potom je rodovo citlivý prístup predpokladom úspešnej

pedagogickej práce vo všetkých učebných a výchovných predmetoch.

Feministická etika

Feministická etika predstavuje pokus revidovať, preformulovať alebo
prehodnotiť tradičnú etiku do tej miery, do akej tradičná etika podceňuje alebo
znehodnocuje morálnu skúsenosť žien. Feministická filozofka Alison Jaggar
identifikovala päť rôznych spôsobov, ako tradičná etika znevažuje ženy:
1. menej sa sústreďuje na problémy, otázky a záujmy žien v porovnaní
s mužmi,
2. tradičné etiky považujú problémy, ktoré vznikajú v tzv. súkromnom
svete, vo sfére, v ktorej ženy vykonávajú domáce práce a starajú sa
o deti, chorých a starších ľudí, za bezvýznamné,
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3. vo všeobecnosti ženy nie sú považované za tak morálne zrelé alebo
hlboké ako muži,
4. tradičná etika nadhodnocuje kultúrne maskulínne charakteristiky, ako
je "nezávislosť, sebestačnosť, intelekt, vôľa, ostražitosť, hierarchia,
dominancia, kultúra, transcendencia, produkcia, asketizmus, vojna a
smrť", zatiaľ čo podceňuje kultúrne feminínne charakteristiky, ako je
"vzájomná závislosť, komunita, spojenie, zdieľanie, emócie, telo,
dôvera, absencia hierarchie, príroda, imanencia, procesuálnosť,
radosť, mier a život“,
5. tradičná

etika

zvýhodňuje

"mužské"

spôsoby

morálneho

usudzovania, ktoré kladú dôraz na pravidlá, práva, univerzálnosť, a
nestrannosť, pred "ženskými" spôsobmi morálneho usudzovania,
ktoré kladie dôraz na vzťahy, zodpovednosti, zvláštnosť, a
zaangažovanosť (Jaggar 1992).
Jaggar konštatuje, že v rámci feministického myslenia sa sformovalo
mnoho etických prístupov zameraných na rod, rodové otázky a rodové aspekty
ľudskej identity, ktoré rozpracovali kritickú reflexiu jednotlivých aspektov
podriadenosti žien v tradičných morálnych koncepciách. Avšak nezávisle od
toho, na čo kladú vo svojom skúmaní, vo svojej kritike a hľadaní odpovedí
a riešení dôraz, všetky majú jedno spoločné: vytvorenie etiky, ktorá je rodovo
citlivá, a za svoj cieľ považuje odstránenie alebo aspoň zmiernenie útlaku
akejkoľvek skupiny ľudí, obzvlášť žien (Jaggar 1992). V. Held rovnako
podotýka, že neexistuje žiadna jednotná feministická morálna teória, ale len
viacero prístupov, ktoré zdieľajú základné presvedčenie, že je potrebné
odstrániť rodové predsudky28 v morálnej teórii, ako aj v iných oblastiach
(Held 2015, s. 51).

Rodové predsudky predstavujú súčasť rodových stereotypov. Splošťujúce a zaujaté
predstavy o nerovnocennosti, nerovnakých schopnostiach, neporovnateľného poslania
oboch pohlaví. V realite sa rodové predsudky častejšie vyskytujú vo vzťahu k ženám (od
názorov na nevhodnosť výkonu určitých povolaní či verejnej a politickej angažovanosti žien až
po pretrvávajúce a reprodukujúce sa predstavy o “tradičnom” mieste ženy v domácnosti a
pod.). Rodové predsudky vyplývajú z mylného presvedčenia o nezvratnom, definitívnom,
nemeniteľnom
“predurčení”
žien
a
mužov.
Dostupné
online
z:
http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=62.
28
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Herta Nagl-Docekal identifikuje feministické myslenie v tom zmysle, že
je to ochota a schopnosť konfrontovať svoj odbor s otázkami hierarchie
pohlaví

čiže venovať pozornosť jadru problému – a týmto jadrom je

znevýhodnenie na základe príslušnosti k ženskému pohlaviu, ktoré podľa nej
v súčasnosti rovnako, ako to bolo v minulosti, v najrôznejších podobách
prestupuje naprieč všetkými oblasťami života (Nagl-Docekal 2007).

Feministickú etickú teóriu možno do značnej miery chápať ako reakciu
na historickú tradíciu abstraktnejších, univerzalistických a etických teórií, ako je
utilitarizmus, deontologická etika, a v určitých ohľadoch, zmluvné teórie a etika
cností, ktoré majú tendenciu vnímať morálneho agenta buď ako autonómneho,
racionálneho aktéra zvažujúceho kalkul užitočnosti alebo povinnosti, alebo
často ako netelesného a dekontextualizovaného ideálneho tvorcu rozhodnutí,
nezaťaženého

nedokonalými podmienkami

šťastia (morálnymi a inými ),

okolnosťami alebo schopnosťami (Nagel 1979; Brennan 1999; Nussbaum
2000). Feministické etičky upozorňujú, že tradičné etické myslenie zväčša
zanedbávalo ústredné miesto telesnej, sociálnej a psychickej situovanosti,
mocenských rozdielov, ale najmä ignorovalo hlasy žien, ktorých živé skúsenosti
jednoducho neboli súčasťou žiadnej v ich rámci prebiehajúcich morálnych debát
(Young 2005; Jaggar 1992; Walker 1997; Lindemann 2001; Held 1990). Ako
tvrdí Alison Jaggarová, tradičná etika zdôrazňuje otázky verejného a
abstraktného zamerané na mužov, a zároveň vylučuje otázky súkromného a
situovanosti. Výsledkom je, že ženy a „otázky žien“, ktoré sa týkajú
starostlivosti, vzťahov vzájomnej závislosti, komunity, zaujatosti a emócií, sa
odsúvajú na okraj vážneho intelektuálneho (a osobitne filozofického) skúmania
(Tong a Williams 2014; Jaggar 1992).
Napriek

odlišnostiam

vnútri

feministického

myslenia,

zámerom

feministickej teórie bolo a zostáva odstránenie skupinového a individuálneho
útlaku, a to najmä tichého útlaku žien, a to tak vo filozofickom diskurze, ako aj
v širšom zmysle (Tuana 2011). Podľa Brennanovej feministické etické teórie
majú dva hlavné ciele: a) dosiahnuť teoretické pochopenie útlaku žien s cieľom
poskytnúť cestu k ukončeniu útlaku žien a b) rozvinúť takú morálnu perspektívu,
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ktorá je založená na morálnych skúsenostiach žien (Brennan 1999, s. 860;
citované podľa Jaggar 1991).
Feministická etika sa tak hlási k všeobecnému a trvalému záväzku
odmietnuť univerzalizovateľný, uniformný a bezkontextuálny „pohľadu odnikiaľ“,
ktorý charakterizoval veľkú časť etickej teórie. Ako už bolo uvedené,
feministická etika vo všeobecnosti poukázala na nedostatok skutočnej
filozofickej pozornosti voči tým aspektom ľudského života, v ktorých prevažujú
ženy (a iné menšiny), čo malo za dôsledok nedostatočné zohľadnenie alebo
dokonca úplnú neviditeľnosť týchto morálnych aktérok a aktérov pre
antropocentrické teórie. Feministická etika tým, že vo svojom teoretickom
skúmaní berie vážne kontexty, vzťahy a záväzky vyplývajúce zo skúseností žien
(a mnohých ďalších marginalizovaných iných), poskytuje týmto jednotlivcom a
skupinám vlastnú morálnu

autoritu a schopnosť konať. Týmto spôsobom

feministická etika otvára v morálnej teórii priestor pre uvažovanie doteraz
marginalizovaných, a tým potvrdzuje nevyhnutnosť sociálne inkluzívnej
morálnej práce, a zároveň spochybňuje sociálne (a inak) vylučujúce praktiky,
hranice a obmedzenia súčasných diskurzov.

Narácia a feministická etika

Feminizmus sa ako hnutie sociálnej zmeny usiluje o odstránenie – podľa
niektorých najpevnejšej hierarchie – rodovej hierarchie. Jeho základným
princípom je rovnoprávnosť žien a mužov. V. Held považuje za najvýznamnejší
výdobytok feminizmu uznanie skutočnosti, že skúsenosť žien je rovnako
dôležitá, relevantná a filozoficky zaujímavá ako skúsenosť mužov (Held 2015,
s. 47). Avšak vo feminizme nejde o skúsenosť abstraktnej ženy ako takej, ale
kľúčovou je skúsenosť konkrétnych žien v ich rasovej, kultúrnej, statusovej
a ďalšej inej rozmanitosti. Feministické uplatnenie skúsenosti žien malo
významné dôsledky pre etiku a morálne myslenie.
Vzhľadom na naratívny dôraz na mnohostrannosť, zdieľaný diskurz a
morálny význam jednotlivých hlasov možno nie je celkom prekvapujúce, že
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feministické filozofky využili a rozšírili myšlienku narativity v rámci feministickej
filozofie. Napríklad, Margaret Urban Walker tvrdí, že jednou z charakteristík
morálneho agenta

alebo morálnej aktérky je jej túžba definovať sa ako

protagonistka koherentného rozprávania (Walker 2003). Walker tvrdí, že
„morálna osoba“, ktorá vyrastá z takejto naratívnej súdržnosti, je definovaná
prostredníctvom svojich záväzkov voči jednotlivcom, inštitúciám a hodnotám.
Práve táto túžba chápať seba samého ako protagonistu prevažne súdržného
príbehu z nás robí morálnych aktérov/ agentov (Walker 1989, 177). Walker
neskôr rozšírila svoje názory, aby zahrnula naratívne predstavy o spolupráci a
vyjednávaní do morálnej práce. Spochybňuje to, čo nazýva „teoreticko-právnym
modelom“ etiky, ktorého príkladom sú tradičnejšie teórie deduktívne budované
zhora nadol. Prichádza s „expresívno-kolaboratívnym“ prístupom k morálke,
ktorý zásadným spôsobom mení naše predstavy o zapojení do morálnej praxe.
Expresívno-kolaboratívny prístup primárne chápe morálnu prácu ako určité
vyjednávanie a rozprávanie, a nie ako nevyhnutné právne určenie „dobrého“ a
"zlého" na základe súboru dedukovaných nevyhovujúcich noriem alebo
zákonov. Morálna prax sa uskutočňuje ako vyjednávanie a rozprávanie nášho
spôsobu života, našej životnej cesty v zložitých a nedokonalých spoločenských,
fyzických a psychologických skutočnostiach, ktoré podmieňujú naše ľudské
bytie. Podľa Walkerovej „expresívno-kolaboratívny model“ chápania
morálky nás povzbudzuje k tomu, aby sme videli „skúmanie morálky ako
spoločensky stelesnené médium vzájomného porozumenia a vyjednávania
medzi ľuďmi o ich zodpovednosti za veci otvorené ľudskej starostlivosti a
vnímavosti “(Walker 1997, 173). Rozdiel medzi týmto prístupom a právnym
(juristickým) naratívnym prístupom je ten, že zatiaľ čo juristický (právny) prístup
zdôrazňuje jednotnosť toho, čo sa v danej situácii vyžaduje, zakazuje alebo
povoľuje pre všetkých aktérov v rovnakej (alebo podobnej) situácii a
podmienkach,

expresívny

model

spolupráce

uprednostňuje

morálnu

kompetenciu ako súčasť silnej morálnej definícia seba alebo chápania seba,
alebo, ako tvrdí Walker, „schopnosť morálne rozvinutých osôb stanovovať (si)
a všímať si precedensy ako svoje vlastné charakteristiky a vlastné morálne
záväzky“ (Walker 2003). Walker teda poukazuje na to, že morálna práca súvisí
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so spoľahlivosťou a zodpovednosťou - a teda morálnou dôveryhodnosťou, ktorá
si vyžaduje určitú integritu vo svojich vzťahoch, zmysel pre identitu a hodnoty.
Zodpovednosť je do istej miery vnímaná ako naša zodpovednosť z
pohľadu ostatných, čo znamená, že naše konanie a činy musia rozprávať
koherentný (súvislý, súdržný, do seba zapadajúci, relatívne neprotirečivý)
príbeh aspoň do tej miery, aby bol primerane (rozumne) predvídateľný - a v
jeho rámci naše budúce činy, konanie a postoje - všetkými tými, ktorých sa tieto
naše činy, postoje a presvedčenia dotýkajú v rôznych druhoch morálne
relevantných záležitostí. Napokon, morálna spoľahlivosť a zodpovednosť ako
základy našej dôveryhodnosti tvoria naratívnu prax, ktorá spočíva v zvyšovaní
našej vnútornej i vonkajšej koherencie ( morálnej integrity, celistvosti,
súdržnosti), a vďaka tomu kontinuálnou súčasťou štruktúry morálneho univerza
(sveta) (Walker 1989).
Aj

ďalšie feministické výskumníčky a teoretičky považujú príbeh

a naráciu za nástroj, ako dosiahnuť viaceré ciele predstavené v kontexte
feministického

(nielen) morálneho myslenia. Hilde Lindemann v súvislosti

s úvahami o tom, ako sú naše osobné identity štruktúrované rôznymi morálnymi
diskurzami a konceptami, tvrdí, že tieto identity sú „komplexné naratívne
konštrukcie pozostávajúce z tekutej interakcie mnohých príbehov a fragmentov
príbehov týkajúcich sa toho, čo považujeme za najdôležitejšie vo vzťahu k sebe
ako k osobe v priebehu času, a to jednak z nášho vlastného pohľadu, ako aj
z pohľadu iných“ (Nelson 2001, 20). Podľa Llindemannovej sú konkrétne
identity, a teda aj ich morálne postavenie v spoločnosti, nielen naratívne
konštituované, ale môžu byť prostredníctvom narácie vystavené aj útlaku a
represívnym praktikám. Morálna ujma (krivda, utrpenie, nespravodlivosť)
spôsobená utláčateľskými „hegemonistickými/ panskými príbehmi“, ktoré majú
ničivé dôsledky a účinky najmä pre sociálne deprivovaných, utláčaných a
bezmocných, musí byť napravená silnými protipríbehmi. Za týmto účelom sú
potrebné príbehy, ktoré by mohli opraviť tieto zlomené, rozbité

identity a

zabezpečiť individuálne (a niekedy aj skupinové) morálne pôsobenie a aktivitu.
Sú príbehy, ktoré niektorých jednotlivcov alebo skupiny jednotlivcov
zbavujú sebaúcty, podrývajú ich sebadôveru, neumožňujú im nadobudnúť
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presvedčenie o vlastnej schopnosti autonómne morálne rozhodovať sa a konať.
Iné príbehy zas oberajú jednotlivcov alebo celé skupiny jednotlivcov o sociálne
dobrá, ako je napríklad úcta a uznanie zo strany druhých ľudí, dôveryhodnosť
a spoľahlivosť, kompetentnosť, racionalitu, profesionalitu, pracovitosť či
slušnosť. Takéto príbehy sú prítomné v rôznych médiách konverzácie
a komunikácie, v rôznych typov textov (formálnych i neformálnych, odborných,
i laických textoch bežného každodenného styku). Morálne škody, ujmy, ktoré
rozprávanie takýchto príbehov spôsobuje, si podľa Lindemannovej vyžaduje,
aby boli v naratívnej praxi ponúknuté iné príbehy, tzv. „protipríbehy“, ktoré budú
naratívne odolné, spochybnia dominantné na mocenskej hierarchii (na
nadvláde jedných a podriadenosti druhých) postavené príbehy a prekonajú
zraňujúce príbehy panstva (Lindemann 2011). Možno len dodať, že ponúknuť
protipríbeh alebo iný príbeh, v ktorom je hierarchickosť vz´tahov obrátená, a tak
vystavená spochybneniu svojej večnosti, nemennosti a stability a otvorená
úvahám o možnosti zmeny, alebo je hierarchia úplne odstránená, je jednou
z možností. Ďalšou je zmeniť naratív, spôsob rozprávania, interpretácie alebo
čítania zaužívaného a všeobecne známeho

alebo pôvodného klasického

(tradičného, archaického) príbehu. Ako už bolo uvedené, tieto protipríbehy
môžu mať mnoho podôb, ich účel však zostáva konzistentný: jednak rozšíriť
normatívne priestory zahrnutím tých, ktoré boli predtým vylúčené, a zároveň
pripustiť a podporiť využívanie rozprávania ako legitímneho spôsobu zapojenia
sa do širších morálnych a sociopolitických diskurzov.
Osobný príbeh vo feministickom skúmaní
Pretože feministické teoretičky sa vo všeobecnosti zaoberajú rôznymi
druhmi útlaku - a najmä útlaku žien -, často chápu osobné príbehy ako veľmi
účinné a užitočné spôsoby teoretizovania morálne dilematických situácií. Tieto
pohľady do osobných životov a priestorov slúžia viacerým cieľom, medzi ktorými
možno uviesť snahu o priblíženie a objasnenie škôd spôsobených útlakom a
vysvetlenie

osobných

strát

spôsobených

krutým,

krátkozrakým

alebo

marginalizujúcim morálnym uvažovaním. Osobné príbehy tiež umožňujú posun
a preorientovanie od čisto právnych a teoretických názorov vzťahujúcich sa
výlučne na ideálny (abstraktný a univerzálny) svet a jeho aspekty
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k nedokonalému svetu nedokonalých, zraniteľných a zraňujúcich (sa) bytostí.
Zameranie na osobné rozprávanie tiež motivuje a podporuje taký rozvoj
morálneho myslenia, ktorý zahŕňa kontext, situačnosť a konkrétne jedinečné,
situované a zraniteľné životy.
Feministické teoretičky a výskumníčky a výskumníci často
používajú živé, empatické príklady, ktoré majú tendenciu zapojiť morálnu
predstavivosť, aby pritiahli pozornosť na konkrétne problémy, aby ukázali
- a nielen aby argumentovali -, že problémy sexizmu, útlaku, obrovské
mocenské nerovnosti a rozdiely, vylúčenie a dominancia musia byť uznané a
skúmané tak teoreticky, ako aj prakticky.
Napríklad Susan Brison ako súčasť svojho skúmania násilia, identity a
morálnej práce svedectva zdieľala veľmi osobné traumy zo svojho brutálneho
znásilnenia a útoku. Ako poznamenáva Anita Superson, „Brison tvrdí, že
skúsenosť znásilnenia by mala byť pre filozofov zaujímavá, pretože vyvoláva
mnoho filozofických otázok vrátane metafyzického problému rozpadu ja,
epistemologického problému skepticizmu obete voči všetkým a všetkému, ako
aj zvyčajné právne, morálne a politické otázky súvisiace s tým, aké to je byť
obeťou znásilnenia, prečo k znásilňovaniu dochádza a jeho výskyt v našej
spoločnosti je taký rozšírený, aký je jeho význam atď. “(Superson 2009). Iná
teoretička Susan Estrichová okrem toho vo svojom skúmaní použila nielen svoj
vlastný príbeh o znásilnení, ale aj aby otvorila otázku týkajúcu sa svojho práva
byť dôveryhodnou svedkyňou a spoľahlivou rozprávačkou svojich skúseností
ako obete trestného činu pre políciu, ktorá ju nepovažovala za serióznu
spoľahlivú svedkyňu (Superson 2009).
Čo umožňuje využitie a vyrozprávanie osobného príbehu spojeného
s ujmou – traumou, bolesťou a utrpením?

Je to možnosť konfrontácie

s predpokladmi a predsudkami vo svojom vlastnom prostredí. Tiež je tu
možnosť dôveryhodnejšieho a kompetentnejšieho navrhnutia zmien v záujme
náprav opisovaných a vyjadrovaných spôsobených škôd, zmenšenia alebo
úplného odstránenia utrpenia, bolesti, krivdy a nespravodlivosti. Práve preto sa
vo feministickom výskume tak často stretneme s využívaním kvalitatívnych
metód, v rámci ktorých je skúmanie prostredníctvom hĺbkových rozhovorov
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s účastníkmi výskumu veľmi významnou súčasťou porozumenia skúmaným
otázkam a problémom a nevyhnutným predpokladom pre návrhy strategických
odporúčaní pre žiaduce sociálne a politické opatrenia, ktoré majú viesť
k zlepšeniu života konkrétnych jednotlivcov a skupín jednotlivcov.
Fiktívny príbeh vo feministickom skúmaní
Pokiaľ ide o iný aspekt rozprávania, konkrétne fikciu a fiktívne
rozprávanie a príbehy, filozofka Martha Nussbaum tvrdí, že narativita
literatúry poskytuje hlboký a nevyhnutný zdroj morálneho poznania, ktoré
nielen prudšie priťahuje ľudí k rôznym zdrojom morálky, ale tiež k sebe ako
vnímajúcim morálnym bytostiam, ktoré medzi sebou vstupujú do vzťahov
vzájomnej zodpovednosti a záväzkov (Nussbaum 1990). Seyla Benhabib
zdôrazňuje, že príbehy nie sú iba ústrednými konštitučnými prvkami nášho Ja,
ale že sa rodíme v sieťach rozhovorov alebo v sieťach rozprávania - od
rodinných a rodových rozprávaní až po jazykový príbeh makronarácie našej
kolektívnej identity. Stávame sa tým, čím sme, keď sa učíme byť partnerom
rozhovorov v týchto rozprávaniach. Aj keď nevyberáme siete, v ktorých sme
pôvodne uhniezdení, ani nevyberáme tie, s ktorými chceme hovoriť, naše
konanie spočíva v našej schopnosti utkať, upliesť z týchto rozprávaní a ich
fragmentov životný príbeh, ktorý má pre nás zmysel v podobe nášho
jedinečného individuálneho ja (Benhabib 1999, s. 344).
Proces

spochybňovania,

opätovného

definovania

a

napokon

prebudovania morálnej teórie a praxe, ktorý je tak zásadný pre projekt
feministickej etiky, teda môže pomocou naratívnych metodík smerovať k
riešeniu útlaku žien, ako aj útlaku mnohých ďalších zažívajúcich vylúčenie,
útlak, utrpenie alebo rôzne formy nespravodlivosti. Feministické vedkyne a
vedci tým, že rozprávajú svoje príbehy - zakladajúc morálne teoretizovanie v
osobných rozprávaniach, a nie v čisto idealizovaných kontextoch a aktéroch, sú
schopní nielen motivovať k hlbšiemu pochopeniu etických dilem, ale aj
obhajovať praktické zmeny v oblastiach marginalizovaných sociálnych praxí
tvorbou inkluzívnejšieho priestoru zdôvodňovania na vyjednávanie našich
morálnych intuícií a morálneho porozumenia.
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Naratívne etické prístupy rovnako ako ktorékoľvek iné koncepcie a etické
teoretické prístupy obsahujú viaceré kontroverzie a sú vystavené intenzívnej
kritike. Je zrejmé, že predstaviteľky a predstavitelia naratívnej etiky ponúkajú
významné a náročné postrehy, ktoré boli na pôde feministickej etiky podrobené
teoretickej reflexii, mnohé boli predmetom obhajoby a značne sa rozšírili
v priestore feministickej morálnej filozofie a etiky. Možno skonštatovať, že
feministická etika a naratívne prístupy k normatívnosti zdieľajú množstvo obáv,
cieľov a motivácií, ktoré predstavujú jasné protiklady pre prevažne
principialistické, abstraktné a univerzalizujúce koncepcie a postupy tradičnej
morálnej teórie. Zdieľané obavy a túžba po viacstrannom a kolaboratívnom
morálnom diskurze však nestoja na predpoklade a/ alebo požiadavke rovnakých
metodík. V rámci feministickej filozofie nájdeme presvedčenia vyjadrujúce silné
pochybnosti o úlohe a možnostiach narácie a naratívnych postupov v etickej
teórii. Podobne v komunite zástancov naratívneho prístupu sa vedú búrlivé
diskusie o tom, aké druhy rozprávaní by sa mali považovať za správne
z normatívneho hľadiska, a zároveň primeraným spôsobom regulujúce konanie.

Otázky:

1. Objasnite rozdiel medzi pohlavím a rodom.
2. V čom spočíva rodová perspektíva?
3. Čo sú rodové stereotypy?
4. Čo je cieľom feministickej etiky?
5. Charakterizujte podobnosti / blízkosť medzi naratívnym prístupom
a feministickou etikou.
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3.Príbeh, rod a etika

3.1.

Telo a telesnosť

V dejinách západnej racionality sa telo stavia do opozície voči rozumu, ktorý
má obmedzenia a nestálosť tela transcendovať. V dvojiciach pojmov, ktoré
zvyknú charakterizovať ženskosť a mužskosť, je telo priraďované na stranu
ženskosti, a práve preto mu feministická teória venuje veľkú pozornosť.
Odvolávanie sa na pohlavnú odlišnosť ľudských tiel bolo a je argumentom v
prospech nemennosti rolí mužov a žien.29
Menštruácia, schopnosť rodiť a dojčiť, či antická predstava o maternici putujúcej
po tele umocňovali presvedčenie o nestálosti a prestupnosti hraníc ženského
tela, z ktorého sa potom odvodzovala viera v iracionalitu žien. Francúzska
filozofka Simone de Beauvoir svojím tvrdením, že sa ženami nerodíme, ale
stávame, síce spochybnila biologický determinizmus, ale telo naďalej
chápala ako prekážku rovnosti mužov a žien, ktorá mala byť transcendovaná.
Mnohé feministky naopak zdôrazňujú pohlavnú odlišnosť tiel a reprodukčné a
sexuálne schopnosti ženského tela vyzdvihujú. Detabuizovanie vlastného
ženského tela a prekonanie fóbií z neho boli významnou súčasťou druhej vlny
feminizmu, keď sa aktivistky snažili kriticky skúmať profesionálny lekársky
diskurz a vytvárali iné, alternatívne formy poznania ženských tiel (napr. iniciatívy
Boston Women´s Health Collective).30
Mnohé teoretičky vo foucaultovskej tradícii rozvíjajú chápanie ženských tiel
ako disciplinovaných „poslušných tiel“, ktoré sa podrobujú nielen normám krásy,
ale aj istým kodifikovaným spôsobom pohybu, využívania a obsadzovania
priestoru. Telá sa nechápu ako nemenná danosť, ale ako entity v procese
vytvárania, materializácie (Butler 1993). Napr. Donna Haraway predstavuje

Pozri
Glosár
rodovej
terminológie.
http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=124
30
Pozri
Glosár
rodovej
terminológie.
http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=124
29
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kyborga ako bytosť na pomedzí „prirodzeného“ (biologického, fyzického) tela
jednotlivca a jeho sociálneho okolia; je to organizmus zapojený do technológie,
teda hybrid organizmu a stroja v dobe, keď technologické zariadenia sú skôr
protézami, predĺženiami tela, než od neho oddelenými nástrojmi.
Objektifikácia subjektu, osoby, tela
Objektifikácia je procesom a mechanizmom potlačenia, ignorovania,
odmietnutia subjektivity živej bytosti, v prípade lekárskej praxe je tou bytosťou
konkrétny človek.
Objektifikácia môže byť všeobecne definovaná ako pohľad na osobu a/
alebo zaobchádzanie s osobou ako s objektom (sexuálny objekt, objekt
výskumu, objekt terapie, objekt predaja a nákupu – komodifikácia subjektu, a
podobne). Martha Nussbaumová (1995)31 identifikovala sedem čŕt, ktorými sa
vyznačuje zaobchádzanie s osobou ako s objektom:
1. Inštrumentalizácia: zaobchádzanie s osobou ako s nástrojom pre účely
toho, kto objektivizuje (lekár, výskumník, manažér...)
2. Popieranie autonómie: zaobchádzanie s osobou ako postrádajúcou/
nedisponujúcou autonómiou a sebaurčením
3. Inertnosť (inertness): zaobchádzanie s osobou ako neschopnou vplyvu,
pôsobenia, reakcie, a niekedy aj činnosti
4. Zastupiteľnosť (fungibility): zaobchádzanie s osobou ako zameniteľnou
s ostatnými objektami
5. Násilnosť (violability): zaobchádzanie s osobou, ako by postrádala hranice
integrácie
6. Vlastnícky prístup: zaobchádzanie s osobou ako s niečím, čo je niekoho
vlastníctvom (môže byť kúpené alebo predané)
Popieranie

subjektivity: zaobchádzanie s osobou ako s niečím, čoho

skúsenosti a prežívanie/ pocity (ak vôbec nejaké má) nemusia byť
zohľadňované.

31

Nussbaum, M. 1985. Objectification In Philosophy and Public Affairs, 24(4), 1995, s. 257.
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Sama Nussbaumová namieta voči myšlienke, že objektifikácia je nevyhnutne
negatívnym fenoménom argumentujúc v prospech pozitívnej objektifikácie, hoci
práve

objektifikácia

osôb

tak,

ako

bola

uvedená

vyššie,

je

často

problematická.32
Rae Langton33 pridal tri ďalšie črty do Nussbaumovej zoznamu:
a. Redukcia na telo: zaobchádzanie s osobou, akoby bola totožná so
svojím telom alebo časťou tela
b. Redukcia na vzhľad: zaobchádzanie s osobou primárne vo vzťahu
k jej vzhľadu, alebo k tomu, ako sa javí
c. Umlčovanie: zaobchádzanie s osobou, akoby bola nemá, neschopná
hovoriť.

Objektifikácia tela v literárnych textoch a príbehoch

Krásna rybárova dcéra pred celým svetom len v akejsi potrhanej sieti, na
kolobežke, jednou nohou sa odráža od zeme. Všetci stuhli v údive. Ona samu seba
v tej chvíli veľmi obdivovala. Že to tak dokázala vymyslieť a že sa odvážila. Nahá,
pred celým svetom. Sieť bola síce trochu zahustená na niektorých miestach, ale.
Čo zvedavé mužské oko chce uvidieť, to uvidí. Alebo si domyslí. Čo chlípne
mužské oko chce odhaliť, to odhalí.. Chlípnych a zvedavých bolo naokolo dosť.
Viac než dosť. A ten výsmech – na kolobežke. Nikto sa síce nesmial nahlas,
nikomu sa ani len kútik úst nepohol, všetci boli ustrnutí. Rybárka totiž išla do
kráľovského paláca a smiať sa nebolo čomu. Bolo to šialené. Ešteže stará mama
sa toho nedožila.
Šeba bola nadšená. Sama zo seba. Na kráľovi jej záležalo tak málo, že sa
s rozkošou vybrala priamo do jeho paláca predviesť sa mu v takejto podobe.

Nussbaum, M. 2007, “Feminism, Virtue, and Objectification”, in Sex and Ethics: Essays on
Sexuality, Virtue, and the Good Life, R. Halwani (ed.), New York: Palgrave Macmillan, 49–62
33
Langton, R. 2009, Sexual Solipsism: Philosophical Essays on Pornography and
Objectification, Oxford: Oxford University Press.
32
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Podmienky spĺňala a čo si inak pomyslí, to jej bolo jedno. Ba viac, dúfala, že ho
vyvedie z miery. A že ho aj urazí, a on nebude môcť svoju urážku dať najavo, lebo
nebude mať dôvod.
Znalec ženských tvarov zostal príjemne prekvapený. Potešený. Uspokojený.
Skúmal jej telo ako mŕtveho motýľa a živé ženské telo zároveň. Ako obraz, ako
sochu. Ocenil ho. Ako keby nepatrilo jej. Ako keby jej telo nebolo jej. Ako keby ona
nebola svoje telo. Ako keby jej telo nezahaľovalo jej dušu. Ako keby nepatrilo k jej
duši. Ako keby bola vyzlečená zo svojho tela.
Keď mu podala malého vystrašeného vrabčiaka – onen dar – nedar, kráľ sa už
ani nezačudoval. Trochu ho nadvihlo, ale tento posledný výstrelok nebol tým
najdôležitejším. Ani kolobežka nebola dôležitá. Dôležitá bola tá rybárska sieť.
Veľké oká a jeho oči – vôbec ju nevidel. Videl len jej telo. Už sa ani nechce do smrti
dozvedieť, Čo si za tých pár minút predstavoval, čo všetko mu preplávalo hlavou.
Ona tam nebola. Vyzlečená zo svojho tela, skrútená do nepotrebného uzlíčka,
krčila sa – nepovšimnutá, krčila sa nepotrebná. Jej mladé telo sa hrdo týčilo pred
kráľovským zrakom. Páčilo sa jej to, bolo to strašné. Dosiahla veľa. Bola na seba
pyšná. Bola zhrozená. Viac už nedosiahne. Raz a navždy ju zatienilo jej telo. Môže
ju zatieniť aj iné telo – mladšie, pôvabnejšie... Je to jedno?
(Jana Juráňová. 1996. Do siete odetá. Bratislava: Aspekt., s. 30 – 31.)

Otázky/ na premýšľanie:
1. Ako sa uskutočňuje proces objektifikácie? Aké sú jeho dôsledky? Ako je
subjektívne prežívaný, pociťovaný?
2. Z čoho pramenia ambivalentné/ dvojznačné pocity v prežívaní subjektu?
3. Premýšľajte nad vlastnou zraniteľnosťou. Pokúste sa reflektovať, ako sa samy/i
stávame objektom pre iných, aj ako my samy/i objektifikujeme iných.

Nakoniec skončila v odbornej knižnici, ktorá bola navlas podobná tej, v ktorej
vtedy v lete brigádovala u Krála, len odbor bol celkom iný, no pre Zuzanu rovnako
60

ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS ŠAFARIKIANAE 135
2019

odťažitý. Prekladala do ruštiny návody na použitie prístrojov, ktoré si vôbec
nevedela predstaviť. Textu nerozumela ani v jednom jazyku, ale nikto sa
nesťažoval. Obávala sa, čo bude, až si niekto jej preklad prečíta, nedajbože podľa
neho začne postupovať, ale k ničomu podobnému nedošlo. Vydržala tam tri
mesiace. Pred nástupom musela absolvovať gynekologickú prehliadku ako potom
ešte mnohokrát, keď menila zamestnanie, pretože nikde nevydržala viac než pár
mesiacov. Podstatou prehliadky bolo, že ak by bola tehotná, nevzali by ju. Kedysi
dávno tak často vyšetrovali iba prostitútky, aby im mohli dať oficiálne potvrdenie na
vykonávanie činnosti. Ak mali syfilis, vykonávali ju ďalej, len bez povolenia. Za čias
štátneho socializmu sa pri nástupe do zamestnania takto klamať nedalo. Starý
uslintaný gynekológ sa jej vždy opýtal, kedy mala poslednú menštruáciu a posledný
styk. Najprv ju to zaskočilo, mladá sestrička sa pohrdlivo uškrnula a s pobavením
pozrela na svojho šéfa. Odvtedy už hovorila, čo jej akurát napadlo a lekár bol
spokojný.
(Jana Juráňová. 2016. Zuzana a zopár starcov. Bratislava: Aspekt. s. 47)

Otázky/ na premýšľanie:
1. Inštrumentalizácia tela, pohlavne špecifického tela.
2. Kontrola tela a telesnosti (napr. pôrodnosti a pripravenosti na pracovný proces)
v historickom kontexte.


Prečo si spomenula na to práve teraz? Keď vystriedala zopár beznádejných
inštitúcií, nejaký čas naozaj hrozilo, že sa bude musieť zamestnať u Krála.
Našťastie jedna spolužiačka skutočne a nefalšovane otehotnela, a keďže
pracovala na lepšom mieste ako Zuzana, dohodila jej ho. Královi sa teda na
poslednú chvíľu úspešne vyhla. Tým novým miestom bola tiež knižnica, rovnako
odborná, ibaže z oblasti umenovedy. Zuzana sa cítila ako v siedmom nebi.
Konečne zaujímavé texty. Až na to, že musela znovu podstúpiť gynekologickú
prehliadku. Znovu otázka o styku a menštruácii a znovu ten úškrn. Mala by som
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vydržať na jednom mieste aspoň pár rokov, pomyslela si vtedy. A čo potom?
Materská? Aby sa jej ten starý slintoš deväť mesiacov pravidelne vŕtal vo
vnútornostiach? V tom čase sa vyžadovalo, aby žena vstúpila do gynekologickej
ambulancie bez nohavičiek a v sukni, aby nemala holé pohlavie. Potom musela so
sukňou vyhrnutou nad pás vyliezť na kozu. A potom, keď už naboso pokorne stála
pred mužom v bielom plášti, ktorý niečo zapisoval, mala sukňu zasa dolu.
V nohaviciach sa tam nechodilo, musela by pred ním stáť od pása nadol nahá.
Zuzana zažila ženu v gynekologickej ambulancii až oveľa neskôr, keď už všetci
muži odišli na pôrodné sály, tam sa za pôrody platilo, sumy sa šepkali tak, aby ich
počuli najmä budúci oteckovia.
Keď si teda konečne našla stálejšiu prácu v umenovednej knižnici, na
gynekologickú prehliadku nemusela ísť zopár rokov. Vtedy nebolo jednoduché
vymeniť lekára. Človek musel mať známosti a tie Zuzana nikdy nemala. Nevedela
v tom chodiť. Tak si povedala, že to predsa musí nejako fungovať aj bez známostí,
že veď ak pôjde normálnou cestou, možno to nebude také ľahké, ale nejako to
pôjde, systém predsa funguje, aj keď zle. Po rokoch slizoš odišiel do penzie, ale
to už bol iný svet, iný režim, iná doba. Keď sa oveľa neskôr odhodlala ísť na
gynekológiu, lekárka sa jej ironicky spýtala: A čo tak zrazu? Kamarátka vás
vystrašila? Zuzana nerozumela, prečo kamarátka. „No, chodia mi sem ženy vo
vašom veku, len keď kamarátke niečo nájdu na maternici alebo na vaječníkoch
a niekedy je už neskoro. Tak teda poďte.“
(Jana Juráňová. 2016. Zuzana a zopár starcov. Bratislava: Aspekt. s. 47 – 49)

Otázky/ na premýšľanie:
1. Akým spôsobom dochádza v danom úryvku k objektifikácii subjektu?
2. V ktorých oblastiach života, praxe je na základe prečítaného úryvku možné
identifikovať

model hierarchických / mocenských/ hegemonických)

vzťahov?
3. Ako sa prejavuje / uplatňuje / realizuje v opísanej situácii moc/ mocenský
prístup?
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Napokon sa do Berlinky vybrala, no stretnutie sa tentoraz nezačalo
ktovieako dobre, Danica sa vrútila do kaviarne ako víchor, z nahnevanej tváre
hneď vyčítali, že niečo nie je v poriadku.
Opýtali sa jej, čo sa stalo, a ona len precedila cez zuby: nič, nič sa nestalo,
práveže absolútne nič, a ja som si odrazu celkom jasne uvedomila, ako blízko
mám k takému nič, neviditeľnému, a teda ani nejestvujúcemu.
Nerozprávaj v inotajoch, zavrátila ju Viera, a riadne nám vysvetli, o čo ide,
čo to všetko znamená.
Čo chceš, aby som ešte vysvetľovala, reagovala podráždene, vám sa to
hádam nikdy nestalo, ešte nikdy ste nezažili ten pocit, že vás nikto nevidí,
nevníma... idete po ulici, celkom spokojne si vykračujete, ráno ste si obliekli
nový plášť, a vôbec, vstali ste v dobrej nálade, tešíte sa na deň, na to, čo vás
čaká...
Dúfam, že sme v tom, na čo sa tešíš, zahrnuté aj my, prehodí Erika.
Samozrejme, vy a k tomu ešte sacherka s kávou, povie a kútiky úst jej
klesnú v krivom úsmeve.
Dobre, takže tešíš sa a vykračuješ si v novom plášti...
V elegantnom a, mimochodom, vôbec nie lacnom, dodá a prstami si zľahka
frnkne na rafinovaný golier kabáta, dožičila som si takýto kus parády, hoci som
aj chvíľu váhala, kšefty nejdú v poslednom čase najlepšie, ba takmer vôbec
nejdú.
Neodbočuj, prerušia ju, takže si vykračuješ a vtom...
Vtom nič, a ani potom nič, práveže iba obrovské, veľké nič, o ktorom vám tu
už chvíľu rozprávam... ani jeden pohľad, nikto si ťa nevšimne, okom ani len
nezavadí o teba, nehovorím o obdivnom pohľade, ale nijaký pohľad, ak aj na
zlomok sekundy k tebe nejaký zablúdi, v okamihu sa obráti inam, nikomu
nestojíš za to, aby sa na tebe dlhšie pristavil, žena v rokoch, povie dôrazne
a prejde pohľadom po nich, môžeš sa usilovať, ako len chceš, bude to iba na
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smiech... starnúca žena akoby nejestvovala, stáva sa nezaujímavou,
neviditeľnou, splývame s ulicou, so sivými domami, stĺpmi, o to ide, už dlhšie
nad tým rozmýšľam, a dnes som dostala ďalší dôkaz, hovorí roztrpčene, sme
neviditeľné.
(Etela Farkašová.2017. Scenár. Bratislava: Vydavateľstvo spolku slovenských
spisovateľov., s. 253 – 254)

Otázky/ na premýšľanie:
1. Premýšľajte

nad

vzťahom

subjektivity

a uznania

,

a zároveň

objektifikácie a uznania na základe uvedeného úryvku.
2. Ako kult mladosti prispieva k objektifikácii?

Už dva roky bola Belovou manželkou. Dva roky, a ešte nebola tehotná. Či
nevieš, povedala jej Šarlota, že tvojou povinnosťou je čakať na manžela?
Čakať, kedy príde, a rozťahovať nohy?!
Vytrvalo ju volala Kora. Po čase si málokto spomenul, že pri narodení
dostala meno Koronis, ktoré jej pristalo. Bolo stvorené pre ňu samu, lebo aj
mená vznikajú pre istú osobu z akéhosi dôvodu, nie ako púhe slová, ale ako
znaky s vnútornými významami. V prípade Koronis zvuková podoba mena
zrkadlila ušľachtilosť nositeľky, vnútornú krásu a očividnú telesnú príťažlivosť,
ktorá aj napriek nevôli Šarloty učarovala jej synovi. Naoko Koronis prijala, lebo
po čomkoľvek Belo zatúžil, to mu dožičila, ba neváhala prispieť, aby sa
k vytúženému dostal, a tak mu dopriala manželku, ako mu dopriala čokoľvek
iné, novú hračku, milú zábavku, skryté potešenie. No keď jej Belo povedal
o kore, spustila kútiky úst a otvorila skrinku s vínom. Až na druhý deň povedala
synovi, Keď sa chceš ženiť, ožeň sa. Nič ti nebráni vziať si Koru. Vtedy ju po
prvý raz nazvala Korou, a Belovi neušlo, že matke len-len nevykĺzlo „koré“, čo
znamená „dievča“. Akékoľvek dievča, jedno z mnohých.
Videl, ako ju matka oberá o meno. Nezaoberal sa tým.
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Tak teda Kora.
(Lichnerová 2015, s. 71 - 72)

Otázky/ na premýšľanie:
1. Ako sa pevné stanovenie roly, činnosti ako povinnej, resp. ako povinnosti
niekomu (subjektu, aktérovi/ aktérke, osobe) podieľa na jeho/ jej
objektifikácii a aké má dôsledky?
2. Premýšľajte o význame a hľadajte možné súvislosti slova „poslanie“
v kontexte prečítaného úryvku.
3. Kde v prečítanom úryvku

možno

identifikovať

zvecnenie

subjektu/

aktérky/aktéra/ osoby?
4. Ďalším spôsobom objektifikácie subjektu resp. osoby je, keď s ním alebo
s ňou zaobchádzame ako so zameniteľným, ako s nahraditeľnou – kde
v uvedenom úryvku je možné nájsť tento jav?
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3.2. Materstvo a rodičovstvo

Téma materstva, ako uvádzajú Kiczková a Szapuová (2011), sa v rámci
feministických diskusií považuje za jednu z klasických a najzásadnejších už od
čias formovania sa tzv. druhej vlny feminizmu a tvorí aj v súčasnosti jadro
teoretických a politických diskusií. Diskusie o materstve sa vedú po viacerých
líniách, v rámci ktorých možno identifikovať veľké množstvo rôznorodých
stanovísk. Tieto perspektívy však spája výrazná miera kritickosti voči
patriarchálnej ideológii materstva.
Feministická kritika patriarchálnej ideológie materstva34 predstavuje
kritickú reflexiu a analýzu príčin, faktorov a mechanizmov a procesov, v ktorých
patriarchálny konštrukt materstva posilňuje rodovú nerovnosť. Argumentuje
proti redukovaniu ženy na matku a proti redukcii materstva na biologickú
reprodukciu

a obrazu

materstva

ako

inštinktu.

Zároveň

v rámci

feministického myslenia sa otvára priestor pre predstavovanie takých obrazov
a koncepcií materstva, ktoré sa vymykajú patriarchálnej myšlienkovej schéme,
ako je napríklad koncepcia sociálneho materstva (Kiczková, Szapuová 2011, s.
209)
Feministické teoretičky skúmajúce materstvo sa zameriavajú najmä na
spôsob, akým sa materstvo stáva inštitúciou, pretože je to práve materstvo ako
inštitúcia, ktoré je formované patriarchálnym spoločenským rámcom. Preto je
potrebné rozlišovať medzi materstvom, ktoré sa chápe ako vzťah ženy k
vlastným

reprodukčným

schopnostiam

a k deťom

na

jednej

strane,

a inštitúciou materstva na strane druhej. Len na inštitucionálnej úrovni je
možné ukázať a porozumieť tomu, že jedným z cieľov patriarchálnej spoločnosti
je zabezpečiť mužskú kontrolu nad reprodukčnou schopnosťou žien. Ako
zdôrazňuje A. Rich, inštitúcia materstva nie je totožná s rodením detí
a starostlivosťou o ne, tak ako heterosexualita nie je totožná s intimitou

Ako ukazuje francúzsky sociológ a antropológ P. Bourdieau (1930 – 2002), ideológia
materstva je súčasťou patriarchálnej ideológie ako istého mocenského nástroja na presadenie
„nadvlády mužov“. Pozri Bourdieau, P. 2002. Nadvláda mužů. Praha: Karolinum.
34
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a sexuálnou láskou. Aj jedno, aj druhé sa utvára predpismi a podmienkami,
v ktorých sa možnosti uskutočňujú alebo neuskutočňujú (Rich 1994, s. 9).
Inštitucionalizované materstvo tak nevyjadruje a neuspokojuje potreby, túžby
a záujmy žien matiek, ale záujmy konkrétneho spoločenského poriadku
(patriarchálneho poriadku) a podľa A. Rich od žien vyžaduje skôr materský
inštinkt než inteligenciu, skôr nesebeckosť než realizáciu seba samej, skôr
vzťah k druhým než utváranie vlastného Ja (Rich 1994, s. 9). Takto
patriarchálna ideológiu ovplyvňuje a formuje samotnú skúsenosť žien
s prežívaním materstva – napr. tak, keď ich presviedča, že sa musia stať
(biologickými) matkami, aby boli skutočnými plnohodnotnými ženami, keď
zodpovednosť za zdravie a morálny vývin dieťaťa kladie výlučne na plecia žien,
keď materstvo spája so sebaobetovaním sa žien a vytvára romantizujúce
obrazy ideálnej matky, ktorá všetky svoje záujmy a potreby nielenže sústavne
a systematicky podriaďuje záujmom dieťaťa, ale od ktorej sa očakáva aj to, že
v takomto postoji bude nachádzať výlučné a jediné naplnenie svojho života
(Kiczková, Szapuová 2011, s. 210).
Ideológia materstva ako súčasť patriarchálnej ideológie tak v sebe obsahuje
tri formy redukcionizmu:
a) Ako skutočnú právú ženu definuje len takú ženu, ktorá sa stala resp. stane sa
matkou, a tým vlastne ženu redukuje na matku
b) Matkou sa stáva tá žena, ktorá porodí dieťa, má teda status biologickej matky,
čím sa rôzne formy materstva redukujú na biologické materstvo a nezohľadňuje
sa možnosť sociálneho materstva
c) Z faktu, že ženy rodia deti, sa odvodzuje primárna (niekedy až výlučná)
zodpovednosť žien za ich starostlivosť a výchovu. (Kiczková, Szapuová 2011,
s. 211).
Materstvo nemožno teda podľa feministických teoretičiek chápať ako čisto
biologický fenomén a dokonca ani samotný pôrod nerobí zo ženy automaticky
matku. Význam materstva je definovaný, formovaný a určovaný predovšetkým
prostredníctvom spoločenských a politických vzťahov, ako aj kultúrnych
významov,

očakávaní

a symbolov.

V sociálne,

politicky

a kultúrne

podmienenom a uskutočňovanom diskurze sa materstvo tak zobrazuje ako
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nevyhnutné a základné poslanie žien, ich základná prirodzená funkcia,
a zároveň najvyšší cieľ a naplnenie zmyslu ich života. Dochádza tak nielen
k biologizácii materstva, ale aj k naturalizácii materstva, kedy je materstvo
chápané ako prirodzenosť žien, ich prirodzená podstata. Nebyť matkou
z rôznych príčin a dôvodov, je tak akceptovateľné len vtedy, ak tento stav nie je
výsledkom slobodnej voľby (za deficit či zlyhanie prírody nenesie žena
zodpovednosť, i keď to môže byť konceptualizované ako jej transcendentná
vina, avšak pokiaľ sa sama rozhodne nestať sa (biologickou) matkou je to
neakceptovateľné a neprípustné, pretože tak ide proti prirodzenému poriadku
vecí, proti svojej podstate, svojmu poslaniu vyplývajúcemu z jej pohlavnej
určenosti, z biológie). Podľa Kiczkovej a Szapuovej (2011, s. 211) je
naturalizáciaveľmi účinným krokom v argumentácii , pretože odvolávanie sa na
prirodzenosť

evokuje

presvedčenie

o niečom

evidentne

samozrejmom

a pôvodnom. Naturalizáciou vzniká ešte ďalší významný efekt zakrýva sa ňou
fakt, že obsah toho, čo považujeme za „prirodzené“, je vždy niekým vytvorený
a že je skonštruovaný v istej sieti mocenských záujmov. Ako ukazuje J. Butler,
naturalizáciou sa zneviditeľňujú a efektívne zatajujú mocenské záujmy
v podobe politických a právnych operácií. Moc produkuje to, o čom tvrdí, že to
len reprezentuje (Butler 2003, s. 17). Akákoľvek výnimka resp. odchýlka od
prirodzeného je potom menejcenná, bez hodnoty, a prístup k nej je poznačený
odsúdením, neprijatím a/alebo len trpením.
Viaceré feministické teoretičky sústredili svoje skúmanie na historickú
situovanosť inštitúcie materstva, ktorá účinne umožňuje spochybniť bilogický
redukcionizmus materstva. Francúzska filozofka E. Badinter na základe
dôkladného skúmania správania sa matiek vo Francúzsku za ostatných štyristo
rokov ukazuje, že materské správanie prechádza v priebehu stáročí mnohými
premenami,

čo

je

zjavne

v rozpore

s predpokladom

o nevyhnutnom

univerzálnom materinskom pude alebo inštinkte (Badinter 1998). Badinter tak
svojím skúmaním prináša iný pohľad na materstvo a materskú lásku, ktorú
potom nie je možné chápať ako niečo nevyhnutné, nehynúce, absolútne,
vpísané do ženskej prirodzenosti, ale ako taký vzťah, cit, správanie, ktoré sa
utvárajú, pričom sa utvárajú rôznym spôsobom alebo sa prípadne neutvoria
vôbec. Akú konkrétnu podobu bude mať materská láska, závisí tak nielen od
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ženy

samotnej,

ale

aj

od

historicko-spoločenských

okolností.

Podľa

Badinterovej sa tak ukazuje, že materský inštinkt je mýtus, nejestvuje nič také
ako univerzálne správanie matky. Správanie konkrétnych matiek vykazuje
nesmiernu pestrosť materských citov, ktoré závisia od kultúry, ambícií alebo
frustrácií matky. Badinter tak konštatuje: „Ako nedospieť k záveru, aj keď je
krutý, že materská láska je len cit a ako taký je vo svojej podstate náhodný?
Tento cit môže existovať alebo neexistovať, môže vznikať a zmiznúť. Môže byť
silný alebo krehký. Matka môže uprednostňovať jedno dieťa alebo sa oddať
všetkým. Všetko závisí od matky, od jej súkromných dejín a od dejín ako takých.
Nie, nejestvuje univerzálny zákon. Materská láska neprichádza sama od seba.
Je navyše.“ (Badinter 1998, s. 275)
V rámci patriarchálnej ideológie materstva sa obraz matky a materstva
pohybuje v dvoch extrémnych polohách:
-

zidealizovaný

obraz

nekonečne

a bez

výhrad

prijímajúcej,

milujúcej

a starostlivej, oddanej a obetavej matky
-

obraz zlej matky, odmietajúcej a neschopnej (neochotnej‘ obetovať sa v záujme
dieťaťa alebo detí.

Tieto krajné polohy zobrazenia matiek tvoria istú paralelu k polarizácii, aká možno
nájsť v kultúrnych obrazoch žien – na jednej strane stojí žena zobrazovaná ako
hriešnica, na druhej strane stojí obraz ženy ako svätice (Kiczková, Szapuová 2011,
s. 215).
Zobrazovanie ženy ako matky má v každom kultúrnom kontexte veľmi veľký
význam. Rovnako je zásadná jeho normatívna funkcia, pretože predstavuje
regulatívny ideál, ktorý formuje ideovú a psychickú rovinu rodu a má neprehliadnuteľné
účinky a dôsledky pre individuálnu skúsenosť a sebaporozumenie konkrétnych
žien. J. Szolnokiová uvádza, že tieto dôsledky majú rôzne podoby, pričom často ich
možno identifikovať ako korene psychických problémov mnohých žien, ktoré trápia
výčitky svedomia z toho, že sa pre svoju deti neobetujú alebo nemôžu obetovať úplne,
že svoj čas, intelektuálnu a emocionálnu energiu venujú aj profesionálnym alebo
odborným záujmom. Mnohé ženy prežívajú pocity frustrácie z neustáleho zlyhávania
v snahe priblížiť sa a dosiahnuť ideál dobrej – obetavej, starostlivej, a teda dokonalej
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matky. Predstava o sebaobetavej matke môže v podobe stereotypných obrazov ženy
matky, ktorá si dokonale plní svoje materské povinnosti, nielen sebaobviňovanie
a sklamanie z neschopnosti dosiahnuť tento ideál, ale môže viesť zanedbávanie seba
samej, zabudnutie na seba samu, svoje potreby, túžby, sny a ciele, a tak sa môže stať,
že matka, ktorá roky starostlivo zabezpečovala ´rodinnú atmosféru´, sa napokon sama
stala v rodine tým, kto je nepotrebný, koho práca starostlivosti je neviditeľná, a po čase
sa sama stala vzduchom (Szolnokiová 2003, s. 166 – 167).
V procesoch modernizácie spoločností sa životné formy a koncepty materstva
diferencujú a pluralizujú. V zásade je možné rozlíšiť dva typy materstva:
-

tradičný resp. s tradicionalistickými znakmi spojený koncept, ktorého jadrom je
patriarchálny obraz materstva)

-

súčasný, modernizáciou ovplyvnený koncept materstva, v ktorom absentujú
alebo sú oslabené tradičné patriarchálne vymedzené vzorce rodových rolí
(Kiczková, Szapuová 2011, s. 216).

Realita pritom prináša rôznorodú a ambivalentnú kombináciu oboch vzorcov a ich
prvkov.
V rámci feministických diskusií o materstve bolo sformulovaných aj viacero
nových koncepcií materstva.
S. Ruddick sa vo svojej práci Maternal Thinking (1989) zaoberá praxou
materskej starostlivosti, pričom ju ukazuje ako spätú so špecifickým spôsobom
myslenia, normami a hodnotami, ktoré by však podľa nej mohli byť relevantné aj
v iných oblastiach ľudskej praxe. Cieľom materskej starostlivosti je udržovať život
a podporovať rast konkrétnych detí a napomáhať tomu, aby z nich vyrástli dobrí
ľudia. Ruddick je veľmi kritická voči esencializmu. V jej koncepcii je matkou osoba,
ktorá signifikantnú časť svojho pracovného života venuje starostlivosti o deti
a preberá zodpovednosť za ich život. Touto osobou môže byť tak muž, ako aj žena.
Hoci matkami sú najčastejšie ženy, materskú prax môžu vykonávať obidve
pohlavia. Biologické rozdiely nie sú podľa Ruddick predpokladom, aby bol jeden
rod vo výchove detí nadradený tomu druhému. Hoci starostlivosti pripisuje Ruddick
centrálny význam, nechápe ju fatalisticky – pretože ani pôrod, ani prítomnosť
bezbranného novorodenca negarantuje nevyhnutnú starostlivosť. Matkami sa
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stávame (ženy i muži v Ruddickovej ponímaní) tým, že prijmeme zodpovednosť za
starostlivosť (o druhého), takpovediac si ho adoptujeme. Adoptovať teda podľa
Ruddick znamená prevziať povinnosť určité dieťa ochraňovať, živiť ho
a vychovávať. Avšak materskú

prácu možno zahrnúť do širšieho pojmu

starostlivosti, ktorého súčasťou sú viaceré aktivity, ktoré sa navzájom dopĺňajú,
hoci výchovu detí považuje Ruddick za centrálnu ľudskú činnosť a materské
myslenie je centrálnym výrazom racionality starostlivosti.35
Ruddick upozorňuje na skutočnosť, že faktické pocity matiek môžu a aj
často sú veľmi ambivalentné, plné rozpoltenosti, zlosti a hnevu, no napriek tomu
oddanosť praxi a cieľom materskej starostlivosti odkazuje na normy a princípy,
ktoré je nutné dodržiavať. Sarah Ruddick podľa V. Heldovej ukázala, že matky nie
sú bytosti ovládané inštinktami a emóciami, ale sú to mysliace a rozumne
uvažujúce bytosti, a tiež to, že v praxi materskej starostlivosti sú prítomné morálne
hodnoty (Held 2015).

Materstvo a rodičovstvo v literárnych textoch


Do domčeka chodieval Rišo najmä vtedy, keď mal problémy, a tých rokmi čoraz
väčšmi pribúdalo, ak sa v domčeku zdržal dlhšie, vedela, že to nebude len zlá
známka, ale pravdepodobne aj predvolanie rodičov do školy, zrejme sa zase raz
pobil so spolužiakmi alebo vyvádzal na hodine.
Zorovi sa chodil vyžalovať, na jednej strane ju mrzelo, že nemal toľko dôvery
k nej alebo k Vojtovi, na druhej strane bola rada, že aspoň niekoho pokladal za
blízku bytosť, keby sa jej nepodarilo zopár ráz náhodou zazrieť, ako sa mazná so
Zorom, ako ho hladká a ako sa mu prihovára, myslela by si, že ani nevie mať
niekoho rád, že ani netúži po blízkom tvorovi.

Pozri O myslení matiek. Fiktívny rozhovor Zuzany Kiczkovej a Sary Ruddick. ASPEKT 1/
1994 (Materstvo), s. 2 – 6. ISSN 1336-099X.
35
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Keď ich tak videla vedľa seba, s hlavami stúlenými pri sebe, pocítila osteň
žiarlivosti, nevedela by si spomenúť, kedy sa Rišo takto pritúlil, k nej, kedy jej
preukázal nehu, nielen nehu, stačil by kúsoček dôvery, omrvinka priazne, bolo to
smiešnosmutné, absurdné, ale naozaj trochu žiarlila na kokeršpaniela, čo by bola
dala za to, keby mohla počuť, čo mu syn hovorí do ucha, s čím sa mu zdôveruje,
v takých chvíľach si priznávala, že jej na citoch najmladšieho k nej veľmi záleží,
možno väčšmi ako na citoch dvoch starších, v takých chvíľach si nebola istá ani
tým, či aj ona sama nemá práve Riša zo všetkých troch synov najradšej, napriek
všetkému, čo im spôsoboval, ďalšia absurdita, nepriznávala si to často, a už vôbec
si nevedela tento cit racionálne zdôvodniť, lásku, v ktorej bolo toľko tŕnistého, ktorá
vedela tak veľmi rozboľavieť jej vnútro.
(Farkašová 2017, s. 75 – 76)

Mohla to byť pokojná rodina, ktorá si žije v neveľkom meste, pokojná v zmysle
pomalého napĺňania osudu, ak by nejaký osud vôbec chcela zobrať na vedomie.
Členovia rodiny, až na podľa nich mäkkú a teda ľahko ovplyvniteľnú Koru, radi
usmerňovali zábavu a športové hry, ktorým sa neváhali oddať, kedykoľvek sa vyskytla
príležitosť. Belova matka Šarlota, zamilovaná do svojich detí, neraz v Korinej
prítomnosti podotkla, Tak ako grécki bohovia mali ľudské vlastnosti, tak smrteľníci
môžu mať božské vlastnosti a môžu sa im podobať. Keď hovorila smrteľníci, mala na
mysli vlastné deti.
(Lichnerová 2015, s. 70)


Oranžové svetlo zalieva balkón. Farba rozvešaných uterákov presvitá pomedzi
žalúzie. Theovi sa zdá, že sa na balkóne rozhorel oheň. Nadvihne sa v kresle. Horí?!
Kde, prosím ťa?
Otvorím balkónové dvere. Oranžové uteráky a dúhovo pásikovaná posteľná
bielizeň povievajú pomedzi šnúry ako mihotavý plameň a odrážajú sa v obločnom skle.
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Theo je znepokojený či vyľakaný. Odkedy Theo ochorel, venujem mu svoj čas,
svoju energiu. Prekvapuje ma, koľko vydržím. Deje sa to v kruhu. Čím viac dávam, tým
viacej vládzem. Chcela som o tom hovoriť s Koronis a zatelefonovať jej, no mlčím.
Brzdí ma nerovnováha medzi množstvom síl, ktoré venujem jej a ktoré Theovi. Koronis
je šťastne vydatá, o Koronis je postarané. Theo je chorý. Nechala som tak všetky svoje
veci a snažím sa dostať ho z choroby.
(Lichnerová 2015, s. 122 – 123)


Skoro všetky sme boli dievčatkami znenazdajky budiacimi neskrývaný,
navidomoči sa derúci obdiv otcov, chlapcami, ktorí si obdiv otcov mali vyslúžiť
poslušnosťou, nadaním, čakalo sa, že ho naplno rozvinú v prospech otcovských
prianí uvoľnením a spontánnosťou, ktorú otcovia stihli zviazať, popreväzovať
silnými špagátmi, aby nevyrástla spod škrupín, ktoré mohli povoliť silou života alebo
sa rozbiť. Rozbili sa. Bolo ich možné rozbiť.
Všetci sme boli deťmi. Rozmaznávaný a zbožňovaný Belo pučal a nalieval sa
miazgou talentov, ktoré zdedil a ktoré sa ešte rozmnožili, pripravený plniť otcove
priania. Videl sa v otcovi. Chcel byť mocný a silný, vyberať si tie najlepšie ženy,
užiť si s nimi, uspokojiť ich a potmehúdsky s trochou zlosti ako otec sa prizerať,
ako ich jeho vlastná manželka premení na sprosté kravy s krásnymi kravskými
očami. (Kravské oči boli v gréckych mýtoch vždy krásne.) Nechať ich oddychovať
od ľúbostných radovánok. Nechať ich. Nerozmaznávať synov, aby si poradili ako
chlapi, aby sa postarali o prostriedky na svoj vlastný život, svoj vlastný božský
súkromný život, aby obstáli vo verejných veciach, aby sa naučili dosiahnuť
drahocennosti sveta, nie vedeli žiť. Aby vedeli byť úspešní. Vedeli získavať
prostriedky a usporadúvať hostiny, množstvo hostín utužujúcich staré väzby,
prinášajúcich nové kontakty, možnosti rastu. Prerastanie. Ponuky pre bystrých,
silných a nadaných. Ponuky spoločne sa zmocniť.“
(Lichnerová 2015, s. 103 - 104)
73

ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS ŠAFARIKIANAE 135
2019

Otázky/ na premýšľanie:
1. Je možné identifikovať rodovo podmienenú odlišnosť vo vzťahoch rodičov a detí
na základe uvedeného úryvku? Ak áno, v čom spočíva?
2. Ako by ste charakterizovali súvislosť medzi chápaním zmyslu života (životným
údelom, osudom, poslaním) a výchovou detí na základe prečítaného úryvku?
Je možné tu načrtnutý zmysel života a implicitný cieľ výchovy vnímať rodovou
optikou?
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3.3. Vzťahy, láska a starostlivosť

V rôznych svojich podobách je starostlivosť samozrejmou súčasťou
našich každodenných životov, a to tak na individuálnej úrovni, ako aj v živote
spoločnosti ako celku. Neustále uskutočňujeme rôzne druhy aktivít, ktorých cieľom
je postarať sa o to, aby sme boli v poriadku, v pohode, v dobrom stave my sami/y
(staráme sa o seba), aby boli v poriadku ostatní, aby bolo v poriadku a dokázalo
prežiť celé naše prostredie. Staráme sa o seba, o iných, o svet, ktorého sme
súčasťou. Táto starostlivosť sa uskutočňuje v rôznej forme, na rôznych úrovniach
sociálneho života (individuálnej, organizačnej, systémovej i globálnej), v rôznej
miere a intenzite, uskutočňuje sa najmä uspokojovaním rôznych potrieb subjektov
a objektov, o ktoré sa staráme. Staranie sa je jednoducho súčasťou života, a tam,
kde zlyháva alebo je nedostatočné, tam sa kvalita života či už individuálnych
ľudských bytostí, alebo sociálnych celkov, ktorých sú súčasťou, znižuje, upadá,
stáva sa neuspokojivou.
Samozrejmosť starostlivosti má často za dôsledok, že jej jednotlivé aspekty,
problémy, faktory, ale najmä aktérky a aktéri a ich vzťahy sa pre nás stávajú takmer
neviditeľnými, a často aj nepodstatnými. Vnímame ich ako natoľko prirodzené, že
našu zodpovednosť za ich formovanie, spoluvytváranie a reprodukovanie si
prestávame uvedomovať, a niekedy aj vedome na ňu rezignujeme a zbavujeme
sa jej. Starostlivosť sa tak stáva v našich životoch marginálnou, dostáva sa na okraj
záujmu. Dôsledky tejto marginalizácie sú vážne: zanedbávanie starostlivosti vedie
k neochote porozumieť procesom, ktoré sa v súčasnej praxi starostlivosti dejú,
a tento nezáujem a neochota nám potom zabraňujú identifikovať príčiny, faktory
a mechanizmy, ktoré sa podieľajú na uskutočňovaní tých vzťahov starostlivosti
v rôznych oblastiach života, ktorých sme sami súčasťou. Avšak bez porozumenia
nie je možná ani diagnóza, a ani následné žiaduce účinné riešenie problémov
a výziev, ktorým v súčasnosti v moderných spoločnostiach čelíme či už na úrovni
lokálnej, regionálnej alebo globálnej, vo sfére individuálnych životov a vzťahov
alebo v našich sociálnych životoch a vzťahoch.
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Čo je to teda starostlivosť, o čom hovoríme, keď hovoríme o starostlivosti?
Z

hľadiska toho, akú skúsenosť máme so starostlivosťou ako s javom

(fenoménom), sa nevyhnutne musíme pýtať na spôsob, akým zakúšame
starostlivosť v jazyku, keďže naša skúsenosť je minimálne čiastočne konštituovaná
jazykom a spôsobom, ako používame jazyk a jeho prvky. O starostlivosti hovoríme
viacerými spôsobmi v rôznych kontextoch. „Mať niečo na starosti“ znamená, že za
niečo – nejakú osobu, vec, priebeh udalosti a pod. nesieme zodpovednosť,
zodpovedáme za jej zdar, úspešný priebeh, uchovanie, prípadne za rozvoj a rast
či prospievanie osôb a vzťahov. V podobnom význame používame aj spojenie
„starať sa o niečo alebo niekoho“, keď máme na mysli prijatie zodpovednosti za
niečo alebo niekoho – a to tak za všetko dobré, správne, príjemné, čo je s niečím/
niekým spojené, ako aj za to, čo môže byť identifikované ako nie dobré resp. zlé,
nevhodné, nesprávne či nepríjemné. Starostlivosť tak možno určiť ako činnosť,
aktivitu „starania sa“, ktorá je spojená nevyhnutne so zodpovednosťou. Iné slovné
spojenie „mať starosť o niekoho/ niečo“ naznačuje, že sa o niečo resp. niekoho
zaujímame, máme záujem o jeho/ jej stav, pocity, názory, čokoľvek, čo je s ním/
s ňou späté, čo sa ho/jej týka. „Mať starosť o niečo/ niekoho“ však naznačuje aj
ďalší aspekt, a tým je trápenie spojené či vyplývajúce zo skutočnosti, že „máme
starosť o niečo/ niekoho“. „Starať sa o niekoho/ niečo“ v zmysle prijatia
zodpovednosti za niečo/niekoho je totiž veľmi často náročné, zložité, nepríjemné,
rozhodne nie pohodlné, nie bez námahy, nie „bez starostí“, a teda nie bezstarostné.
Starostlivosť nás oberá o pokoj, často prináša práve znepokojenie. Zodpovednosť
znamená starosti prichádzajúce spolu so staraním sa čiže starostlivosťou. A tak zo
stavu charakterizovaného tým, že „mám starosť“, je už len krôčik k stavu, keď
„mám starosti“. Záujem o čokoľvek môže totiž viesť k staraniu sa, t. j. k starostlivosti
ako súboru činností a aktivít, a tie môžu byť späté – a aj často sú – s mnohými
rôznorodými starosťami, problémami, trápeniami. Starostlivosť nie je bezstarostná
(Jesenková 2016).
V živote sa stáva, že niekedy „máme niečo na starosti“, ale pri
uskutočňovaní tejto zodpovednosti zlyhávame, pretože nemáme starosť o to, o čo
sa máme postarať, netrápi nás, nezaujíma nás, ako to dopadne, aký bude výsledok
našej činnosti. Stáva sa teda, že je starostlivosť realizovaná bez starosti, čiže
nestarostlivo, pretože chýba záujem o jej výkon. Stáva sa tiež, že síce záujmu
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a starosti o niečo či niekoho resp. niektorých je dostatok, ale chýba vôľa prijať
zodpovednosť za reálne vykonávanie starostlivosti. Starostlivosť si teda vyžaduje
prechod od vôle k činu, ku konaniu – práve v tom spočíva prijatie zodpovednosti za
starostlivosť – až vtedy sa naozaj „staráme“. No i v prípade, že nechýba záujem
ako starosť o niečo či niekoho, a nechýba ani prechod od vôle ku konaniu ako výraz
prijatia zodpovednosti za toho či to, kto alebo čo potrebuje našu starostlivosť, i tak
nemožno v každom prípade predpokladať alebo zabezpečiť, že výsledkom starania
sa bude žiaduce poskytnutie starostlivosti, t. j. dobrá, kvalitná alebo aspoň
uspokojivá či dostatočná starostlivosť. Starostlivosť si totiž vyžaduje určité
zručnosti, schopnosti, jednoducho kompetencie (Jesenková 2016).
Dobrú starostlivosť zvykneme slovne ohodnotiť napríklad výrazom, že
o toho/tú/to je „dobre postarané“. Čo to znamená? Naznačujeme, že boli vykonané
určité konkrétne činnosti pre uspokojenie potrieb toho, o koho sa staráme alebo kto
potreboval našu starostlivosť. Dobrá starostlivosť bude teda spätá so schopnosťou
identifikovať potreby, ktoré je nutné uspokojiť, a spôsob, akým ich možno
uspokojiť.36 Nesprávna identifikácia potrieb, neschopnosť porozumieť tomu, čo
potrebuje ten/ tá/ to, o čo alebo o koho sa staráme, nám môže úplne znemožniť
dobre uskutočniť starostlivosť.
Staranie

sa

ako

komplex

rôznych

druhov

činností,

v ktorých

a prostredníctvom ktorých sa dotýkame druhých, interagujeme so svojím
prostredím, môže totiž podmieňovať a spôsobovať také zásahy do intímneho
priestoru a sféry jednotlivých aktérov a aktérok procesov starostlivosti, že to môže
mať za následok zmeny v ich integrite a identite. Aj to vyjadruje ďalšie zaužívané
slovné spojenie „starať sa do niekoho“, ktoré označuje starostlivosť, ktorá už je za
hranicou toho, čo je akceptovateľné pre tých, o ktorých sa staráme. Preto často
požívame výraz „nestaraj sa do mňa“ alebo „to je moja starosť“, aby sme vyjadrili,
že takáto starostlivosť nie je uspokojivá resp. má nedostatky, lebo je zasahovaním
do toho priestoru, o ktorý sa chceme „postarať“ sami.

Je zrejmé, že identifikácia potrieb jednotlivcov sa odvíja z chápania človeka, t. j.
z antropologických východísk, ktoré však majú svoje sociokultúrne a historické špecifiká.
Napríklad chápanie potrieb dieťaťa, a teda aj očakávania vo vzťahu k tým osobám, ktoré sa
starajú o malé dieťa, sa v priebehu historických období menili. Pozri Badinter, E. 1998.
Materská láska od 17. storočia po súčasnosť. Bratislava: Aspekt.
36
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Skúmanie našej jazykovej skúsenosti s fenoménom starostlivosti ukazuje,
že starostlivosť má viaceré významné aspekty. Napríklad: uskutočňuje sa vo
vzťahoch medzi tými, ktorí/ktoré „majú niečo/ niekoho na starosti“, a tými, o
ktoré/ktorých sa staráme alebo „máme starosť“, alebo ktorých/ ktoré „máme na
starosti“. Za tieto vzťahy a procesy starostlivosti a ich aktérov a aktérky prijímame
(alebo neprijímame) zodpovednosť. Starostlivosť vyrastá zo starosti – záujmu.
Staranie sa prináša, spôsobuje starosti, znepokojenie, trápenie. Starostlivosť je
súbor aktivít, ktoré môžu mať ambivalentný charakter, teda nielen pozitívny, ale aj
negatívny – môžu poškodzovať, ubližovať, teda spôsobovať opak toho, k čomu má
starostlivosť viesť. Starostlivosť si tak vyžaduje zručnosti, schopnosti, ktoré
získavame v rôznych procesoch socializácie.37
Z. Kiczková napríklad upozorňuje na špecifické aspekty starostlivosti ako
činnosti, ktorá nemá kumulatívny charakter, ale inklinuje skôr k cyklickosti (starať
sa o deti, o starých ľudí), nemá inštrumentálny charakter (inštrumentálnosť je len
doplnok, podpora) a jej výsledky sa nedajú tak ľahko kvantitatívne zmerať, a tým
previesť na trhovú hodnotu a ohodnotiť peniazmi. Na prvý pohľad je to možno
paradoxné, ale práve kvôli tomu, čo tento druh činnosti nemá, podceňujú sa v
modernej západnej spoločnosti aktivity spojené so starostlivosťou a nedoceňuje sa
adekvátne jej spoločenský status (Kiczková 2001).
- starostlivosti je starostlivosť najčastejšie definovaná ako prax, ako hodnota, ako
dispozícia alebo cnosť, a veľmi často je prezentovaná ako súbor navzájom sa
prekrývajúcich konceptov.
Napríklad Virginia Held poznamenáva, že starostlivosť je forma práce, ale tiež
ideál riadiaci normatívne úsudky a konanie, pričom charakterizuje starostlivosť ako
súbor praktík/ praxí a hodnôt (Held, 2006, 36, 40). Jednu z najznámejších definícií
starostlivosti sformulovali Joan Tronto a Berenice Fischer, keď konštruujú

Pod pojmom procesy socializácie chápeme množstvo inštitucionalizovaných
i neinštitucionalizovaných, formalizovaných i neformálnych procesov socializácie, v rámci
ktorých vedome i nevedome prijímame, modifikujeme a ďalej reprodukujeme modely a vzorce
starostlivosti. Vysoko inštitucionalizovaným a formalizovaným socializačným procesom,
v ktorom môžu členky a členovia spoločnosti získať zručnosti, schopnosti a kompetencie
poskytovať špecifické druhy starostlivosti, sú procesy vzdelávania a získavania profesionálnej
odbornej kvalifikácie napr. pre výkon a poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ošetrovateľskej
starostlivosti, vzdelávacej a výchovnej starostlivosti.
37
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starostlivosť “ako istý druh aktivity, ktorý zahrnuje všetko, čo robíme pre udržanie,
zachovanie a rozvinutie nášho sveta tak, aby sme v ňom mohli žiť tak dobre, ako
je to len možné. Tento svet zahrnuje naše telá, naše Ja a naše prostredie, ktoré sú
navzájom previazané a tvoria komplexnú sieť podporujúcu život v najširšom
zmysle slova“ (Tronto 1993, s. 103).
Joan Tronto a Berenice Fisher, ktoré podobne ako Sevenhuijsen a Held
chápu starostlivosť ako prax, identifikovali kroky resp. fázy v procese starostlivosti,
pričom s každou z nich je spojená špecifická hodnota:
1.) Starostlivosť o (caring about) znamená rozpoznanie (uznanie) toho, že existuje
potreba starostlivosti. Kľúčovou hodnotou v tejto fáze je pozornosť (attention)
voči potrebám iných i vlastným.
2.) Postarať sa o (caking care of) spočíva v ochote a schopnosti prevziať na seba
zodpovednosť (responsibility) za to, že sa niečo urobí v záujme zabezpečenia
a uspokojenia konkrétnej potreby.
3.) Poskytnutie starostlivosti (care-giving) znamená konkrétny výkon starostlivosti,
čo si vyžaduje kompetenciu a zdroje pre poskytovanie starostlivosti v súlade
s potrebami.
4.) Prijímanie procesu starostlivosti (care – receiving) poukazuje na interakciu
medzi poskytovateľom a prijímateľom starostlivosti, poskytuje priestor pre
spätnú väzbu, kritickú reflexiu výkonu starostlivosti, pre jej vyhodnotenie.
Kľúčovými sú v tejto fáze otvorenosť a vzájomný rešpekt v komunikácii
(responsiveness).
5.) Zdieľaná

starostlivosť

(caring

with)

vyjadruje

nevyhnutnú

solidaritu

a spravodlivú distribúciu zodpovednosti za starostlivosť medzi všetkých členov
a členky demokratickej spoločnosti, pretože bez toho nie je možné
uskutočňovať prax starostlivosti ako súčasť demokratickej praxe. Ide tu
o vytvorenie starostlivej a starajúcej sa komunity, pre ktorú je starostlivosť
hodnotou. Táto požiadavka je konzistentná so záväzkami voči spravodlivosti,
rovnosti a slobode pre všetkých (Tronto 2013).
Množstvo odlišných pohľadov prináša konkrétne zameranie na špecifické
aspekty rôznych praxí a vzťahov starostlivosti. Francesca Cancian (2000, s. 137)
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napríklad chápe starostlivosť ako kombináciu pocitov náklonnosti a zodpovednosti
s konaním zameraným na uspokojenie individuálnych potrieb druhej osoby alebo
pre jej blaho a zdravie (well-being). Snaží sa situovať starostlivosť ako aktivitu
a pocity vždy lokálne, t. j. na špecifické miesto a predpokladá, že starostlivosť sa
vždy deje tvárou-v-tvár. Podobne Diemut Bubeck zužuje definičný rozsah
starostlivosti dôrazom na osobnú interakciu a závislosť. Opisuje starostlivosť ako
emocionálny stav, aktivitu, alebo oboje. Starostlivosť charakterizuje ako
"vychádzanie v ústrety potrebe jednej osoby druhou osobou, pričom interakcia
tvárou-v-tvár medzi starajúcim sa a tým, o koho je starané, je kľúčovým prvkom
celkovej činnosti, pričom potreba má takú povahu, že nemôže byť naplnená
osobou, ktorá danú pomoc potrebuje " (Bubeck 1995, s. 129). Cancian a Bubeck,
ale aj N. Noddings (vo svojich raných textoch)

takto spochybnili možnosti

starostlivosti o vzdialeného druhého alebo druhých, a to nielen v priestore, ale aj
v čase (napríklad starosť a starostlivosť o budúce generácie). Zároveň tým otvorili
priestor pre úvahy a argumentáciu v tejto otázke: ako charakterizovať vzťah, ktorý
máme k vzdialenejším druhým, ak ho nie je možné chápať v intenciách
starostlivosti, pretože starostlivosť sa obmedzuje na relatívne úzky osobný
kontext?38 Peta Bowden sa pozerá na povahu vzťahov starostlivosti inak. Podľa
nej má starostlivosť etický význam a vyjadruje, že nám na sebe navzájom záleží,
a to rôznymi spôsobmi, ktoré sú eticky významné, a transformuje medziosobné
vzťahy do niečoho, čo presahuje ontologickú nevyhnutnosť a holé prežitie (Bowden
1997, s. 1). Bowden vychádza z antireprezentacionistického poňatia jazyka, a tak
sa explicitne

vzdáva snahy definovať starostlivosť, a skôr sa opiera pri jej

porozumení a poznaní o detailné skúmanie rôznych príkladov praxe starostlivosti,
ako je materstvo, priateľstvo, ošetrovateľstvo a občianstvo. Na príklade občianstva
potom ukazuje, že interakcia tvárou v tvár s druhým nie je nevyhnutnou črtou

Bubeck napríklad do rámca pôsobnosti etiky starostlivosti zahŕňa aj aktivity sociálneho štátu.
Domnieva sa, že angažovaná starostlivosť v centrách detskej starostlivosti a zariadeniach
starostlivosti by skutočne mala byť vzťahom tvárou v tvár, pričom súčasne obhajuje názor, že
by taká činnosť mala byť plošne a adekvátne odmeňovaná z verejných finančných zdrojov
(podľa Held 2015, s. 66). Tu sa ukazuje, že bezprostrednosť kontaktu, vzťahu, časová
a priestorová blízkosť nie je dostatočnou podmienkou pre realizáciu dobrej praxe starostlivosti,
pretože ani konkrétna tvár konkrétneho druhého nie je vždy pre každého výzvou, pozvaním
do autentického vzťahu, v ktorom by mohla byť uskutočňovaná dobrá, kvalitná starostlivosť.
38
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všetkých starostlivých vzťahov, hoci mnohé charakterizuje.39 Toto chápanie je
dôležité pre viacerých zástancov a zástankyne etiky starostlivosti, ktorí/é majú
záujem prístup etiky starostlivosti rozšíriť za hranice osobnej aktivity medzi dvomi
jedincami, napríklad z individuálnej roviny na kolektívnu, z privátnej sféry do
verejnej sféry.
Bubeck tiež vo svojej definícii odlišuje starostlivosť od služby tým, že stanovuje,
že "starostlivosť" spočíva v uspokojovaní potrieb pre tých druhých, ktorí nemôžu
uspokojiť svoje potreby samy, zatiaľ čo "služba" zahŕňa uspokojenie potrieb
jednotlivcov, ktorí sú schopní starať sa o seba sami. Týmto odlíšením sa otvára
priestor pre úvahy o vzťahoch moci a starostlivosti, o hierarchickej povahe vzťahov
starostlivosti. To, že starostlivosť má vždy dyadický charakter, pretože je vzťahom
medzi poskytovateľom starostlivosti, ktorý je v dominantnom postavení, lebo má
moc poskytovať/ dávať pomoc/ starať sa, a na druhej strane je v slabšom postavení
ten/ tá, kto starostlivosť potrebuje a dostáva ju, si všimla aj Noddings (Noddings
1984). Avšak dynamika moci je omnoho komplexnejšia, než ju ukazuje naznačený
model N. Noddingsovej. Zaujímavým spôsobom ukazuje túto dynamiku Keri
Waerness (1984), keď rozlišuje tri formy starostlivosti: spontánnu starostlivosť,
nevyhnutnú starostlivosť, a napokon osobnú starostlivosť, ktorú Waerness
označuje pojmom osobná služba (personal service). Spontánna starostlivosť je
viac menej jednorázový výkon pomoci/ starostlivosti, bez pokračujúceho vzťahu
medzi

poskytovateľom

a príjemcom

starostlivosti,

pričom

poskytovateľ/ka

neočakáva žiadnu recipročnú starostlivosť. Nevyhnutná starostlivosť môže mať
dve podoby: buď ide o vysoko kvalifikovaný výkon, ktorý nie je schopný poskytnúť
niekto bez príslušnej kvalifikácie, a teda príjemca je úplne odkázaný na poskytnutie
nevyhnutnej starostlivosti zo strany kvalifikovaného poskytovateľa/ ky, alebo
príjemca je v situácii, že sám si nemôže poskytnúť starostlivosť (malé dieťa, ktoré

Spôsob, akým sme schopní vyjadriť uznanie, súnaležitosť, spolupatričnosť a solidaritu aj
s ľuďmi vzdialenými v iných krajinách, na druhom konci sveta, ktorých tváre nepoznáme, je
prejavom starostlivosti. Stretnutie tvárou v tvár je dôležité, pretože je to často práve tvár, ktorá
dáva utrpeniu, bolesti, krivde meno, tvár konkrétneho človeka je pre nás často výzvou, aby
sme prijali na seba zodpovednosť za starostlivosť. Tvár svojou emóciou a konkrétnosťou má
apelatívny, burcujúci význam, a zároveň zvyšuje dôveryhodnosť strán, aktérov vzťahu.
Konkrétnosť identity zvyšuje pravdepodobnosť, že budeme vedieť poskytnúť adekvátnu
starostlivosť na základe poznania (aspoň čiastočného).
39
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potrebuje vymeniť plienku, alebo človek, ktorý potrebuje prvú pomoc, lebo je
v bezvedomí alebo v šoku), pričom poskytnutie starostlivosti je nevyhnutné, hoci si
nevyžaduje vysokú kvalifikáciu (skôr ochotu a odvahu spojenú s minimom
zručností). Osobnú starostlivosť si môže osoba poskytnúť sama, avšak
uskutočňuje ju namiesto nej niekto iný (napríklad si na upratanie obydlia zavoláme
upratovací servis alebo manžel očakáva od svojej manželky upratovanie
domácnosti) (Waerness 1984). Waernessovej rozlíšenie medzi starostlivosťou a
službou zachytáva veľmi dôležitý prvok starania sa. Totiž v službe/ službách
(service) príkaz na uskutočnenie výkonu starostlivosti dáva ten, kto je
v dominantnej mocenskej pozícii, zatiaľ čo vykonáva starostlivosť (službu) ten, kto
je v slabšej pozícii. V starostlivosti (care) je to naopak: príkaz (pokyn) na vykonanie
starostlivosti smeruje od slabšieho alebo zraniteľnejšieho (pacient, dieťa, a pod.)
k silnejšiemu, aby poskytol starostlivosť. Pritom v oboch prípadoch poskytovateľ
starostlivosti alebo služby môže mať určitý stupeň odbornosti, alebo môže
vykonávať starostlivosť/ službu, ktorá je bežne uskutočniteľná kýmkoľvek.
Odlišnosť starostlivosti a služby je teda v lokalizácii moci.40
Ďalším zaujímavou otázkou, ktorej sa D. Bubeck dotkla, je miesto emocionality
a afektivity (náklonnosti) v starostlivosti. Podľa Bubeck si starostlivosť nevyžaduje
žiadnu zvláštnu emočnú väzbu medzi osobou, ktorá sa stará, a osobou, ktorá
starostlivosť prijíma. Je to o to kontroverznejšie, že trvá na svojej požiadavke
označovať ako starostlivosť iba vzťah, v ktorom dôjde k stretnutiu tvárou v tvár.
Toto jej stanovisko súvisí s jej presvedčením, že starostlivosť je odpoveďou na
určitú podmnožinu základných ľudských potrieb, t. j. potrieb, ktoré nás robia
závislými na druhých (Bubeck 1995, s. 133). Pokiaľ sú tieto potreby uspokojované,
V tejto súvislosti sa otvára priestor pre úvahy o tom, aké dôsledky so sebou prináša
konceptualizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti, opatrovateľstva, ošetrovateľstva, ale
aj vzdelávania a výchovy, či kultúrnych aktivít ako služieb. Na jednej strane je zrejmé, že to
môže viesť k posilneniu pozície tých, ktorí v silne paternalistickom systéme podmienenom
historicko-politickým kontextom a sociokultúrnym kontextom, v ktorom absentuje silná
občianska spoločnosť s participáciou a silnou individuálnou autonómiou, boli vždy v pozícii
bezmocných alebo takmer bezmocných (hoci na základe Waernessovej rozlíšenia by mali byť
v pozícii tých, ktorí, hoci potrebujú pomoc, sú tí, ktorí majú pri jej prijímaní hlavné slovo a silnú
autonómiu). Na druhej strane však hrozí, že transformácia inštitucionalizovaných
a formalizovaných aktivít a praxí starostlivosti na služby môže mať za dôsledok zhoršenie
postavenia poskytovateľov starostlivosti, čo môže v konečnom dôsledku viesť k celkovému
zhoršeniu vzťahov a praxe starostlivosti.
40
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tak je starostlivosť skutočnosťou, hoci v nej nie je prítomný žiadny citový vzťah.
Bubeck sa takto snaží podporiť zovšeobecnenie morálneho princípu naplňovania
potrieb, vďaka čomu by etika starostlivosti mohla prispieť k tvorbe spravodlivých
politických a sociálnych programov. Zatiaľ čo niektoré teoretičky etiky starostlivosti
pripúšťajú, že starostlivosť nemusí mať vždy emocionálnu zložku, viaceré sú
k tomuto stanovisku veľmi kritické, ako napríklad V. Held, ktorá upozorňuje na
viaceré nedostatky a ohrozenia, ktoré s ním súvisia. Podľa Held by to viedlo
k pohlteniu etiky starostlivosti utilitarizmom. Starostlivosť totiž nie je len
uspokojovaním a napĺňaním objektívnych potrieb41, ale prinajmenšom sčasti tiež
postojom a motívom (úmyslom prameniacim vo vôli), a v neposlednom rade tiež
hodnotou (Held 2015, s. 66). Podľa Held nemožno redukovať starostlivosť len na
výkon spočívajúci v uspokojení potrieb.42 Held sa stotožňuje s názorom S.
Ruddick, C. Gilligan, N. Noddings, M. U. Walker, S. Sevenhuijsen, E. Feder Kittay,
A. Ferguson, N. Folbre a mnohých ďalších, ktoré/í sú presvedčené, že dôležitým
aspektom starostlivosti je, že vyjadruje naše postoje a úmysly, našu vôľu.
Starostlivosť preto nie je len výkonom a nemôže byť len výkonom, splnením úlohy,
ale musí byť - a dobrá starostlivosť aj je - vzťahom. Vzťah je však niečo, čo
jednoduchý výkon presahuje. Sarah Ruddick to objasňuje nasledovne: „V rovnakej
miere, v akej je starostlivosť výkonom, je aj vzťahom..., výkon starostlivosti je
bytostne vzťahový. Tento výkon starostlivosti sa uskutočňuje

v rámci

a prostredníctvom vzťahu medzi osobami, ktoré poskytujú a prijímajú starostlivosť.
(...) Ba čo viac, niektoré starostlivé vzťahy (vzťahy starostlivosti) môžu byť ešte
dôležitejšie než výkon činnosti, ktorý umožňujú.“ (Ruddick 1998, s. 13).43 To však
Objektívnych vo význame, že ide o také potreby, ktoré nie sú len výsledkom svojvôle
subjektu, ale reálnymi základnými potrebami subjektu, ktorý si ich sám nevie alebo nedokáže
naplniť.
42
Táto otázka sa stáva zaujímavou aj v súvislosti s pokrokom technológií, napríklad
s posunom vo vývoji humanoidných robotických systémov, ktoré podľa niektorých môžu – keď
nie nahradiť, tak aspoň doplniť starostlivosť napríklad o seniorov. Pozri:
http://plnielanu.zoznam.sk/c/4530/robot-specialne-pre-osamelych-seniorov-usmieva-sa-spieva-ci-mraci [23.10.2016].
43
Vynára sa otázka, ako je možné realizovať starostlivosť, ak si vyžaduje vzťah, a vzťah sa
zas uspokojivo formuje vtedy, pokiaľ je to vzťah s konkrétnym druhým. Komplikácie nastávajú,
pokiaľ je ten druhý vzdialený, neznámy, abstraktný. Samozrejme, vyššia miera konkrétnosti,
poznania, zvyšuje pravdepodobnosť vytvárania vzťahu a jeho prehlbovania, ako aj
adekvátnejšieho výkonu starostlivosti, avšak nie je to dostatočná podmienka pre adekvátny
výkon starostlivosti. Napríklad, v situácii rozsiahlej vlny migrácie, utečeneckých vĺn v dôsledku
vojnových konfliktov, hladomoru, biedy, klimatických zmien a ďalších faktorov, sme
41
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naznačuje ďalší významný aspekt starostlivosti, a tým je skutočnosť, že na to, aby
bol potrebný výkon starostlivosti realizovaný – napríklad vo forme uspokojenia
potrieb, ako to požaduje Bubeck, tak je potrebné uvedené potreby správne
identifikovať, zistiť ich, rozpoznať ich, porozumieť im. Otázkou potom je, do akej
miery je táto kapacita rozpoznávať potreby iného konkrétneho človeka (alebo živej
bytosti, ale aj organizmu, alebo skupiny organizmov, spoločenstva, komunity, ....)
podmienená emocionalitou, kultivovanou senzibilitou (schopnosťou vnímať)
a citlivosťou (schopnosťou cítiť to, čo vnímam)44. Ďalšia otázka znie: ak by sme aj
predpokladali, že dokážeme/ dokáže poskytovateľ/ka starostlivosti identifikovať
správne potreby príjemcu starostlivosti vďaka svojim kognitívnym schopnostiam
(vysoká miera inteligencie resp. istého typu inteligencie) a vysokej úrovni
vnímavosti (kvalitné zmyslové receptory resp. senzory), dokážeme/ dokáže
poskytovateľ/ ka rozpoznať naliehavosť, význam, intenzitu týchto potrieb a dokáže
ich

uspokojiť,

naplniť

bez

dostatočne

rozvinutej

a morálne

kultivovanej

emocionality45 ? Podľa V. Held „ by to, čo by prichádzalo do úvahy ako možno
kompenzujúce schopnosť, len prispieva k citlivosti iným spôsobom než akým by
citlivá osoba obvykle dospela k pochopeniu pocitov druhého človeka. Niekto môže
intuitívne vedieť, že druhá osoba povedzme trpí, zatiaľ čo iný, aby to zistil, sa musí
opýtať. Obaja sa ale pokúšajú uplatniť citlivosť“ (Held 2015, s. 100).
D. Bubeck ďalej zastáva stanovisko, podľa ktorého starostlivosť o seba samého
nie je súčasťou starostlivosti. Viaceré/í predstavitelia/ predstaviteľky etiky
starostlivosti to odmietajú. Napríklad Maurice Hamington a Daniel Engster vo
svojom chápaní starostlivosti vytvárajú priestor aj pre starostlivosť o seba.
konfrontovaní s rôznymi formami praxe starostlivosti vo vzťahu k tým, ktorí/é starostlivosť
potrebujú. Niektoré sú adekvátnejšie, lepšie, iné menej adekvátne, ba priam nevhodné či
nedostatočné. Nie vždy miera adekvátnosti závisí od miery poznania konkrétneho druhého/
druhých (hoci často poznanie konkrétnych okolností, detailov a kontextov pomáha
k uskutočňovaniu lepšej starostlivosti pre všetkých dotknutých aktérov/ aktérky vzťahov
starostlivosti), niekedy (v niektorých štádiách/ fázach procesu starostlivosti) je zásadným
faktorom práve úmysel postarať sa, zodpovedný postoj a dobrá vôľa.
44
Richard Rorty to označuje pojmom sentimentality, pričom vnímavosť označuje pojmom
senzibility. Pozri Rorty, R. 1994. Human Rights, Rationality and Sentimentality. In: S. Shute
and S. Hurley (eds.), On Human Rights: The Oxford Amnesty Lectures 1993. New York: Basic
Books.
45
Morálna kultivácia emocionality je významná, pretože citlivosť ako súčasť emocionality
môže byť aj zavrhnutiahodná z morálneho hľadiska (zlá), pokiaľ spočíva v citlivosti ako nástroji
na účinnejšie spôsobovanie bolesti a utrpenia a zvyšovanie potešenia z bolesti a utrpenia.
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Dôslednejšie sa však zameriavajú na špeciálne telesné črty a konečné ciele
starostlivosti (Hamington 2004; Engster 2007). Hamington sa zameriava na
telesnosť (embodiment) a pracuje s pojmom telesnej/ vtelenej starostlivosti
(embodied care), keď uvádza, že: "starostlivosť označuje taký prístup k osobnej a
sociálnej mravnosti, ktorá posúva etické úvahy smerom ku kontextu, vzťahom, a
afektívnemu poznaniu spôsobom, ktorý môže byť plne pochopený iba v prípade
uznania telesnej dimenzie starostlivosti. Starostlivosť je záväzkom k rozkvetu a
rastu jednotlivcov, pričom uznáva našu vzájomnú prepojenosť a vzájomnú
závislosť." (Hamington 2004, s. 3). Engster rozvíja v etike starostlivosti prístup
založený na rozpoznaní "základných potrieb", pričom definuje starostlivosť ako
prax, ktorá zahŕňa "všetko, čo robíme, aby sme pomohli jednotlivcom naplniť/
uspokojiť svoje životne dôležité biologické potreby, rozvinúť alebo zachovať svoje
základné danosti a schopnosti, a vyhnúť sa alebo zmierniť zbytočnú alebo
nežiaducu bolesť a utrpenie, tak, aby mohli prežiť, rozvíjať sa a fungovať v
spoločnosti" (Engster 2007, s. 28). Aj keď starostlivosť je často neplatenou,
interpersonálnou a emočnou prácou, Engsterova definícia nevylučuje platenú
prácu alebo starostlivosť o seba, avšak ani nevyžaduje prítomnosť náklonnosti
alebo inej emócie (Engster 2007, s. 32).
Iný spôsob argumentácie v prospech starostlivosti o seba ako súčasti
starostlivosti nachádzame u nórskej filozofky Tove Pettersen, ktorá pracuje
s konceptom zrelej starostlivosti (mature care). Jej chápanie starostlivosti sa opiera
o relacionistickú ontológiu, z perspektívy ktorej sú morálni aktéri zobrazení ako
vpletení/ zakorenení v sieti vzťahov. Reciprocita je v tomto pohľade nevyhnutným
dôsledkom vzájomnej prepojenosti – všetci a všetko je spojené v sieti vzťahov.
Recipročný a vzťahový (relacionistický) spôsob myslenia umožňuje nové, iné
porozumenie aj samotnej starostlivosti.46 Starostlivosť je z relacionistickej
perspektívy vzťahovým procesom, v ktorom participuje tak ten, kto sa stará (carer),

Keď pozorne čítame C. Gilligan, ale aj ďalších autorov a autorky obhajujúce a zastávajúce
prístupy blízke etike starostlivosti alebo totožné s ňou, tak relacionizmus ako ontologickú
perspektívu nachádzame prítomnú v ich myslení a presvedčeniach – nejde teda o úplnú
inováciu, skôr sa stretávame s nedôsledným integrovaním a premyslením súvisiacich (a to sú
takmer všetky v sieťovej relacionistickej perspektíve bytia a sveta) pojmov, kategórií zo
sieťovej, vzťahovej (relacionistickej) perspektívy.
46
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ako aj ten, o koho je starané (caree). Aby nebola spôsobená ujma, poškodenie, a/
alebo aby bol podporovaný rast a rozvoj, tak tieto ciele starostlivosti musia platiť
(týkajú sa) tak poskytovateľa starostlivosti, ako aj príjemcu starostlivosti čiže
všetkých aktérov starostlivosti (Pettersen 2011, s. 55). To znamená, že musia byť
zohľadnené aj záujmy osoby, ktorá uskutočňuje starostlivosť, na čo upozorňujú
viacerí predstavitelia etiky starostlivosti (Engster 2007, Gilligan 2001, Kittay Feder
1999). Koncept zrelej starostlivosti uznáva, že v zásade by mal mať ten, kto sa
stará, toľko starostlivosti, koľko poskytuje starostlivosti pre druhých (Pettersen
2011, s. 56). Pettersen si je vedomá toho, že táto zásada/ princíp predstavuje výzvu
a úlohy pre prax, keďže vo vzťahoch starostlivosti je často jedna strana v pozícii
závislejšej v porovnaní s druhou stranou. To znamená, že splnenie tejto
požiadavky (konanie v súlade s týmto princípom) bude možné uskutočniť len v tom
prípade, pokiaľ sa budú na jej uskutočnení podieľať ďalší aktéri, ktorí sú súčasťou
kontextuálnych vzťahov konkrétneho vzťahu starostlivosti, t. j. ostatní členovia/
členky rodiny, komunita, priatelia, spoluobčania, spoločnosť a jej súčasti.
Zodpovednosť za realizáciu tohto princípu presahuje individuálnu zodpovednosť
bezprostredných aktérov konkrétneho vzťahu. Možno ju skôr chápať ako
zodpovednosť, ktorá býva označovaná pojmom sociálna zodpovednosť (social
responsibility) alebo korporátna sociálna zodpovednosť, avšak ešte adekvátnejším
sa ukazuje byť koncept zodpovednosti, ktorý presadzuje Iris M. Young, a ide
o zodpovednosť vyplývajúcu zo situovanosti v štrukturálnych vzťahoch (Young
2008). Koncept zrelej starostlivosti sa takto javí ako úzko súvisiaci s konceptom
starostlivej spoločnosti, v ktorej je starostlivosť hodnotou natoľko integrovanou
v sociálnej a politickej praxi, že realizácia rovnej rovnocennej) starostlivosti pre
všetkých aktérov/ aktérky starostlivosti (tak príjemcov, ako aj poskytovateľov) je
uskutočniteľná.47

Otázka rovnocennej starostlivosti všetkých aktérov vzťahov a praxe starostlivosti sa ukazuje
byť ako obzvlášť významná, pretože nedostatok starostlivosti o poskytovateľov starostlivosti
môže a má za dôsledok veľmi často deficit a zlyhania v poskytovaní starostlivosti a v staraní
sa o tých, ktorí sú na starostlivosť odkázaní. Je to zrejmé v mnohých formalizovaných
a profesionalizovaných typoch starostlivosti (výchova a vzdelávanie, zdravotná starostlivosť,
a mnohé ďalšie, ktoré sú uskutočňované v pomáhajúcich profesiách), ako aj pri výkone
neformálnej starostlivosti (neformálne opatrovateľstvo), v ktorých poskytovatelia/ ky
starostlivosti trpia vo vysokej miere syndrómom vyhorenia, depresiami spôsobenými
nadmernou mentálnou i fyzickou záťažou, stresom, nedostatkom uznania v rôznych formách
47
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Otázka, či má alebo nemá starostlivosť o seba byť súčasťou dobrej
starostlivosti, a teda normatívneho konceptu/ ideálu starostlivosti, úzko súvisí
s tradičným poňatím starostlivosti. Starostlivosť bola totiž tradične spájaná
s popieraním seba, so sebaodmietaním, so sebaobetovaním. V dejinách
európskeho a západného morálneho myslenia má však dominantné miesto
dualistická

konceptualizácia,

ktorá

sa

prejavuje

striktným

odlíšením

a postavením do opozície na jednaj strane egoizmu, a na druhej strane
altruizmu. Egoizmus ako sebectvo znemožňuje byť dobrým z morálneho
hľadiska, a aj v prípade, že súčet individuálnych vôlí sledujúcich sebecké
(egoistické) ciele má za dôsledok spoločné dobro (blahobyt a prosperitu), ako
o tom hovorí utilitarizmus, vždy na individuálnej rovine ide o sebectvo
a egocentrizmus zameraný len na seba a svoje záujmy. Altruizmus je
považovaný za ekvivalent dobrého morálneho konania. Ideálom dobrého
morálneho človeka je jedinec, ktorý sa absolútne a bezhranične obetuje pre
druhých – svätec, ideálna matka, ideálny otec. Ak teda chceme byť z morálneho
hľadiska dobrí/é, tak musíme odmietnuť a vylúčiť sebectvo, čo do dôsledkov
znamená poprieť svoje ego, svoje záujmy, svoje potreby, svoje túžby,
jednoducho prestať sa starať o seba, a myslieť a konať výlučne v prospech
iných. Samozrejme, že ide o abstraktný model, a realita konkrétnych vzťahov je
iná, omnoho komplexnejšia a ambivalentnejšia. Práve to však väčšina
univerzalistických morálnych koncepcií ignoruje, pretože pracuje často
s abstraktnými, idealizovanými modelmi buď veľmi vzdialenými od reálnych
vzťahov a praxe starostlivosti, alebo skonštruovanými často na základe
poznania a skúsenosti veľmi špecifických partikulárnych výsekov reálnych
vzťahov, ktoré, hoci nezámerne, generalizuje ako všeobecnú univerzálnu
ľudskú skúsenosť. V porovnaní s ideálnou starostlivosťou, potom každá
starostlivosť o seba zaváňa sebectvom, a táto norma sa potom v praxi
starostlivosti stáva aj implicitným, nezámerným, a niekedy aj explicitným

(materiálnych i nemateriálnych) čiže rôznymi formami deficitu starostlivosti. O marginalizácii
starostlivosti v učiteľskej profesii bližšie pozri: Jesenková, A. 2012. Marginalizácia starostlivosti
v učiteľskej profesii na Slovensku - faktory, mechanizmy, kontext. Gender, rovné příležitosti,
výzkum. - ISSN 1213-0028. - Roč. 13, č. 1 (2012), s. 62-72.
87

ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS ŠAFARIKIANAE 135
2019

a zámerne používaným nástrojom útlaku, zneužívania a vydierania tých, čo sa
starajú a poskytujú starostlivosť.
Pettersen ukazuje, že je to práve individualistická ontológia, ktorá vedie
k chápaniu
k príjemcovi.

starostlivosti
Dôsledkom

ako
je

jednosmernej
potom

vážne

aktivity

od

poskytovateľa

zanedbávanie

záujmov

poskytovateľov/ poskytovateliek starostlivosti. Zrelá starostlivosť sa však
vyznačuje – ako na to upozornila už C. Gilligan vo svojej práci In a Different
Voice (1982) – tým, že ten, kto sa stará, je schopný zvažovať a nachádzať stred
medzi svojimi záujmami a záujmami druhého/ druhej/ druhých.48 Nachádzanie
tohto stredu medzi príliš malou starostlivosťou a príliš veľkou starostlivosťou je
podľa Pettersen výsledkom určitého rastu spočívajúceho v schopnosti
rovnováhy medzi rozumom (reason) a emocionalitou (citom/ citmi) (Pettersen
2011, s. 56).

Starostlivosť a vzťahy v literárnych textoch


„Kora: Láska je vyššia a silnejšia než všetky radosti a sláva sveta. Opak radosti
je smiešnosť, ak nezbadáme, že láska unikla. Netýka sa nás, sme mimo lásky.
Valíme sa k mukám ako Rimbaud. Mlčíme naplnení vzdorom. Trýzeň sa
posmešne chechce a vyplazuje jazyk.
Ak naoko poslúchnem, ale vnútri sa nedám ovládať, je to láska? Ak sa nevydám
napospas, je to láska? Láska zožerie všetko?“
(Lichnerová 2015, s. 91)

Podobnosť s aristotelovským hľadaním stredu (mesotes) či zlatej strednej cesty je zjavná,
avšak neznamená to, že etika starostlivosti je totožná s aristotelovskou etikou cností. Myslíme
si, že etiku starostlivosti nemožno chápať ako verziu etiky cností, ani ju nemožno na etiku
cností redukovať.
48
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Stará mama žila celý život s mužmi. S otcom svojich detí, ktorého si Šeba
nepamätá, a so svojimi synmi. Bola základom, z ktorého v rodine všetko
pochádzalo. Bola vždy prítomná a vždy naporúdzi. Ale jej slová si nikto
nepamätá. Slová sa zliali so životom a dopĺňali ho ako inštrukcie, návody,
recepty. Drobné, každodenné vykonávacie práce, každodenná údržba. Večná
prítomnosť. A slová len automatické. Čím dlhšie život trval, tým menej bolo slov.
Život sa zautomatizovala a všetci už vedeli, čo a ako. Stará mama mlčala čoraz
hlbšie. Občas vzdychla. Jej mlčanie nikto nevnímal ako ťaživé. Mlčiaca
prítomnosť. Ako keby nebolo o čom hovoriť. Len ľavý kútik úst sa ku koncu
života spúšťal čoraz nižšie a čoraz sklamanejšie. A zostal zamknutý. Bez slova
preplávala životom, v ktorom figurovali samí muži, a vôbec sa im do ničoho
nestarala. Všetko strpela, všetko vykonala, všetko odpustila, všetko zamlčala,
všetko udusila vo svojich tlmených vzdychoch.
Pre tých druhých bola šťastnou ženou. Spokojnou. S naplneným
životom. Vrchovato. Až po okraj.
Šeba má v hrdle horúcu guču. Ohnivé mlčanie, ktoré ani celé to šíre more
nezahasí.
Láska všetko strpí, láska všetko prepáči, odpustí, nič si nenárokuje,
nezávidí, nežiarli, všetko zabudne, aj samu seba. Láska prischla ženám.
Vydržať, prepáčiť, odpustiť, zabudnúť, nevidieť.
Z lásky vás môže trafiť šľak.
(Juráňová 1996, s. 22 – 23)

Otázky/ na premýšľanie:
1. Premýšľajte o tom, ako chápeme lásku, s čím ju spájame ako jej nevyhnutnými
charakteristikami. Sformulujte svoje stanovisko a argumenty k nemu k
vybranému prečítanému úryvku.
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2. Premýšľajte nad vzťahom sebaobetovania a lásky. Možno na základe prečítaných
úryvkov identifikovať rodové odlišnosti v obraze lásky?
3. Premýšľajte o súvislostiach medzi mlčaním subjektu/ osoby,(seba) zabudnutím
a neviditeľnosťou subjektu, jeho činov a aktivít.


Saška písal prácu po večeroch, kým som sa hrala s deťmi, kúpala ich, kŕmila,
ukladala do postieľok a zaspávala pri nich ako drevo, lebo po večeroch by som
nedokázala nič napísať, tobôž nič, čo by stálo za to, nie ako Saška, ktorý sa vedel
sústrediť, nechodil spávať so sliepkami a nezaspával po troch kávach ako drevo.
Pracoval systematicky, jednu vec začal a dokončil, nevrhal sa do všetkého naraz,
takže by mohol vzniknúť iba chaos, aký vznikal okolo mňa, a nečudoval sa, ako v tom
môžem existovať. Nestaral sa do mňa. Neskôr som to spresnila, nestaral sa o mňa.
Nezostával mu čas starať sa o mňa. Keď skončil strojársku fakultu, vyštudoval
ekonomickú. Šiel dopredu, aby mal dobré východiskové pozície.
A mal ich.
(Lichnerová 2015, s. 41 – 42)

Otázky/ na premýšľanie:
1. Premýšľajte, kto je za čo zodpovedný resp. kto má čo na starosti. Ako
prebiehajú deliace čiary určujúce rozdelenie rôznych aktivít/ činností a (práce)
starostlivosti v uvedenom úryvku?
2. Aké

špecifické

črty

každodennej

(reprodukčnej)

starostlivosti

sú

identifikovateľné na základe prečítaného úryvku?
3. Na základe prečítaného úryvku premýšľajte o nevyhnutných podmienkach na
uskutočňovanie (dobrej) starostlivosti a/ alebo práce.
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Slovo na záver...

Zámerom učebnice Literárny príbeh ako nástroj mravnej výchovy bolo
predstaviť študentkám a študentom (nielen) etickej výchovy, ako aj aplikovanej
etiky, a teda aj budúcim učiteľkám a učiteľom etickej výchovy, prípadne ďalších
humanitných predmetov, potenciál, ktorý je prítomný v kombinácii naratívneho
prístupu a rodovo citlivého prístupu. Porozumenie narativite ako súčasti utvárania
osobnej aj kolektívnej ľudskej identity, jej aspektom a súvisiacim otázkam spolu
s objasnením úlohy a možností naratívnej etiky pri kritickej analýze fiktívnych
a prirodzených naratívov považujeme za užitočný predpoklad uplatnenia
naratívneho prístupu pri realizácii výučby etickej výchovy. Aplikácia a využívanie
rodu ako analytickej kategórie a nástroja kritického myslenia musí byť založené na
kvalitnom porozumení teoretických poznatkov, avšak predpokladáme, že
s ponukou empirického obsahu aj prostredníctvom úryvkov vybraných literárnych
textov sa môže objasnenie a pochopenie uľahčiť. Tematicky vybrané literárne
úryvky a ich kombinácia s textami vecného odborného charakteru má za úlohu
prehĺbiť pochopenie prezentovaných tém, ktoré predstavujú len úzky výber z
veľkého množstva rodu, rodovosti a rodovej perspektívy sa týkajúcich oblastí
života. Zároveň je túto ponuku potrebné považovať za otvorený scenár, ktorý môže
a má byť dopĺňaný ďalšími úryvkami príbehov nielen (literárnych) textov, ktoré
môžu pomáhať
a hodnotenia

pochopeniu ako nevyhnutnej podmienky kritického skúmania

príbehov,

ktoré

tvoríme,

čítame,

poslúchame,

pozeráme,

rozprávame, a ktoré ovplyvňujú nás a ostatných, a to z etického hľadiska. Len tak
sa (nielen literárny) príbeh môže stať nástrojom mravnej výchovy.

Autorka
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