
filosofie 5 

politika

Lidé si vytvářejí představy o filosofii a politice 
na základě svých životních zkušeností. Jedni spojují 
politiku s „machinacemi“ a filosofii s něčím doko
nale nepraktickým. Vztah mezi nimi považují 
za vztah mezi dvěma nesouměřitelnými veličinami. 
Druzí mezi nimi nevidí téměř žádný rozdíl 
a filosofii považují za pouhý doprovod politiky.
Bude proto vhodné, abychom předběžně a alespoň 
v hrubém obrysu naznačili, co rozumíme filosofií 
a co politikou. Výměrů filosofie — spolu 
s filosofickými stanovisky jejich autorů — bylo 
dosud podáno nepřehledné množství, zvláště 
v době moderní. Každá filosofie přitom svým 
způsobem formuluje svůj vztah k politice, od 
vysloveně politických filosofií, které chtějí být teorií 
politiky nebo si kladou zřetelně politické cíle, 
až po filosofy, kteří odmítají spojení s politikou 
a považují je za zhoubné.
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Filosofie, politika, společnost

Rozsah této problematiky nás nutí k tomu, abychom se zřekli 
speciálního rozboru vztahů mezi politikou a nemarxistickou filosofií, soustře
dili se na vztah filosofie marxistické k politice komunistických stran a exkurzy 
o nemarxistické filosofii a buržoazní politice podřídili tomuto hlavnímu zaměření.

I tak nás čeká nemálo problémů. Vždyť také uvnitř marxistické filosofie probíhá 
dnes mnoho sporů o předmět filosofie marxismu. Většina marxistů se ovšem 
shodne na základní charakteristice své filosofie a na definici filosofie, nikoli však 
již ve všech aspektech jejího výkladu. Vezmeme-li např. dosud nejrozšířenější 
vymezení marxistické filosofie jako „vědy o nejobecnějších zákonitostech vývoje 
přírody, společnosti a lidského myšlení (poznání)“, budou z ní marxističtí filoso
fové různým způsobem vycházet, vysloví rozdílné názory na úkoly, funkce a me
tody marxistické filosofie. A to již ani nemluvím o tom, že jiní marxističtí filosofové 
budou popírat správnost citované definice marxistické filosofie nebo jí alespoň 
vytknou podstatné vady. Všechny tyto rozdíly a odstíny mohou ovlivnit způsob,
jakým bude marxistický filosof posuzovat vztah mezi filosofií a politikou. 

Marxistickou filosofii bych charakterizoval jako svébytný útvar kultury a speci
fickou složku vědecko-teoretického poznání, která klade a svými prostředky se 
snaží řešit základní teoretické problémy bytí a poznání, problémy dialektiky 
subjektu a objektu1, člověka a světa, jež tvoří centrální filosofickou problematiku. 
Různé její aspekty — ontologický (jaký je svět a člověk ve světě), gnoseologický 
(jak svět poznáváme) a praktický (jak do světa zasahujeme a kam svým jednáním 
směřujeme) — jsou chápány v nerozlučné jednotě: marxistická filosofie analyzuje 
proces, jak se v dialektice subjektu a objektu formuje sama existence člověka 
a dějin a je umožněno samo poznávání světa člověkem.

Marxistická filosofie je proto především teoretickou dialektikou, soustavou kate
gorií, pojmů, principů a zákonů,2 pomocí nichž se snažíme vystihnout pohyblivost, 
totalitu a rozpornost struktury světa a vztahů člověka ke světu. Dialektika ruší 
dualitu světa a člověka, objektu a subjektu, tj. zamítá názory, které chápou objekt 
a subjekt jako dva zvláštní světy. Dialektika ovšem netvrdí, že není rozdílu mezi 
objektem a subjektem, vychází však z toho, že svět nám není pouze „dán“, není to 
mrtvá realita bez našeho zásahu; člověk naopak není pouze přemítající bytost 
a pouhé vědomí, nýbrž sám je organickou součástí bytí, skutečnosti. Odtud vyniká 
význam i druhé základní marxistické kategorie — kategorie praxe. Vyjadřuje 
proces, ve kterém se příroda zlidšťuje, vytvářejí se dějiny a jimi a v nich člověk sám. 
Z tohoto filosofického rozboru vychází marxistické pojetí člověka jako aktivní,
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tvořivé bytosti (nikoli tedy jako bytosti, která je pouhým produktem „okolností“, 
„dějin“, „přírody“) a odtud i k určení základní revoluční funkce filosofie, vy
jádřené známým Marxovým aforismem: „Filosofové svět dosud jen různě vyklá
dali, ale nyní je třeba ho změnit.“

Filosofie usiluje o svou vlastní syntézu při řešení této problematiky, opírá se 
o výsledky věd i o uměleckou tvorbu, používá racionálních prostředků, učí se od 
vědy exaktnosti, avšak její vědeckost nemůže být nikdy redukována na metodu 
některé vědy; filosofie musí pracovat přesnými pojmy, pracovat v jednotě s dosa
vadními dějinami myšlení, nemůže však nabýt povahy neosobní vědy typu mate
matického. Sama totiž je součástí kulturní tvorby, její tvorba není totožná s empi- 
ricko-vědeckým poznáním a nese pečeť aktivního vztahu člověka ke světu. Nemá 
jen funkce shrnující, nýbrž i kritické, ba teleologické, a je po této stránce i osobním 
projektem. V tom smyslu je filosofie nerozlučnou součástí rozvoje osobnosti člověka 
a jeho postojů ke světu.

Marxistická filosofie se zpravidla nazývá „dialektickým a historickým materialis
mem“3; v něm je právě obsažena ta základní filosofická problematika, o níž jsme 
mluvili. Okruh oborů a relativně samostatných tematických celků, počítaných 
k filosofii, je ovšem ještě mnohem širší: filosofická problematika věd, dějiny 
filosofie a tzv. filosofické disciplíny — logika, sociologie, estetika, etika aj. Estetika 
se v mnoha teoretických otázkách překrývá s filosofií, považuje se však již většinou 
za samostatnou vědu (součást uměnovědy). Logika se stýká zvláště s gnoseologic- 
kou problematikou filosofie, svými vztahy k matematice, lingvistice a k technickým 
aplikacím značně posílila svou samostatnost. Etika se považuje za samostatnou 
disciplínu, avšak i ona tvoří součást filosofické problematiky člověka v dějinách 
anebo se její problémy řeší spíše na rovině sociologické a sociálně psychologické. 
Sociologie má úzký vztah k filosofii (zvláště k filosofii dějin), rozrostla se však již 
dnes v obsáhlý samostatný obor. Vcelku lze tedy říci, že tzv. filosofické disciplíny 
jsou velmi úzce spjaty se základní filosofickou problematikou, zároveň však se 
vyhraňují ve více či méně samostatné obory poznání.

Podal jsem tento stručný přehled proto, aby bylo patrné, že se k filosofii počítá 
mnoho rozdílných oborů, jejichž vztah k politice není ovšem stejný. Nemůžeme 
tu vyčerpat všechny jeho aspekty (např. význam sociologie pro politiku), o filosofii 
budeme mluvit převážně ve smyslu základní filosofické problematiky vztahu sub
jektu a objektu.

Podobně nelze očekávat rozbor všech stránek politiky. V souladu s celkovým 
zaměřením našeho sborníku soustředíme se na některé otázky související se 
smyslem filosofie pro politiku.
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V marxistické literatuře najdeme nemálo charakteristik politiky. Politika se po
važuje za nejvýraznější projev třídního boje (politická forma třídního boje vedle 
formy ekonomické a ideologické), který vyjadřuje snahy společenské třídy, pří
padně partikulární zájmy jistých skupin uvnitř této třídy o to, aby změnila své 
postavení, uchopila státní moc a udržela ji. V tom politika úzce souvisí s právem, 
právo obyčejně kodifikuje a stát svou mocí (armáda, policie, soudnictví) zajišťuje 
výsledky politických snah. To platí ovšem o politice třídy vládnoucí; politický boj 
tříd a skupin, které nejsou u moci, teprve o toto mocensko-právní potvrzení usiluje. 
Samostatný rozbor by zasloužil problém vztahu politiky a ekonomiky a známá 
Leninova charakteristika politiky jako koncentrované ekonomiky, tj. jako výrazu 
ekonomických zájmů a snah určité třídy. Tato stránka politiky se nazývá objektivní 
stránkou politiky na rozdíl od stránky subjektivní, tj. na rozdíl od politické ideologie. 
S politikou je spjata činnost různých společenských institucí — politických stran 
a jejích organizačních a ideologických institucí, dále institucí státních (vláda, parla
ment) a mezinárodních (OSN, mezinárodní politické instituce a celá oblast diplo
macie). Pro naše úvahy je důležité, že politika není jen „praxí“, nýbrž že má 
i svou stránku teoretickou (politické koncepce a ideologie).

Z těchto hledisek nás může zajímat politika především ve smyslu sociálně poli
tické struktury země, tj. postavení politických stran a sociálních skupin, organizace 
politických institucí, mocensko-politické vztahy. S tím je úzce spojeno to, co se 
nazývá „politickým životem“ země, tj. vlastní činnost lidí a institucí, která danou 
sociálně politickou strukturu udržuje v chodu, která zajišťuje „fungování“ této 
struktury, tedy oblast tzv. praktické politiky. A nakonec musíme vzít v úvahu 
politické ideje (politické koncepce a ideologie, teorii politiky), o něž se daná 
sociálně politická struktura opírá a které slouží jako vodítko (norma, cíl, princip) 
praktické politiky. Budeme tedy uvažovat o místě filosofie v naší sociálně politické 
struktuře, o působení filosofie v praktické politice a o teoretickém významu filosofie 
pro politickou teorii.

*

Pro posouzení místa marxistické filosofie v sociálně politické struktuře naší so
cialistické společnosti je poučná sama historie vzniku marxistické filosofie a komu
nistického hnutí. Mám na mysli obecně známý fakt, že marxistická filosofie vzniká 
tam, kde se rozvíjí dělnické hnutí jako revoluční hnutí: marxistická filosofie se 
stává teoretickým vědomím dělnického hnutí, které dosáhlo jisté úrovně své poli
tické emancipace, tj. které si uvědomilo své specifické třídní zájmy a v jejich splnění 
spatřilo své obecně společenské emancipační poslání. Prostá existence marxistické
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filosofie závisí tedy na tomto obecně historickém faktu, který se uplatňuje společně 
s tím, jaké jsou v dané zemi obecně kulturní předpoklady pro vřazení marxistické 
filosofie do dosavadního vývoje domácí kultury.

Vliv těchto skutečností lze empiricky prokázat nejen na samotném vzniku mar
xistické filosofie (revoluční hnutí v Německu, Francii a Anglii, tradice německé 
kultury, zvláště německé klasické filosofie), ale i na jejím dalším rozšíření ve Fran
cii, Itálii a v Rusku. Je např. příznačné, že do Ruska pronikají jednotlivé Marxovy 
spisy již ve čtyřicátých (Bělinskij znal Německo-francouzské ročenky) a šedesátých 
letech (Šelgunov), politická struktura země, stupeň osvobozeneckého hnutí byl 
však příznivý nanejvýše pro revolučně demokratickou kritiku a teprve v osmde
sátých letech, s počátky dělnického hnutí, ujímá se v Rusku i marxistická filosofie 
(Plechanov). Zvláště dnes pozorujeme, že nejvlivnější centra soudobého marxistic
kého myšlení v kapitalistických zemích nacházejí se tam, kde komunistické strany 
mají největší politický vliv a kde jsou pro marxistickou filosofii dostatečné filoso
fické a obecně kulturní tradice — v Itálii a ve Francii (na rozdíl např. od USA). 
Specifická je situace v NSR, ale i zde projevují se tyto obecné předpoklady alespoň 
v podobě velmi rozvinutého bádání marxologického. Tam, kde jsou komunistické 
strany vlivnou politickou silou, mohou i v podmínkách kapitalismu vznikat pro 
rozvoj teoretické filosofické práce příznivé podmínky v podobě teoretických časo
pisů (La Penseé, Critica marxista), nakladatelství a speciálních studijních středisek 
(Gramsciho institut v Itálii, Středisko pro marxistické studium a výzkum — 
C.E.R.M. — ve Francii).4
Ještě příznivější podmínky pro rozvoj marxistické filosofie a pro růst jejího 

společensko-politického vlivu jsou pochopitelně v zemích, kde je marxistická strana 
vedoucí politickou silou.

Například v naší společnosti zaujímá marxistická filosofie bezesporu postavení, 
jaké v životě našich národů neměla žádná filosofie (nelze s ním srovnat ani postavení 
a vliv filosofie Masarykovy v předválečném Československu, a ten byl ve srovnání 
s jinými formami nemarxistické filosofie a s jinými zeměmi skutečně veliký). Máme 
početná filosofická pracoviště na Vysoké stranické škole a v Ústavu marxismu- 
leninismu, Filosofické ústavy ČSAV a SAV, katedry filosofie na všech vysokých 
školách. Studium marxistické filosofie se považuje za nezbytnou součást vzdělání 
politických, vědeckých a kulturních pracovníků. Filosofie se přednáší všem vysoko
školským studentům, dále ve všech formách stranického školení (zvláště v četných 
Večerních universitách marxismu-leninismu), v kurzech a přednáškových cyklech 
Společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí (Lidové university, Lidové 
akademie), zčásti je tematika marxistické filosofie obsažena i v osnovách studia
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středoškolského. Vycházejí speciální filosofické časopisy (Filosofický časopis, 
Otázky marxistické) filozofie), značný počet statí s filosofickou tematikou objevuje 
se na stránkách Nové mysli, teoretického časopisu ÚV KSČ, a mnoha kulturně 
politických týdeníků a měsíčníků. Vydává se velké množství titulů klasické filoso
fické literatury i prací a sborníků původních.

Sepětí osudů marxistické filosofie se změnami sociálně politické struktury pro
jevilo se ve vnitřním vývoji socialistických zemí i ve smyslu negativním. Kon
cepce a výkon politické moci v době Stalinově vedl i k monopolizaci práce filoso
fické, a naopak nový tvořivý rozvoj filosofie byl závislý na překonávání deformací 
tzv. kultu osobnosti, především na změnách politických. Stalinovy výzvy k tvoři
vému rozvoji marxismu a jeho odsudky dogmatismu (např. ve statích O marxismu 
v jazykovědě) musely vyznít naplano, dokud zůstalo zachováno Stalinovo politické 
postavení a celá struktura politické moci, určitý systém deformací v uplatňování 
vedoucí úlohy strany, v politickém, státním a ekonomickém řízení, ve vnitřním 
životě strany a společenských organizací, v ideologických a kulturních institucích. 
Obdobně tomu bylo v jiných socialistických zemích a také u nás.

To ovšem neznamená, že by samo mocensko-politické postavení komunistických 
stran v socialistických zemích deformovalo vývoj marxistické filosofie, nebo že by 
pro něj byly dokonce příznivější podmínky tam, kde komunistické strany u moci 
nejsou. Vždyť dogmatická deformace postihla i tyto komunistické strany, ačkoli 
nebyly vystaveny žádnému tlaku socialistické státní moci. Bylo by ovšem možné 
říci, že izolace marxistické filosofie od filosofie ostatní a od vývoje světové vědy 
a kultury (izolace v období stalinismu programová) postihla hlouběji socialistické 
země než marxistické myšlení v kapitalistických zemích, které se nemohlo spoléhat 
na své mocenské postavení a nacházelo se v přímém dotyku s nepřátelskou ideo
logií. V tomto smyslu nutí sama politická praxe tyto strany k tomu, aby se mnohem 
rychleji zbavily dogmatického břemene, ačkoli mají na teoretickém poli mnohem 
obtížnější materiální, institucionální a personální situaci, než máme my.

Ze všech těchto souvislostí je patrné, že při společném vzniku marxistické filosofie 
s komunistickým hnutím a na jejich společné další cestě byl do základů marxistické 
filosofie vložen princip politické angažovanosti filosofie: filosofie se programově 
stala teoretickým základem politiky komunistických stran, svazek filosofie s politi
kou patří k podstatným určením marxistické filosofie.

Rozvoj samostatného revolučního dělnického hnutí ještě sám automaticky nevede 
k rozvoji marxistické teorie v oblasti filosofie. Vztah filosofie a sociálně politické 
struktury společnosti platí oboustranně: marxistická filosofie, vznikající na určitém 
stupni politické emancipace dělnického hnutí, stává se sama důležitou složkou
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této emancipace. Můžeme totiž také říci, že teoretická úroveň marxistického filoso
fického myšlení je důležitým ukazatelem rozvinutosti komunistického hnutí, vyspě
losti jednotlivých komunistických stran a úrovně dané sociálně politické struktury. 
„Manifest“ a celý počátek komunistického hnutí není myslitelný bez Marxovy 
předchozí teoreticko-filosofické práce. Vznik ruské sociální demokracie a její cesta 
třemi revolucemi je spjata s filosofickou prací Lenina, Plechanova i předmarxistic- 
kých ruských myslitelů 19. století (což postřehli i odpůrci marxismu, např. Masaryk 
ve spise Rusko a Evropa). Tradice italského marxistického myšlení (Labriola, 
Gramsci, Togliatti) projevuje se velmi plodně na politice Italské komunistické 
strany v nových podmínkách tzv. průmyslové společnosti. Vedle toho můžeme 
postavit historii našeho dělnického hnutí, které již od sedmdesátých let zaujímá 
vlivné politické postavení, teprve se vznikem KSČ však nacházíme první teoreticko- 
filosofické práce, a nedostatek smyslu pro teoretickou filosofii (příznačný u nás 
ostatně i pro myšlení nemarxistické) musíme překonávat dodnes.

Pro zakotvení marxistické filosofie v sociálně politické struktuře země považují 
marxistické strany filosofii za teoretický základ veškeré své činnosti. V tomto bodě 
tkví jeden ze základních aspektů vztahu filosofie a politiky,. dotýká se vztahu 
filosofie a komunistické strany jako vedoucí složky naší politické struktury. Vyvo
zuje se zpravidla ze souvislostí mezi dělnickou třídou, stranou a její filosofií: strana 
jako strana dělnické třídy je vedoucí silou jejího politického, ekonomického a ideo
logického boje a při jeho řízení používá marxistické filosofie. Živelně, přímo 
z dělnického hnutí, nemůže vzejít ucelená formulace ekonomických požadavků, 
spojená se základními politickými cíli komunistického hnutí a s jejich filosofickou 
formulací. Marxistická filosofie je světovým názorem marxistické strany a teore
ticky vyjadřuje zájmy dělnické třídy. Analogicky je třeba i za nemarxistickými 
filosofickými stanovisky hledat určité třídní zájmy.

Myšlenka, že „marxistická filosofie teoreticky vyjadřuje zájmy dělnické třídy“, 
se někdy chápe příliš přímočaře,.takže lidé potom pochybují o její pravdivosti, 
hledajíce marně souvislost mezi „zájmy dělnické třídy“ (chápanými většinou jako 
požadavky ekonomické, sociální a obecně kulturní) a abstraktními filosofickými 
pojmy a problémy. Otázka třídních zájmů a jejich vlivu na politiku, ekonomiku, 
ideologii a kulturu byla v nedávné minulosti vůbec obětí tolika vulgarizací, že při 
jejich překonávání vyskytnou se snahy o to, aby se fakt třídních interesů potichu 
obešel anebo se vůbec z marxismu vyškrtl. Druzí na to odpovídají tím, že ve jménu 
zachování „třídního hlediska“ brání zvulgarizované teze anebo ustupují na stano
visko eklektické.

Rozbor společenské úlohy třídních zájmů a jejich zásahu do všech oblastí spole
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čenského života (i do teorie a do filosofie) patří k významným přínosům marxismu 
v oboru společenskovědního bádání. Byl a zůstává zjištěným sociologickým faktem. 
Bez něho se neobejde politická teorie, sociologie, metodologie historických věd 
ani sociální psychologie. Tento poznatek ovlivnil i vývoj nemarxistické filosofie 
a sociologie (tzv. sociologie vědění) a buržoazní politika s ním počítá jako s proká
zanou realitou. Domnívat se, že ve všech praktických snahách i teoretických systé
mech usilují lidé, sociální skupiny a ideové proudy pouze o blaho lidstva, pravdu, 
spravedlnost atd., je politická naivita spojená s ignorováním vědecky zjištěného 
faktu. Nerespektovat vliv třídních interesů na společenský pohyb znamená odsu
nout své snahy na pole utopie.

Obdobný důsledek má i stanovisko protichůdné — obhajoba „třídního hlediska“ 
změněného v abstraktní frázi, bez pečlivé analýzy skutečných potřeb a zájmů, 
skutečné skladby a pohybu sociálně politické struktury. V tom případě totiž se 
může obrátit pravda marxismu proti nám: teorie a praxe, která nevystihuje sku
tečné zájmy a potřeby, je odsouzena k nezdaru, opět na pole utopie.

Oběma hlediskům je společné abstraktní stanovisko, nepodložené vědeckou ana
lýzou. Snahy o jejich překonání objevují se při řešení otázky vztahu ideologie a vědy, 
otázky, která má pro naše téma (vztah filosofie a třídních zájmů) podstatný význam.

Pojem „ideologie“ se dnes zpravidla užívá pro označení teoretické formulace 
třídních zájmů, přičemž v případě marxistické ideologie mluví se o jednotě vědy 
a ideologie, o jednotě výrazu třídních zájmů a objektivního vědeckého poznání 
společenských zákonů a potřeb, anebo — jinými slovy — o jednotě stranickosti 
(uvědomělého zaujetí stanoviska dělnické třídy a její strany) a vědeckosti (vědec
kého poznání). Vztah mezi vědou a ideologií, vědeckostí a stranickosti se někdy 
formuluje tak, že naše stranickost vede k objektivnímu, nezkreslenému poznání 
a je zárukou jeho vědeckosti, neboť dělnická třída, jejíž zájmy strana teoreticky 
vyjadřuje, tíhne svým sociálním postavením a svými zájmy k plnému, nezkresle
nému, pravdivému poznání skutečnosti.

Tyto zásady jsou velmi často interpretovány zcela eklekticky a pouze zdánlivě 
překonávají dvě krajnosti, tj. kritiku zprava, která vytýká marxistům přemíru 
stranickosti (neoprávněných zásahů ideologických momentů, chápaných jako třídní 
Subjektivismus, anebo prostého podřizování pravdy potřebám denní politiky), 
a kritiku zleva, která vytýká marxistům nedostatek stranickosti (nedostatek zřetele 
k ideologickým momentům, opomíjení „třídního hlediska“). Překonání krajnosti 
děje se pomocí tvrzení, že marxistická teorie (i filosofie) je jednotou vědeckosti 
a stranickosti, vědy a ideologie.

Eklektický ráz této koncepce vidím v tom, že tato jednota vědy a ideologie
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(marxistická filosofie je „vědeckou ideologií“) je pouze vnější. Má vlastně pře
klenout dualismus vědy a ideologie, neboť stranickost (moment interesů, třídnost, 
ideologie) a vědeckost (moment pravdy, věda) se fakticky považují za dvě rozdílné 
oblasti, které je nutno pouze vhodně propojit: pravdivost vědeckého (především 
společenskovědního) poznání, pravdivost marxistické filosofie jako by byla výsled
kem zdařilého spojení vědy a ideologie. Ze stranickosti a ideologičnosti se tím 
vytváří jakýsi mimovědecký faktor uvnitř vědy a vzbuzuje se představa, že by 
naše stanovisko' mohlo být pouze vědecké a nikoli také stranické, anebo že jsou 
možné situace, kdy se vědecké poznatky dostávají do rozporu se stranickosti a se 
zájmy dělnické třídy.

Vycházíme-li z dualismu vědy a ideologie, pravdy a zájmů, otevíráme tím širokou 
cestu subjektivismu v posouzení toho, co odpovídá třídním zájmům a co je vědecké. 
Nevyhneme se potom nebezpečí, že se předsudky, zastaralé představy a neopráv
něné zájmy budou vydávat za stranické stanovisko, že se jimi bude měřit pravdivost 
nebo nepravdivost vědeckých poznatků a že to, co nazýváme „vědeckou ideologií“, 
stane se pouhým kompromisem mezi vědeckými pravdami a předsudky, mezi 
vědeckou teorií a živelnými zájmy.

V praxi se může stát, že se vědecký poznatek dostane do rozporu se stranickým 
stanoviskem. Četl jsem nedávno poznámku, ve které byl zemědělský odborník 
kritizován za to, že na stranickém aktivu vyslovil souhlas se směrnicemi okresního 
výboru k otázkám zemědělství, v soukromém rozhovoru však některá opatření 
prohlásil za nesprávná, odporující požadavkům výroby a odborným poznatkům. 
V tomto případě však nejde o konflikt vědeckosti a stranickosti (i když by se 
v něj mohl na mnoha místech skutečně vyhrotit). Možnost je pouze dvojí: bud 
jsou směrnice stranického orgánu špatné (vypracované bez dostatečných odborných 
znalostí), nebo se odborník sám mýlí; zájmy zemědělců vyjadřuje správně buď 
stranický orgán, nebo odborník.

Rozpory tohoto druhu se mohou správně řešit pouze jedinou cestou: věcným 
odborným posouzením při maximálním využití vědeckých poznatků a odborných 
zkušeností, a spolu s tím — vytvořením dobrých podmínek pro tento rozbor, 
politických předpokladů k tomu, aby se odborná hlediska brala v politické práci 
plně v úvahu, nepřistupovalo se k odlišnému názoru odborníka s nedůvěrou apod. 
Obecněji řečeno: samo posouzení toho, co vyjadřuje správně třídní zájmy, co je 
stranické, co prospívá socialismu, musí se řešit vědeckou analýzou. Její výsledky 
uplatňuje strana i tehdy, narážejí-li na nesouhlas kryjící se případně i za „zájmy 
dělnické třídy“. V tom ostatně spočívá stálé riziko „nepopulárnosti“ stranické 
politiky a zároveň záruka trvalých pozitivních výsledků její práce.
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Mohou se ve vědecké práci projevovat určité skupinové zájmy, v našem případě 
filosofů? Bezpochyby se také projevují, nikdo nemůže tvrdit, že je prost předsudků 
a že nehodnotí skutečnost z jistého svého zorného úhlu. Tato skutečnost sama má 
i svůj význam pozitivní, protože dělník, umělec, technik a vědec přinášejí tím 
pohledy na různé stránky společenské reality. Nakolik se tím objektivní obraz 
skutečnosti deformuje, může se rozhodnout opět na základě věcného rozboru 
a zdravého politického ovzduší, příznivého pro společné kvalifikované posouzení 
sporných otázek. V případě filosofie ho lze vytvořit na stranické půdě a ve vědec
kých institucích tím spíše, že naši marxističtí filosofové jsou v převážné většině 
členy strany.
I v marxistické filosofii, která je teoretickým východiskem práce strany (a právě 

proto, že plní tuto funkci), platí, že její stranickost spočívá ve věcné, vědecko- 
teoretické analýze filosofické problematiky, v maximální odbornosti a kvalifiko
vanosti filosofické práce. Většina filosofických mód a hluku, laciné chvály a laciných 
odsudků má obyčejně svůj společný původ v nedostatku věcného a kvalifikovaného 
rozboru. Marxistická filosofie musí svou prací podpořit důvěru lidí v moc pravdy 
a argumentu, v sílu vědeckého poznání. Minulé období vývoje marxistické teorie 
a komunistického hnutí nás dostatečně varuje. Poučilo nás o tom, že komunistic
kému hnutí může nakonec posloužit jen pravdivé, vědecké poznání, prostor pro 
pozorný rozbor faktů, pro analýzu skutečnosti, zvláště skutečnosti společenské. 
Komunistické hnutí dosahovalo největších úspěchů právě tehdy, kdy tuto mnoho
strannou teoretickou a praktickou kritiku skutečnosti provádělo. Komunisté se jí 
nikdy nevyhýbali, a to ani tehdy, jestliže fakta byla pro ně velmi nepříznivá.

Od dob Marxových došlo v sociálně politické struktuře k velmi podstatným 
změnám. Sepětí filosofie s revolučním dělnickým hnutím vtisklo marxistické 
filosofii její revolučně kritický patos a postavilo zcela nově otázku společenské 
angažovanosti filosofa. Toto zaměření tvoří dodnes její charakteristický rys, který 
však nabývá nové podoby mimo jiné právě v souvislosti s hlubokými politickými 
změnami naší doby, zvláště v socialistických zemích.

Podstatně se především změnil charakter, složení a společenská funkce dělnické 
třídy a ostatních sociálních vrstev naší společnosti. Stále naléhavěji se hlásí o slovo 
potřeba vysoké kvalifikace, zejména ve výrobě, rostoucí požadavky na úlohu 
technické inteligence a přímo vědy, což jsou faktory, které se v rozhodující míře 
podílejí na řešení základní úlohy komunismu — předstihnout kapitalistickou vý
robu a podat komunistické řešení požadavků vědecko-technické revoluce. Na 
prvém místě proto dnes stojí: zvládnout tyto požadavky (i filosoficky), změnit 
systém řízení socialistické společnosti, zvýšit podíl odborného řízení, zvláště vě
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deckého řízení ekonomiky. „Vyspělost“ a „uvědomělost“ je dnes stále méně 
myslitelná bez vysoce odborného zvládnutí některého oboru nebo úseku našeho 
společenského života.

Tyto skutečnosti podstatně ovlivňují i postavení komunistické strany v sociálně 
politické struktuře socialistické společnosti a vyžadují, aby se změnilo pojetí ve
doucí úlohy strany. Dávno již nestačí systém obecně politického řízení nebo 
dualismus politického a odborného řízení, který narušuje zásadu kvalifikovanosti 
řízení, komplikuje vztahy odpovědnosti za svěřený úsek výroby nebo kultury. 
Strana se stává vedoucí politickou silou celého socialistického společenství, které 
směřuje ke společenství všelidovému, a sama je organizací nejlepších představitelů 
všech sociálních skupin naší společnosti.

Povaha těchto změn v sociálně politické struktuře naší společnosti a jejich rozsah, 
který jsme tu mohli pouze naznačit, posilují celospolečenské funkce marxistické 
filosofie, její odborné, vědecko-teoretické zaměření a její vnitřní sepětí s celou 
naší kulturou.

Filosofie v politické praxi

Po tomto obecném vymezení místa filosofie v sociálně politické 
struktuře naší země dostáváme se k úloze filosofie v politické praxi, v „chodu“ 
politické struktury, a tím k problému velmi důležitému: vztah filosofie a politiky 
a význam filosofie pro politiku se totiž právě zde projevuje nejzřetelněji, protože 
pro fidi, kteří se speciálně nezabývají filosofií, je filosofie ve vztahu k politice 
především tím, co se s ní v politické praxi děje. Naši lidé si o tom vytvořili obraz 
především na základě toho, co se s filosofií dělo v období stalinismu. Nemůžeme 
proto opomenout kritiku způsobu, jakým se filosofie v politické praxi nesprávně 
používala a který případně dodnes přežívá v běžném politickém myšlení.

Působení filosofie v politické praxi se ihned neukazuje jako na dlani. Je skryto 
za vnějšími projevy politické praxe, za všedními událostmi, které jsou na první 
pohled zcela „nefilosofické“.

Filosofie proniká do běžné politické praxe různými způsoby. Děje se tak pře
devším v činnosti Udí, kteří si v nějaké podobě osvojili její základy a dokonce se 
snaží ve své politické práci tyto poznatky uplatňovat tak, jak dovedou. Kromě toho 
působí v praxi většina lidí, kteří se s filosofií nijak nesetkali, avšak jednají v duchu 
běžných politických zvyklostí a ustálených norem, takže filosofii u nich nacházíme 
jako velmi skrytý a zpravidla neuvědomovaný základ určitého způsobu myšlení
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a politické činnosti. Ať již filosofie působí v politické praxi přímo či nepřímo, oba 
případy svědčí o jejím významném vlivu na politiku, který v minulosti spolupůsobil 
na nemálo chyb v politické praxi.5

Nejmarkantněji postihl dogmatismus použití dialektiky v politickém myšlení, 
a to tím spíše, že právě oblast praktické politiky vyznačuje se nesmírnou pohybli
vostí, konfliktností, rychle se střídajícími změnami situací a složitých vztahů. 
Stalinova redukce dialektiky na soubor několika pravidel nebo „zákonů“ (neustálá 
změna a všeobecná souvislost jevů, přechod kvantitativních změn v kvalitativní, 
vývoj jako boj protikladů) byla přímo ideálně stvořena pro oblast politiky a z této 
oblasti užívala se také většina „příkladů“ (posuzovat politické události z hlediska 
místa a času, hodnocení pokrokovosti buržoazní republiky a proletářské demokra
cie, současný společenský vývoj jako boj protikladů mezi proletariátem a buržoazií). 
To by samo o sobě nevadilo, kdyby se tím právě nesplnila Leninova obava z re
dukce dialektiky na „sumu příkladů“.

Vezměme například běžný myšlenkový pochod, který se často uplatňoval v kád
rové politice a zvláště v době neblahých procesů: „To není náhoda, to je systém“. 
Jednání Udí není nahodilý shluk jednotlivých činů, nýbrž v nich je jistá zákonitost 
a vnitřní souvislost. Toto obecné konstatování, o jehož pravdivosti nelze pochybo
vat, posloužilo v daném případě tomu, že se do jednotlivých činů nedávné i dávné 
minulosti vnášela souvislost, která měla prokázat, že u obžalovaných nešlo o jed
notlivé chyby nebo klopýtnutí nebo o nevinné záležitosti, nýbrž že celý jejich 
dosavadní život byl jedním řetězem zrady: v tomto kontextu nabýval jednotlivý 
životní fakt (např. účast v bojích ve Španělsku) zcela jiných významů, než ve sku
tečnosti měl. Obdobný postup se projevuje i jinak v práci s lidmi, ve sbírání 
prohřešků, které bychom mohli nazvat „korálkovou kádrovou politikou“ : korálek 
ke korálku, spojené nitkou vykonstruované souvislosti (navleče se dodatečně) 
a systematičnosti, a máme náhrdelník — obraz člověka, ve kterém jednotlivé jeho 
činy ocitají se v nejpozoruhodnějších souvislostech. Není snad třeba připomínat, 
že tento abstraktní „sběratelský“ přístup k člověku nemá nic společného s komu
nistickým vztahem k lidem.

Velmi nešetrně se zachází s principem historismu, který se velmi často mění 
ve všeobecné hledisko „místa a času“, ve schéma „jiná doba — jiná pravda“, které 
v této rovině ještě nepomáhá nic vysvětlit, nýbrž vše ospravedlňuje, mění se v rela
tivismus a eklekticismus („jednou tak — podruhé jinak“). Tento postup nepoužívá 
totiž dialektiku jako nástroj všestranného teoretického rozboru minulosti a vývoje 
do budoucnosti, nezachycuje totalitu a rozpornost politického vývoje, místo roz
boru jeho procesu omezuje se na laciný výklad vývoje jako pouhého střídání situací
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a stanovisek, často protichůdných a ve své vnitřní spojitosti nevysvětlitelných.
Trpí tím např. často přístup k problematice období tzv. kultu osobnosti. Hledisko 

„místa a času“ může při svém abstraktním užití vést k tomu, že všechny chyby 
minulosti ospravedlníme („tenkrát“ to nešlo jinak), což vede k eklekticismu (staré 
chyby nejsou jasně odsouzeny a nové tendence nejsou přesvědčivě zdůvodněny — 
staré se tak mísí s novým) anebo k relativismu, který se zříká jakéhokoli hodnocení 
(vše je stále jiné, pravdu nelze zjistit nebo prostě — pravda o historii neexistuje). 
Tím se abstraktní použití historismu stýká ve svých výsledcích s vysloveným 
ahistorismem (který vede k paušálnímu odsouzení celé minulosti z pozic představ 
o tom, jak „měla“ historie probíhat).

Rozbor mnohostrannosti a rozpornosti společenských jevů se potom omezuje 
na konstatování, že odsuzujeme minulost „málo“ anebo „příliš mnoho“. To jsou 
ovšem pouhá kvantitativní určení, prázdná, abstraktní, opomíjející skutečný kvali
tativní rozbor: dokážou nám pouze poradit, abychom odsoudili nejen špatné 
stránky, ale uznali také dobré stránky. Konkrétní analýza rozporů a jejich pohybu 
se nahradí eklektickým konstatováním, že vše má svou dobrou a špatnou stránku.

O nic lepší není ani další způsob, jakým se pracuje s „hlediskem mnohostran
nosti“. Říkáme např.: „Nejen učit, ale i vychovávat“, „nejen pracovat, ale také 
kulturně žít“. Stranou pozornosti zůstávají problémy nej důležitější — otázka 
vnitřní spojitosti výuky a výchovy, práce a kultury, práce a „života“ a řeší se to 
pouze vnějším způsobem: po práci s primitivní technikou a v nekulturním pro
středí zajdeme do kina, k povrchnímu výkladu učiva připojíme několik neméně 
povrchních morálně politických ponaučení.

Také hledání „hlavních“ politických úkolů a „priority“ jednoho úseku spole
čenského života před druhým vyznačuje se někdy abstraktní formulací — např., 
že „dnes je hlavním úkolem rozvoj ekonomiky“ anebo „dnes jsou dva nejdůleži
tější úkoly — rozvoj ekonomiky a úkoly ideologické“. Mlčky se tu vychází z jaké
hosi povědomí o rozhodující úloze ekonomiky ve vývoji společnosti anebo v dru
hém případě též z povědomí o nezbytnosti ideologické práce (na rozdíl od „dřívější 
situace“, kdy otázky komunistické výchovy nebyly „tak“ důležité). Tyto prázdné 
abstrakce nejsou ovšem žádným vodítkem v politické práci: problémy ekonomiky 
byly a budou vždy v popředí naší pozornosti a problémy ideologické budou s nimi 
vždy nerozlučně spjaty nebo jsou dokonce přímou součástí řešení naší výrobní 
problematiky (např. otázky rozvoje vědy, zvyšování kvalifikace, organizace vzdě
lání apod., a to jsou všechno problémy, řazené často do „ideologie“, do tzv. 
nevýrobní oblasti).

Tyto způsoby „aplikace“ filosofické metody na politické myšlení obsahují velmi
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málo skutečné filosofické teorie a tím velmi málo užitečného pro politickou praxi. 
Filosofie se tu vyskytuje v podobě prázdné abstrakce, v podobě sumy anebo 
přesněji — útržků několika filosofických tezí, které se pro svou prostotu velmi 
snadno přejímají a šíří, a pro svou jasnost vzbuzují zdání vědeckosti a racionality.

Chybné myšlení v praktické politice nemá ovšem (a dokonce nikoli především) 
povahu filosofickou, nevyplývá pouze z mylně chápané filosofie. Spíše a častěji 
jde o běžné logické chyby a ovšem o chyby plynoucí z nedostatku uplatnění po
znatků jiných oborů — z vad právní teorie a právního vědomí, z nedostatku 
sociologického vzdělání nebo dokonce vzdělání všeobecného.

Filosofie byla často užívána v politice velmi přímočaře v domnění, že pro vnitřní 
spojitost marxistické filosofie a politiky vystačíme v praktické politice s přímou 
aplikací filosofických zásad. Společným jmenovatelem těchto chyb je nedostatek 
smyslu pro specifickou teoretickou povahu filosofie ve srovnání s politickou ideo
logií a praxí.

Může se to projevit již při politickém řízení marxistické filosofické práce, např. 
použitím metody politické kampaně, která má svou funkci v soustředění pozor
nosti obyvatelstva na důležité ekonomické nebo politické události (celonárodní 
diskuse, volby, jednorázové naléhavé úkoly v průmyslové a zemědělské výrobě, 
mezinárodní události, celostátní oslavy), nemůže však vyřešit problémy filosofické 
práce. Ty naopak vyžadují čas, dlouhodobé věcné diskuse zainteresovaných pra
covníků, monografické zpracování apod. Někdy se specifická povaha filosofie pře
hlíží také proto, že se pod pojem „ideologie“ (nebo „ideologická práce strany“) 
zařazují společně velmi rozdílné oblasti kultury a osvěty, od názorné agitace přes 
všechny stupně školství až po společenské vědy, umění, osvětu a ovšem i filosofii, 
takže jejich zvláštnosti tu ustupují do pozadí před velmi obecnými rysy, které jsou 
jim všem společné. Pro stranické orgány, např. pro plénum KV nebo OV KSČ, 
vzniká potom téměř neřešitelný problém, jak zajistit projednání všech těchto 
otázek a dospět k závěrům, které by měly nějaký smysl a výsledek a které by 
pracovníkům školství, vědy a kultury pouze neopakovaly zásady, které již dávno 
znají.

V běžné politické praxi setkáváme se nezřídka i s vulgarizací samotného vztahu 
filosofie a politické praxe, zvláště v pojetí, co je politická praxe a co může dát pro 
tvořivý vývoj marxistická filosofie. Za politickou praxi filosofa se někdy pokládá 
pouze práce ve stranickém (příp. státním) aparátě (ačkoli se často omezuje na 
práci administrativní), jako by práce v politické funkci na pracovišti (např. ve stra
nickém výboru) nebyla mnohem náročnější politickou praxí. Jindy se setkáváme 
se zásadou, že propagandistická práce není dostatečnou praxí ve srovnání s prací
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pohtickoorganizační, ačkoli styk s lidmi ve stranických školách, na okresech, 
v závodě, mezi mládeží dává dostatečné množství zkušeností i podnětů pro 
teoretickou práci.

Často jsou představy o tom, co je pro koho politickou praxí, velmi relativní. 
Pro pracovníka vědeckého ústavu je praxí — učit na vysoké škole, pro vysoko
školského učitele — jít na střední školu. Dokonce se vyskytnou i argumenty, že 
seznámení s výrobou je velmi podnětné pro materialistického filosofa, protože 
tam se nejlépe přesvědčuje o aktivním působení člověka na přírodu, o přeměně 
hmoty a o podobných základních filosofických problémech.

Všechny tyto způsoby mohou ovšem přispět k obohacení životních a stranických 
zkušeností filosofa. Jde však o to, do jaké míry jsou rentabilní a jak mohou filosofa 
v jeho vlastní filosofické práci obohatit. Bylo by paradoxní předpokládat, že poli
tickou praxi koná filosof právě tam, kde se neuplatňuje speciálně jako filosof 
(nebo že potřebná praxe je tím účinnější, čím více je vzdálena filosofii). Tuto 
práci mohou zastat jiní. Centrum politické praxe filosofa je hlavně tam, kde 
je využit jako filosof, a to je také práce nejpolitičtější a’ nejpraktičtější, kterou 
komunistický filosof může pro stranu udělat. Snad by se to dalo říci také takto : 
filosof, který je schopen teoreticky pracovat, najde pro sebe podněty všude. Filosof, 
který nemá dostatek schopností k samostatné teoretické práci, nezíská je pocho
pitelně ani v politické praxi.

Nevytýkal bych proto filosofům (a vědeckým pracovníkům vůbec), že se uza
vírají „mezi čtyři stěny“. Žádná teoretická práce nemůže vzniknout bez soustře
dění, bez dlouhodobého úsilí v tichu pracovny. Tím spíše to platí dnes, kdy nároky 
na speciální filosofickou práci tak vzrostly a vyžadují zvládnutí velkého materiálu 
soudobé vědy, umění, filosofie a soudobého myšlení nemarxistického. Nebývalé 
prudký rozvoj moderní vědy a techniky postavil filosofii před nové problémy; 
stačí jen připomenout problém, mající pro filosofii přímo existenční význam, 
problém předmětu filosofie a jejího vztahu ke speciálním vědám, o němž se disku
tuje v celém kulturním světě. Filosofická a etická problematika, obsažená v soudo
bém umění, sama existence jeho rozmanitých forem a vzrůstající společenský vliv 
umění (např. jako protiváhy technicismu) ukládá filosofii závažnou problematiku 
člověka a dějin. Velký rozmach marxologického bádání, nemalé transformace sou
dobého náboženského myšlení a široká, často dobře informovaná polemika proti 
všem základním teoretickým koncepcím marxismu nemůže nechat nikoho na 
pochybách, že pouze dokonalé zvládnutí oboru, velké znalosti věcné a jazykové 
mohou zvýšit podíl marxistické filosofie na růstu vlivu marxismu a na řešení naší 
vlastní velmi členité problematiky.
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Již z toho je snad patrné, jak se dnes podstatně změnila společenská funkce 
filosofa na rozdíl od doby kapitalismu, kdy každý vzdělaný marxista byl vším — 
organizátorem stávek i redaktorem časopisů i kolportérem i publicistou. Bylo by 
krokem zpět, kdybychom vraceli naše teoretické pracovníky do této doby. Spíše 
bychom měli — právě v zájmu politické praxe — pobízet filosofy k tomu, aby se 
více soustředili na svou teoretickou práci, a vytvářet k tomu optimální podmínky 
(studijní literatura, cesty do zahraničí, dostatek času a klidu), alespoň takové, jaké 
jsou v oborech přírodovědeckých a technických. Vzrušují nás výsledky přírodních 
a technických věd a právem je oceňujeme. Filosofie pro svou povahu nemůže 
nikdy dosáhnout obdobně „hmatatelných“ úspěchů. Kromě toho se zapomíná 
na to, že i „efektní“ výsledky jsou plodem mnohaleté a velmi nenápadné práce 
velkého počtu vědců, jejichž práce se neobejde bez rozvoje základního výzkumu, 
který ještě ani po mnoha letech nemusí prokázat ohromující výsledky. Obdobně 
i ve filosofii musíme počítat s touto dlouhodobostí, neboť filosofie se blíží základnímu 
výzkumu tím, že se neuplatňuje v bezprostředních aplikacích, nýbrž v dlouhodobé 
„strategii“ vědy, kultury i politiky.®

Nic nás tak v minulosti nepoškodilo ve filosofii — doma i v měřítku mezinárodním 
— jako právě málo kvalitní, povrchní filosofická práce a silácké polemiky, opakování 
tezí bez rizika nové myšlenky. Stejně tak nám nepomůže pouhé „kácení model“ 
minulosti, není-li podepřeno seriózní vědeckou prací a pečlivým teoretickým 
myšlením. Proto se dnes u nás právem dbá na stále specializovanější práci filosofů, 
na zvýšení jejich odborné kvalifikace. Tento přístup ke vztahu filosofie a politiky 
je mnohem plodnější než slovní spojení s praxí. Prospívá skutečné společensko- 
politické angažovanosti, bez níž marxistická filosofie není možná. Filosof, který se 
cele věnuje politickoorganizační práci, avšak na vlastní filosofické tvorbě se nijak 
nepodílí, je sice velmi platným komunistou, nikoli však komunistou-filosofem, 
protože nelze počítat s jeho účastí na teoretickém poli komunistické fronty. 
Vezmeme-li v úvahu, kolik let trvá výchova vědeckého pracovníka (nejméně 
10—15 let), pak musíme tento způsob práce považovat přinejmenším za nehos- 
podárné zacházení s lidmi a s jejich schopnostmi.

Specifičnost filosofie se ve vztahu marxistické filosofie a praktické politiky přehlíží 
ještě v jedné otázce — v pojetí jednoty filosofických názorů v rámci ideově poli
tické jednoty strany.

V politické praxi jednotlivých komunistických stran i komunistického hnutí jako 
celku je nezbytná ideově politická jednota a organizovanost, akční jednota, spoju
jící činnost jednotlivých komunistů a komunistických stran v jeden proud. A pro
tože se hnutí opírá o marxistickou filosofii jako o svůj společný teoretický základ,
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vyvozuje se z toho, že v otázkách filosofie nelze připouštět podstatnější rozdíly, 
jinými slovy — že stranická disciplína předpokládá uniformitu ve filosofické teorii.

Toto stanovisko nepřihlíží právě dostatečně k některým rozdílům mezi filosofií 
a politikou. Marxističtí filosofové ovšem vycházejí ze základních společných názorů 
na povahu, metodu a poslání filosofie: vědeckost filosofie a racionálnost jejích 
metod, historismus, dialektika, praxe, ateismus, účast marxistické filosofie na 
přeměně světa a její angažovanost v řešení problémů politiky, vědy, kultury, 
člověka, dále ocenění významu díla Marxova, Engelsova a Leninova. Přitom však 
existuje mezi marxisty i mnoho rozdílných názorů na řešení jednotlivých problémů, 
které nelze vyjasnit jednorázovým politickým usnesením, nýbrž ve vědeckých dis
kusích. Tyto názorové rozdíly ve filosofii nemusí ještě znamenat automaticky rozdíl 
v pohledu na základní zásady, na politickou akční jednotu strany nebo celého hnutí.

Ostatně i přímo v politických názorech a koncepcích nebývá mezi komunisty 
plná jednota. Stranická usnesení a politické koncepce jsou samy výsledkem diskuse, 
střetnutí a kolektivního projednání rozdílných stanovisek. V otázkách akční jednoty 
však musí nezbytně platit, že po všestranném věcném projednání přijmou se závěry 
závazné pro všechny komunisty: v praktické politice je to nezbytné, nelze do 
nekonečna váhat s rozhodnutím a jednáním. Problematika filosofická však má 
mnohem dlouhodobější ráz a nepromítá se bezprostředně v dané politické akci. 
Naopak zajistit předpoklady pro její svobodné, všestranné a věcné řešení znamená 
přispívat k tomu, aby se prohlubovala skutečná myšlenková jednota marxistických 
filosofů a s ní na tomto pozadí se lépe sjednocovaly snahy komunistů v otázkách 
praktické politiky. Jinými cestami lze dosáhnout pouze jednoty vnější a zdánlivé, 
jednoty bezcenné a vratké.

Stranická disciplína platí ovšem pro filosofy stejně jako pro všechny členy strany — 
právě ve věcech akční jednoty strany. Filosofická pracoviště jsou politicky angažo
vaná pracoviště, která se podílejí na činnosti komunistické strany především svou 
teoretickou prací v oblasti marxistické filosofie. Právě proto však zavazuje komu- 
nistu-filosofa členství ve straně nikoli k tomu, aby se raději „mýlil se stranou“, než 
aby měl „pravdu proti straně“ (jak byla v nedávných diskusích postavena otázka, 
podle mého názoru zcela falešná), nýbrž aby — podíleje se na práci strany — 
usiloval v rámci stanov strany a na základě svých znalostí a nejlepšího svědomí 
o to, abychom se ve stranické práci mýlili co nejméně.7

Touto cestou je možné dát široký prostor pro tvořivou práci v marxistické filo
sofii. Sám požadavek stranické kázně, který na sebe každý komunista dobrovolně 
bere, je ovšem jistým omezujícím činitelem, vynuceným požadavkem organizova- 
nosti a akceschopnosti. Považuji proto za pokrytectví nebo za projev naivní mystiky,
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jestliže někteří soudruzi tuto prostou skutečnost obcházejí a složitým způso
bem dokazují, že dodržování stranické disciplíny je vlastně předpokladem svobody 
filosofického bádání a jeho maximální objektivnosti. Každá disciplína a organizace 
určitým způsobem jednotlivce omezuje. Je to nezbytný jev, běžný ve státě, v rodině, 
na pracovišti, v jakémkoli kolektivu. Komunista bere na sebe toto jisté omezení 
s vědomím toho, že bez organizace a disciplíny se nedají sebelepší ideje realizovat.8

Z hlediska vztahu filosofie a politické praxe bývá občas diskutována otázka, zda 
marxistický filosof musí být členem strany, případně zda filosof-nečlen strany 
může být marxistickým filosofem. Domnívám se, že právem očekáváme od filosofa- 
komunisty, že bude filosofem marxistickým. O marxistickém filosofovi, který je 
mimo řady strany, se předpokládá, že se jejím členem stane a své filosofické názory 
dovede i k organizačnímu spojení s komunistickým hnutím. Není to však podle 
mého názoru nezbytné ; měnit zmíněný předpoklad ve striktní zásadu by naopak 
vedlo k sektářství v socialistických zemích, kde je filosofie marxismu značně rozší
řena a kde pracuje mnoho marxistických bezpartijních vědců, i k sektářství v ze
mích kapitalistických, kde roste zájem o marxismus mezi inteligencí a kde strana 
pochopitelně rovněž pracuje mezi širokými vrstvami obyvatelstva. Nutno vzít 
též v úvahu, že v mnoha filosofických oborech (historie filosofie) a příbuzných 
disciplínách (sociologie, logika) může nečlen strany pracovat marxisticky a přinej
menším stejně dobře jako komunista, nemluvě o tom, že samo členství ve straně 
nedává automatické osvědčení schopností pro tvořivou teoretickou práci ve filo
sofii. Rozdíl mezi marxistickým filosofem a pouhým marxologem bych neviděl 
v členství ve straně, nýbrž v tom, zda filosof sám tvořivě marxisticky pracuje, zda 
v rozhodujících otázkách podporuje či nepodporuje komunistické hnutí.

Z našeho krátkého zamyšlení nad působením filosofie v praktické politice vyplývá, 
že jedna z hlavních chyb v pojetí jejich vzájemného vztahu spočívá v opomíjení 
specifických teoretických funkcí a možností filosofie, ve splývání filosofie s poli
tickou ideologií a v záměně filosofie za prázdné abstrakce.® Ve všeobecnostech 
se ztrácí vlastní teoretický obsah filosofie, ačkoli účinný zásah filosofie do politické 
praxe je spjat právě s jeho rozvinutím.

Druhé důležité zjištění: chyby v aplikacích filosofie na praktickou politiku 
a opomíjení specifičnosti filosofie nejsou spjaty pouze s malým filosofickým vzdělá
ním, ale také s malým vzděláním všeobecným a odborným, bez něhož jsou pokusy 
o užití filosofie odsouzeny k nezdaru. Nešťastné bezprostřední aplikace filosofie 
na praktickou politiku jako by tu měly nahradit nedostatek odbornosti; jsou však 
jen zdánlivě vědecké a spíše znevažují filosofii i politiku, než aby sloužily k obou
strannému prospěchu.
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Filosofie a politická teorie

V dosavadních úvahách použili jsme několikrát výrazu „speci
fická funkce filosofie“. Máme nyní příležitost vyložit blíže jeho obsah, a to právě 
v souvislosti s výkladem vztahu filosofie a politické teorie, s rozborem teoretického 
významu filosofie pro politiku jako teoretickou koncepci. Problém vlastních speci
fických funkcí a možností filosofie je důležitý z hlediska prestiže filosofie a jejího 
skutečného společenského významu. Lidé si totiž podrželi z dřívějška představu, 
že filosofie má řešit všechno — od problémů výchovy mládeže po plánování eko
nomiky. Je-li filosofie vším, není ve skutečnosti ničím. Víra v neomezené možnosti 
filosofie vede zpravidla k jedinému výsledku: klesá k ní důvěra a filosofie se přehlíží 
tam, kde je opravdu nezbytná a nenahraditelná.

Komunistické strany jako politická a organizační páteř soudobého komunistického 
hnutí jsou dnes jedinou vážnou politickou silou, která se opírá o ucelenou filoso
fickou teorii.10 Mluvili jsme již o některých možných úskalích této úzké spojitosti 
filosofie a politiky: může dojít k narušení správné politické praxe ve jménu filoso
fických principů anebo k deformaci filosofických pravd ve jménu politických 
zájmů. Sama existence ucelené marxistické filosofie má však velký význam, násobí 
politickou, ideovou i morální váhu komunistického hnutí. Naši odpůrci řadí tento 
fakt k přednostem komunismu a proto vynakládají značnou energii na to, aby 
překonali myšlenkovou desintegraci západní filosofie, sociologie a politické ideo
logie a aby vytvořili vlastní filosofickou syntézu nebo alespoň základní společná 
ideologická hlediska. Naše lhostejnost k filosofii (nebo poměr k ní jako k nějakému 
zbytečnému přepychu) byla by činem velmi krátkozrakým.

Ve vztahu k politické teorii, k teoretickým koncepcím komunistických stran 
zdůrazňujeme nejčastěji metodologický význam filosofie, tj. její funkci jako vše
obecné vědecké metody, pomocí níž tvoříme politickou teorii a realizujeme v praxi 
její závěry. (Marxistickou politickou teorií se nazývá zpravidla „vědecký komunis
mus“ jako teorie výstavby socialistické a komunistické společnosti, teoretický 
rozbor politických cílů, struktury a způsobů boje za socialismus a komunismus). 
V této souvislosti odvoláváme se na množství příkladů metodologického využití 
filosofie pro politickou teorii. Marxistická filosofie, stanovící prioritu společenského 
bytí před společenským vědomím, orientuje politiku na to, že podstatných změn 
v životě společnosti nutno dosáhnout změnami celého společenského bytí, nikoli 
pouze změnami ve vědomí lidí. Marxistická dialektika svým učením o rozporech 
a svým pojetím vývoje dává teoreticko-metodologický základ pro učení o revoluci 
a o třídním boji. Marxistická zásada konkrétnosti pravdy a kritéria praxe je návo-
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dem k tomu, aby se politická teorie měnila v souladu se změnami podmínek 
a situace a aby se obecné politické závěry a směrnice na všech stupních stranického 
řízení konkretizovaly (podobně jako se přizpůsobují závěry porad komunistických 
stran specifickým potřebám politické práce v jednotlivých zemích). Marxistická 
teorie poznání vůbec poskytuje cennou metodologii k tomu, jak stranická usnesení, 
ve kterých je zachyceno určité stadium poznání společenských jevů, správně tvořit 
a jak je realizovat.

Již na tomto výčtu několika běžně užívaných příkladů je patrné, jak se chápe 
metodologický význam filosofie pro politickou teorii. V této souvislosti však 
vyvstává několik důležitých problémů.

Není především zcela jasné, zda je v těchto případech politika aplikovanou 
filosofií anebo zda filosofie pouze dovrší hotové a již přijaté politické zásady. Jde 
např. o to, zda marxistická teorie revoluce (nebo zásada, že bez revoluce nelze 
zrušit kapitalismus) byla vyvozena z filosofických principů dialektiky, nebo zda 
zásady marxistické dialektiky v obecné a abstraktní rovině jen zformulovaly (příp. 
rozšířily na jiné oblasti, např. na dialektiku přírody) požadavek politické a sociální 
revoluce, který byl již vytvořen a přijat na základě jiných, nefilosofických zdrojů 
(v politické praxi, ze studia socialistických teorií, z ekonomického rozboru kapita
lismu, ze studia zkušeností dosavadních revolucí, zvláště revoluce francouzské).

V „Otázce sociální“ se Masaryk právě snažil dokázat, že revoluční politické 
závěry mladého Marxe mají svůj původ ve filosofické dedukci, tj. že jsou pouze 
vyvozeny z filosofie. Učebnice marxistické filosofie zase tento výklad popírají 
a poukazují na to, žp Marxe přivedla k revolučním závěrům praxe politických 
bojů v Německu (a v západní Evropě), studium utopického socialismu a rozbory 
ekonomické. Filosofie byla spíše metodou, pomocí níž Marx své rozbory a politické 
závěry činil. Odtud se též vyvozuje zásada jednoty filosofie, ekonomie a politické 
teorie v marxismu.

Tato jednota se však často chápe vnějším způsobem jako jednota marxistické 
filosofie, politické ekonomie a vědeckého komunismu. Její realizaci najdeme na
příklad v učebnici Základy marxismu-leninismu nebo ve struktuře studia mar
xismu na vysokých školách a ve Večerních universitách marxismu-leninismu. 
Pouhý soubor tří součástí marxismu nemůže však vyjádřit různorodé vztahy mezi 
nimi ani jejich vnitřní jednotu. Teoreticko-metodologickým základem politické 
ekonomie a vědeckého komunismu je filosofie, tím je i základem celého marxismu. 
Není však pouze metodou marxistické ekonomie a politické teorie, nýbrž předsta
vuje svébytnou teoretickou koncepci, která svými specifickými prostředky zahrnuje 
v sobě ekonomii i politiku.
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Filosofa zajímají ekonomické jevy a kategorie z jiného hlediska než ekonoma. 
Proces práce např. nerozebírá filosof z hlediska zákonů výroby, tvorby hodnot 
užitných a směnných, z hlediska problémů mzdy, ceny a zisku atd. Nezbytné 
zvládnutí poznatků politické ekonomie rozvíjí filosof tím, že provádí samostatnou 
filosofickou analýzu práce: zajímá ho především jako problém vztahu subjektu 
a objektu, jako proces, ve kterém se realizuje aktivní a praktický vztah člověka 
ke světu, ve kterém se utváří sama specifická existence člověka, jeho podíl na tvorbě 
dějin, sebe sama i na zlidšťování přírody.11

Podobně zajímá filosofii na politice právě to, že politika je opět výrazným polem, 
na kterém se uskutečňuje aktivní zásah člověka do dějin, podnětný pro filosofickou 
analýzu tím, jak lidé realizují své záměry ve společnosti, jak dějinný chod spolu- 
utvářejí a jak výsledky jejich činnosti překračují původní záměry a cíle — tedy 
opět problematika vztahu subjektu a objektu v dějinách.

Filosofie zpracovává tedy svébytným způsobem specifickou problematiku. Po
užívá při tom zvláště pojmovou analýzu skutečnosti, která je nám zprostředkována 
daným stupněm vývoje vědeckého poznání i uměleckého vidění světa. Kdyby pouze 
shrnovala a do systému pořádala to, co již stejně obsahují závěry politické teorie, 
ekonomie a jiných věd, málo by metodologicky prospěla. Svůj metodologický vý
znam může mít pro vědy a umění — a v našem případě pro politickou teorii — 
pouze proto, že má svůj vlastní teoretický zorný úhel, že je specifickou teoretickou 
koncepcí světa, člověka a dějin, která naše poznání, získané speciálními vědami, 
rozšiřuje a obohacuje.

Tím se dostáváme k druhému důležitému problému, který nám vznikne při 
zamyšlení nad příklady o metodologickém významu filosofie pro politiku. Jde 
o problémy spjaté se zásadoujeJnoty teorie a metody n marxistické filosofii. „Teorií“ 
se tu nazývá určitá racionální koncepce, která se snaží vystihnout předmět, obsah, 
smysl zkoumané skutečnosti (Jaká je skutečnost, co zkoumáme a realizujeme), 
kdežto metodou nazýváme soubor postupů, jak k předmětu přistupovat (jak ho 
poznávat a jak na něj působit). Z tohoto hlediska by se teorie zabývala ontologickou, 
metoda —gnoseologickou a. praktickou problematikou12 (metoda poznání a jednání).

V tomto rozlišení je skryto nebezpečí roztržky mezi teorií a metodou, k níž 
došlo v dogmatickém výkladu marxistické filosofie, jak se to názorně projevuje 
ve Stalinových výkladech dialektického a historického materialismu, v umělém 
oddělení teorie a metody, materialismu a dialektiky. Ke kritice Stalinova výkladu 
nehodlám ovšem zneužívat skutečnost, že byl psán s popularizačním cílem. Oddě
lení teorie a metody není tu způsobeno tímto zřetelem (jistému zjednodušení se 
v pracích tohoto typu asi nikdo nevyhne), nýbrž vystihuje Stalinovo soustavné
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odtrhování materialismu od dialektiky, ve kterém Stalin nevědomky uchovává 
řadu překonaných stanovisek předmarxistického materialismu a naturalismu: 
marxistické pojetí společnosti je k tomuto materialistickému výkladu přírody 
pouze přidáno, a k němu jsou opět pouze připojeny zásady („zákony“) dialektiky. 
Tím je deformována jedna ze základních Marxových myšlenek o dialektice subjektu 
a objektu v dějinách, o specifičnosti společensko-historické reality. Odtud plynou 
další závažné chyby teoretické (v pojetí praxe, základny a nadstavby) a v konečných 
důsledcích i praktické (zvláštní symbióza fatalismu a voluntarismu v teoretickém 
pojetí dějin s praktickými projevy v deformacích politického řízení, ve zneužití 
moci, v koncepcích mezinárodní politiky, v opomíjení naléhavých ekonomických 
problémů aj.).

Nejde ovšem jen o Stalinovo pojetí filosofie, nýbrž o to, že celá marxistická 
filosofie té doby v dostatečné míře nepovažovala metodu za „rozvíjení obsahu“, 
zredukovala ji na soubor dialektických pravidel. Tyto teoretické omyly se proje
vují např. tím, že se předmět (obsah, smysl) jakékoli práce (např. politické) chápe 
jako předem „daný“, jasný a prokázaný a naše úsilí se již má zaměřit jen na to, 
jak (jakými prostředky, cestami a metodami) ho dosáhnout.

Uveďme několik případů tohoto způsobu uvažování: „Víme, co chceme vyložit 
v občanské výchově, nutno však především propracovat metodiku“ (ačkoli toho 
nikdy nedosáhneme, neprohloubíme-li samotný obsah tohoto předmětu; jiný 
obsah — jiné metody); „víme, co je komunistická organizace společnosti, jde jen 
o to, jak toho dosáhnout“ (ze základních obecných představ o obsahu chceme 
vyvodit velmi podrobně metody); „naše koncepce byly správné, pouze metody 
byly špatné“ (nesprávné nebo nepřiměřené metody však mění obsah, a změnit 
metody — znamená změnit koncepci, teorii, směrnice atd.). Na všech těchto 
případech pozorujeme, že předmět se považuje za nesporný, a přitom se chápe 
jen velmi obecně, abstraktně anebo zkrátka chybně a podle toho musí vypadat 
i „metody“, jestliže zde organicky nevyplynou z prohloubeného pochopení obsahu. 
Plasticky řečeno : naši politickou koncepci socialistické demokracie nelze rozvinout 
pouze na základě tezí, že vše se musí vyvíjet, že masy hrají v dějinách rozhodující 
úlohu a že zájmy jednotlivce jsou v souladu se zájmy socialistické společnosti.

Právě rozvinutím teoretické koncepce světa může filosofie říci něco také politické 
teorii. Marx si ve čtyřicátých letech minulého století nevytvořil soubor dialektic
kých zákonů, které jej metodologicky vedly k formulaci politické teorie. Marx 
provedl určitou filosofickou analýzu ideologické, politické, právní a ekonomické 
struktury tehdejší společnosti, jejíž podstatnou součástí byly myšlenky o aktivním 
vztahu člověka ke skutečnosti, o roli praxe v realizaci člověka a dějin, o filosofickém

[122]



významu práce, o úloze potřeb v životě člověka, o vztahu „společenského“ a „sou
kromého“ člověka, o odcizeni člověka a o jeho osvobození. A právě tato filosofická 
teoretická koncepce byla významná pro formulaci základních teoreticko-politických 
zásad komunismu, nikoli ovšem jako pouhá dedukce, nýbrž proto, že do ní Marx 
již začlenil ve filosofické rovině rozbor faktů tehdejší ekonomiky a politiky.

Dnes stojíme v politice před problémem prohloubeného pochopení obsahu ko
munismu, anebo, jak se dnes říká, před vypracováním nového modelu socialistické 
a komunistické společnosti, protože ve starém modelu se příliš mnoho věcí již 
přežilo nebo se neosvědčilo anebo se prostě nehodí pro nás a pro řešení našich 
nových problémů. Filosofie tu může pomoci právě tím, co bych nazval marxistic
kým filosofickým rozborem soudobé epochy, filosofickým příspěvkem ke komu
nistickému řešení soudobé problematiky člověka uprostřed vědecko-technické 
revoluce s jejími dalekosáhlými důsledky ve výrobě, společenské struktuře, ve vědě, 
umění, ve stylu života.

Tato fakta vedou k velkému okruhu problémů, spjatých s filosofickou interpretací 
nového obrazu světa a metod, jakými ho moderní věda získává, přičemž v dosavad
ním rozdělení věd na přírodní a společenské dochází k radikálním přesunům: 
mizí hranice mezi nimi, vzrůstá oblast aplikability matematiky, odkrývají se nové 
společné zákony platné v přírodě i ve společnosti (kybernetika). Nový obraz světa 
otevírá i nové pohledy na povahu člověka a dějin, na možnosti člověka a na místo 
jeho dějinotvorné úlohy v procesu vývoje světa.

Spolu s tím získáváme nové poznatky o podílu člověka na zlidšťování přírody, 
o roli techniky ve vztazích člověka k přírodě, k dějinám i v realizaci sebe sama (sku
tečnost, která např. vyžaduje rozvinutí „filosofie techniky“). Tato nová ontologická 
a dějinně filosofická problematika — a spory o řešení nových problémů dnešní doby 
leží vlastně v základech sporů v komunistickém hnutí — vyžaduje, abychom se 
pokusili znovu projít Marxovou cestou a „zopakovat“ jeho filosofickou analýzu, 
tentokrát se zaměřením na dnešní společnost (ekonomické kategorie, vědecké po
znatky, sociální vztahy, mocensko-politická seskupení se v mnohém radikálně 
liší od 19. století i od počátku našeho století).

Filosofický rozbor dnešní epochy by v soudobých podmínkách dále rozvinul 
nejlepší tradice komunistického hnutí a marxistického myšlení ve dvou základních 
aspektech této tradice : jednak navazuje na marxistickou revoluční kritiku (pokračuje 
v důsledném boji proti všem starým i novým formám útlaku, proti imperialismu 
a kolonialismu, hájí myšlenku nonkonformismu a vyjadřuje zájmy soudobých 
„tříd s nejradikálnějšími okovy“) a zároveň v této teoretické kritice přispívá 
k tomu, aby komunismus vystupoval jako řešení obecně lidské problematiky dnešní
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doby, jako řešení přitažlivé pro stále širší okruh lidí, kteří nenosí „radikální 
okovy“.

To znamená, že jde o filosofický příspěvek ke komunistickému řešení problémů 
tam, kde se zápasí o elementární životní podmínky, o vstup do moderní rozvinuté 
společnosti, jakož i tam, kde se v podmínkách poměrně vysoké životní úrovně 
hlásí o slovo vnitřní rozpory průmyslové (a konzumní) společnosti a roste znepo
kojení nad odlidšťujícími vlivy soudobé kapitalistické organizace společnosti.

Všechny tyto problémy mají základní význam i pro politickou teorii a přitom 
jsou oblastí, ve které může filosofie rozvinout své specifické teoretické možnosti 
a touto cestou nejúčinněji pomáhat řešit problémy praxe.13 Ofenzívnost marxis
tické myšlenky závisí mimo jiné na získání potřebného teoretického předstihu.

S tím nutně souvisí další problém: politickou teorii nelze budovat přímou apli
kací filosofie, užití filosofie nelze odtrhnout od poznatků jiných věd, zvláště věd 
společenských. I tímto způsobem se projevila roztržka mezi teorií a metodou. 
Například rozbor dnešní problematiky revoluce (problém pokojné a násilné formy 
revoluce, využití parlamentní cesty atd.) nelze řešit pouhou aplikací poučky 
o rozporech, o vztahu kvantitativních a kvalitativních změn, nýbrž rozborem 
speciálním — ekonomickým, historickým, právním, sociálně psychologickým a so
ciologickým. To se týká vůbec celé problematiky rozboru soudobé epochy, ve 
které je nutné opustit vžitou argumentaci, závislou na tom, zda fakta a jejich inter
pretace odpovídají nebo neodpovídají jednotlivým poučkám, a raději se ptát, které 
interpretace odpovídají faktům. Jinak se budeme ve vzájemných diskusích obviňo
vat z odchylky od pouček, odvolávat se všichni na různé citáty z téhož klasika a za
pomeneme na odchylku nejvážnější, na odchylku od skutečnosti.

Dogmatické pojetí vědeckého významu filosofie pro politickou teorii vedlo spíše 
k tomu, že filosofie mnohdy měla nahradit nedostatky v osvojení a užití všeobec
ného nebo odborného vzdělání: místo psychologie, sociologie, estetiky (a socio
logie umění), vědy o náboženství (a sociologie náboženství), právního vzdělání atd. 
jako by stačil (kromě určitých praktických zkušeností) historický materialismus 
(kapitoly o společenském vědomí a jeho formách), a místo logiky, teorie řízení, 
sociologických aplikací kybernetiky, matematických metod atd. jako by stačil 
dialektický materialismus (tj. několik metodických pokynů dialektiky a několik 
tezí o materialistické teorii poznání).

O nedostatcích tohoto přístupu nás dnešní praxe přesvědčuje až s nepříjemnou 
tvrdostí. Role všeobecného a odborného vzdělání v politické teorii, v politickém 
řízení i v praxi je dnes dokonce tak veliká, že nás může přivést i na myšlenku 
o možnosti brzkého společného zániku filosofie a politiky. Nemám na mysli tuto
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složitou problematiku v celém jejím rozsahu, tj. problém budoucnosti filosofie 
(ve srovnání s rozvojem speciálních věd a umění) a politiky (osud politiky v bez- 
třídní společnosti). Jde mi konkrétně o dvě otázky: nevděčí politická teorie za svou 
existenci tomu, že není dosud dostatečně uplatněno (a rozvinuto) společenskovědní 
bádání, a nebude postupně s jeho úspěchy nahrazena striktně vědeckými teoriemi 
a jejich aplikacemi na řízení společnosti ? Nečeká podobný osud filosofii, přesněji — 
nestane se tím celý problém vztahu filosofie a politiky zbytečným?

Naše politická teorie i praxe procházejí značnými změnami a jednou z nich je pře
konávání staré politiky ve smyslu neodborné mocensko-politické improvizace 
a dualismu tzv. odborného a politického řízení. V politice se neustále budou posilo
vat aplikace striktně vědeckých poznatků (od použití matematických metod až po 
sociální psychologii). Tomuto procesu musíme urychleně otevírat cesty. Zároveň 
však tím v soudobé společnosti (a o společnosti za 50 let je v této věci předčasné 
uvažovat) politika nemizí. Bylo by naivní domnívat se, že útěkem od politiky zru
šíme to, co se nám na soudobých politických vztazích mezinárodních i domácích 
nelíbí.

Spojené státy dnes snad v nejvýraznější podobě využívají techniky v řízení spo
lečnosti (od „kádrové evidence“ až po zpravodajskou službu a pojištění), nepozoru
jeme však, že by se tím v USA zmenšil význam politiky. Odpolitizování veřejného 
a soukromého života neplyne tu z poklesu významu politiky, je to fakt jiné povahy, 
žádný pozitivní akt prohloubené svobody, nýbrž naopak jev, který pokrokové 
(a rozhodně nikoli jen komunistické) Američany velmi znepokojuje.

Podle našich dnešních skromných představ by se dalo říci, že politika má dosti 
dlouho zajištěnou existenci (i v podmínkách komunistické společnosti) v podobě 
teorie a „techniky“ řízení a správy společenských záležitostí.

Pokud jde o budoucnost filosofie ve vztahu k politické teorii, tam je zřejmě žá
doucí, aby co nejrychleji zanikly ty domněle filosofické funkce, které podporují 
diletantismus v politice. Zde může naší filosofii jen prospět, poukáží-li sami filoso
fové na to, co od filosofie nelze očekávat a co všechno patří do kompetence speciál
ních věd. Tím se ve skutečnosti zvyšuje význam filosofie (i pro politickou teorii) 
a jejích specifických teoretických funkcí jak vzhledem k teoreticko-metodologické 
problematice věd, tak i vzhledem ke správnému využití těchto poznatků pro po
třeby politické teorie. Takto pojatá marxistická filosofie je např. nezbytnou součástí 
odborného vzdělání v oboru teorie řízení.

Růst významu vědy (zvi. společenské) ve vědeckém řízení společnosti podstatně 
zvyšuje — spolu s nároky na odbornou kvalifikaci — podíl přesného a samostat
ného myšlení, podíl filosofické kultury na všeobecném vzdělání. Jestliže filosofie
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není ničím bez základu všeobecného a speciálního vzdělání, bez jistého stupně 
kulturnosti, platí též naopak, že ji musíme přiměřeným způsobem učinit součástí 
všeobecného (středoškolského) vzdělání, a to nikoli jako „politiku“ (studenti tak 
běžně nazývají výuku marxistické filosofie) nebo jako nezávazné besedování, nýbrž 
jako teoretickou disciplínu vyžadující osvojení poznatků a pojmů a obohacující 
všeobecnou kulturu mladého člověka, zvláště kulturnost jeho myšlení.

Pro vztah filosofie a politiky je podstatný ještě jeden problém, zda speciální vědy 
a jejich aplikace stačí v politice, zda požadavek „vědecké politiky“ řeší problema
tiku politické teorie a praxe beze zbytku. Domnívám se, že nikoli (i když znovu 
zdůrazňuji, že tím nechci nijak oslabovat velkou naléhavost dalšího zvědečtění 
naší politiky).

Svého času formulovalo české nemarxistické politické myšlení (Masaryk) tento 
fakt v podobě charakteristiky „politika vědou a uměním“. Termínem „umění“ je 
ovšem možné rozumět pouhou obratnost (nebo „techniku“ nebo dokonce prohna
nost) politiky a politika. Uměním je však i marxistická politika v tom smyslu, 
v jakém je uměním vést, vychovávat, léčit, spravovat. Mám na mysli tu stránku 
politiky, která je věcí charakteru, důvěry, způsobu jednání s lidmi a souvisí s roz
vinutím osobnosti politika. V politice nelze všechno propočítat, vědecký poznatek 
je třeba přeměnit v práci s lidmi, rozumět lidem, odhadnout i — riskovat, dát 
v sázku věc, za kterou bojuji, anebo i sebe sama.

Právě v této věci má filosofie též co říci, protože se tu politika protíná s něčím, co 
je víc než politika — politika se tu vřazuje do dějin, do koncepce člověka a světa. 
A tento aspekt je velmi potřebný a z jistého hlediska je dokonce základní: politika 
totiž nemůže sama sebe zdůvodnit.

Pokud bychom totiž zůstali v mezích politiky u zjištění, že chceme dosáhnout 
určité politické moci a zajistit, aby naše politická struktura byla stabilní a dobře 
fungovala, potud vystačíme např. s maximální racionalizací a matematizací společ
nosti, tj. přistoupíme ke společnosti jako k jakékoli struktuře, např. k velkovýrob
nímu podniku, s jediným přáním, aby to všechno „klapalo“. Takto jednostranné 
využití některých vědeckých poznatků však přináší s sebou jistá nebezpečí. Tech
nické prostředky (např. v USA) umožňují dnes získat, uložit a během velmi krátké 
doby využít tolik informací o všech stránkách života každého občana, že hrozí 
depersonalizace života člověka, ztráta toho, co nazýváme soukromím.

Tomuto zneužití vědy a techniky (které jsou samy nejúčinnějším nástrojem zlid- 
štění života člověka a stále větší míry jeho svobody) je nutné čelit všestranným 
použitím všech věd (např. nejen kybernetiky, ale i psychologie) a v neposlední 
řadě pomocí filosofie, která umožňuje pracovat s pochopením smyslu politiky
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i s vědomím jejích hranic. Řekneme-li, že cílem komunistické politiky je beztřídní 
společnost, která má zajistit optimální rozvoj člověka, vymezujeme již cíle přesahu
jící hranice politiky.

V tom vlastně také spočívá jedna z podstatných zvláštností marxistické filosofie 
a komunistické politiky, v tom je i hluboký smysl Marxových úvah o hranicích 
pouhé politické emancipace, o souvislosti politiky, sociálně ekonomických revo
lučních změn s emancipací obecně lidskou, s osvobozením člověka. Marxistická 
koncepce vidí v politice sílu, která má realizovat revoluční změny, jejichž smysl 
však jde skrze politiku za politiku. V tom bych viděl jeden z důležitých významů 
Marxovy myšlenky o totožnosti komunismu a reálného humanismu. Politika, která 
se opírá o matematický výpočet nebo o zdařilou intuici, uplatněnou bezohledně 
všemi prostředky, je chytrá. Politika, která dovede jít za své vlastní hranice, je 
moudrá.

*

Politická teorie se zajímá o filosofii jako o jeden z důležitých ideových faktorů 
v politických zápasech. Filosofie se zajímá o politiku jednak jako o jeden z úseků 
společenského života (a potud je filosofie teorií politiky, podobně jako je teorií kul
tury, vědy, umění), jednak je pro ni politika významná jako projev aktivního vztahu 
člověka ke světu, ve kterém člověk spoluutváří své vlastní dějiny.

Politika nás přivádí do centra toho, jak se dnes právě dělají dějiny.14 Filosofie musí 
respektovat tuto realitu, je však povinna vřazovat ji do širší problematiky člověka 
v dějinách. Filosofie bez politiky je bezmocná a mění se v iluzorní svět. Politika 
bez filosofie vede ke ztrátě perspektivy společenské činnosti a mění se v pouhou 
manipulaci s lidmi. Síla marxistické myšlenky a komunistického hnutí je v opření 
se o vědy, ve spojenectví filosofie a politiky při respektování specifičnosti obou 
těchto forem dnešní lidské aktivity.


