
K PROBLÉMU VÉDY V MARXISMU A V SOUDOBĚ NEMARXISTICKÉ FILOSOFII

LUBOMÍR NOVÝ

Fenomén vědy staví dnes veškerou filosofií před otázky téměř existenční. Tím 
naléhavěji to platí o filosofii marxistické, která v posledních padesáti letech 
nevěnovala problému vědy dostatečnou pozornost a příliš často přistupovala 
k němu z nepřiměřených teoretických hledisek. Považujeme proto za užitečné 
vybrat z dějin tohoto problému několik filosofických koncepcí, které jsou podle 
našeho názoru pro marxismus relevantní (a zároveň měly k němu určitý přímý 
vztah), a přispět tim k diskusi o formulaci problému vědy jako problému filo
sofického.

1. K. Korsch: marxismus-věda-filosofie

Za představitele marxistického postavení problému vědy zvolili jsme Korsche 
— a nikoli např. Kautského nebo tehdejší dialektický materialismus — přede
vším proto, že je u nás málo znám, ačkoli se spolu s Lukácsem ocitl v centru 
důležitých filosofických diskusí dvacátých let, a zejména proto, že Korsch vý
stižně vyjádřil některé podstatné aspekty našeho tématu.

Korsch se především snaží navázat na Marxe, který podle jeho názoru ne
hodlal konstituovat politickou ekonomii jako speciální vědu nebo vybudovat 
jinou formu tradiční filosofie, nýbrž kritikou klasické politické ekonomie jako 
parciální vědy statu quo, kritikou, založenou na dialektické koncepci společ
nosti jako totality, formulovat teorii revoluční praxe. Z tohoto hlediska hodnotí 
vývoj marxismu po Marxovi jako scientizaci marxismu, jako dezintegraci pů
vodní jednoty teorie a praxe: marxismus se opět rozpojuje na tradiční vědu 
a na tradiční filosofii, a spolu s tím se dialektika nahrazuje nazíravě materia
listickým dualismem (např. ve vztahu základny a nadstavby). Avšak materialis
tické pojetí dějin, „interpretované správně jako pojetí dialektické a revoluční, 
nemůže považovat za možnou vzájemnou nezávislost speciálních věd právě tak, 
jako ryze teoretické poznání, nezávislé na jakékoli předem pojaté myšlence 
a oddělené od revoluční praxe; moderní marxisté (Korsch má na mysli např. 
Hilferdinga) však právě stále více chápou vědecký socialismus jako souhrn ryze 
vědeckých poznatků, který nemá žádný bezprostřední vztah k politické či jiné 
praxi třídního boje“.1) Tím se Korsch obrací proti revizionistům i proti orto- 
doxům II. internacionály, ostatně v obdobném duchu jako tehdejší Lukács, 
s nímž se shoduje též v hodnocení jevu zvěčnění, v analýze souvislostí mezi 
zvěčněním, metodami buržoazní společenské vědy a reformismem (a naopak 
mezi stanoviskem revolučním a dialektickou analýzou společnosti).

Zatímco však tyto otázky stojí u Lukácse v popředí pozornosti a jsou pod 
značným vlivem Hegela rozvinuty v koncepci dialektiky dějin a třídního vě
domí, stává se Korschovým ústředním tématem téma zrušení filosofie. Korsch 
zvýrazňuje nejen kritický vztah k metodám buržoazní společenské vědy, nýbrž 
problematizuje i její existenci. „Celý reálný protiklad mezi vědeckým socialis
mem a všemi buržoazními filosofiemi a vědami (tj. — podle Korsche — „eko
nomií, historií, sociologií atd.“, pojatými jako „ryze vědecké“ zkoumání bez 
„předběžných předpokladů a třídního hlediska“) spočívá v tom, že vědecký 
socialismus je teoretickým výrazem revolučního procesu, který bude ukončen

i) Marxismus und Philosophie, Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der 
Arbeiterbewegung, 1923, knižně 1930. Cit. podle franc, překl.: Marxisme et philosophie, 
Las Editions de Minuit, Paris 1964, 94—95.
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úplným zrušením materiálních podmínek, jež v nich našly svůj ideologický 
výraz“.2) Tyto formulace mohly ospravedlňovat negativistický postup proti ne- 
marxistické filosofii a společenské vědě. Přesto však Korschovo hledisko nelze 
označit za prostou negaci společenských věd: podobně také jeho idea „zrušení“ 
filosofie (ve smyslu — zrušit, překonat, uskutečnit) nepopírala úlohu filosofie 
v marxismu, nýbrž ji posilovala. Korsch proto některé formulace z roku 1923 
(např. o „ideologické diktatuře pc převzetí moci“)3) výslovně revidoval v roce 
1930, zejména s ohledem na způsob, jakým se po revoluci „rušila“ nemarxistická 
filosofie a společenská věda.

Pro naše téma je zajímavé a pro pohyb marxistického myšlení příznačné, že 
Korsch sám právě v okamžiku, kdy zvítězila Stalinova koncepce, obrací pozor
nost k některým problémům moderní vědy, k otázkám aplikace exaktních me
tod ve společenské vědě. Setkává se s Carnapem, spřátelil se s Dubislavem. 
Roku 1931 přednesl ve Společnosti pro empirickou filosofii přednášku na téma 
„Der Empirismus in der Hegelschen Philosophie“ (rkp.), kde se snaží dokázat 
vědecko-empirickou hodnotu četných Hegelových pojmů 1 možnost souladu mezi 
přepracovanou Hegelovou filosofickou všeobecnou vědou a deduktivními meto
dami, dokonce i se snahou o formalizaci a matematizaci Hegelova pojmového 
aparátu.4) Ve spolupráci s Kurtem Lewinem pokusil se užít modelu Lewinovy 
topologické psychologie pro aplikaci na sociologii;5) při respektu ke specifič
nosti dynamických konceptů v psychologii a sociologii vycházel jinak ze zásady, 
že moderní matematika a matematická logika jsou vzorem vědeckosti i pro spo
lečenské vědy. I když Korsch v takto zaměřené práci nepokračoval,6) zaslouží 
si tato fáze jeho vývoje zvláštní rozbor: bylo by nutné přezkoumat, do jaké míry 
např. Korschův soud o Ph. Frankovi (Frank „se snaží rozpracovat společnou 
progresivní základní tendenci pozitivisticko-machistického a dialekticko-marxis- 
tického materialismu“)7) by mohl v jisté obdobě platit i o něm samém, do jaké 
míry jde o pouhý individuální přesun zájmu nebo o příznaky vnitřních potřeb 
a změn vývojové logiky marxismu vůbec.

Filosoficky se tedy Korsch původně opírá o Marxovu kritiku politické eko
nomie, o dialektiku teorie a praxe, o myšlenku bezprostřední souvislosti filo
sofie, společenských věd a praxe, o myšlenku jednoty vědomí a skutečností. Pro 
pojetí problému vědy v marxismu mají z tohoto hlediska význam jeho důvody 
proti scientismu, idea společenské situovanosti věd a jejich překonání zrušením 
zvěčnělé praxe. Jako sociálně kritický typ marxistické analýzy problému vědy 
odkazuje Korschova koncepce k frankfurtské škole.

2) K. Korsch, cit. práce, 103.
3) Tamtéž, 132.
4) Nejde o pokus ojedinělý. V současné době srov. např. H o 11 a k J., Hegel, Marx 

en de Cybernetica, in: Tijdschrift voor Filosofie, Leuven, 25, 1963, 279—294. V závěru 
něm. resumé se praví: „Die Kybernetik ist also die moderne säkularisierte Form der 
H. sehen Philosophie und nötigt den abendländischen Menschen zur Neuorientierung 
über sich selbst und zur tieferen Fundierung des „wahren Reiches der Freiheit“ (Marx), 
jenseits von Hegelianismus, Marxismus und Existenzialismus.“ Cit. podle Hegel-Studien, 
Bd 3., Bouvier, Bonn 1965, 443.

5) Mathematical Constructs in Psychology and Sociology — pro 5. International 
Congress for the Unity of Science 1939, in: Journal of Unified Science, sv. 9.

6) Za doplnění některých údajů o Korschovi, zejména o jeho nevydaných rukopisech 
z období po roce 1930, děkují panu G. Langkauovl, pracovníku německého oddělení 
v amsterodamském Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, kde je uložen 
Korschkův archiv.

7) V recenzi na knihu P h. Franka, Das Kausalgesetz und seine Grenzen, in: 
Zeitschrift für Soziaiforschung, Jg. 1., 1932, 205.
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Od eschatologické vize zániku buržoazní společenské vědy a filosofie přesu
nuje Korsch později pozornost k pokusu o aplikaci exaktních metod v sociologii 
a mimoděk tím staví problém, velmi aktuální v pozdějším marxismu, avšak 
v nesouladu s původní Korschovou koncepcí. Ostatně již v roce 1923 se na rozdíl 
od Lukácse domníval, že se Engels sice příkře neliší od Marxe, že však je třeba 
zpřesnit to, co zakladatelé marxismu rozuměli „pojmem vědy nebo pozitivní 
vědy vůbec“.8) Právem pociťoval nezpracovanost této otázky v marxismu.

2. M. Merleau-Ponty: ontologický režim vědy

Na základě opačného východiska — nikoli tedy od společenských věd a spo
lečenské praxe, nýbrž na základě filosofie matematiky a logiky — položila svůj 
problém vědy Husserlova fenomenologie spolu se snahou konstituovat i samu 
filosofii jako přísnou vědu. Na toto stanovisko, zejména na Husserlův rozbor 
„krize evropských věd“ a na myšlenky pozdního Husserla o intersubjektivitě 
a historické situovanosti subjektu, navázal Merleau-Ponty. V rozporu s povšech
nými představami o francouzském existencialismu zaujímají v jeho filosofii 
úvahy o problému vědy, jejího vývoje, metod i výsledků, značné místo: jeho 
výchozí a základní spisy (Structure du comportement, 1942; Phénoménologie 
de la perception, 1945) lze nazvat stejně tak fenomenologickou filosofií jako 
fenomenologickou psychologií; sám jako profesor psychologie a pedagogiky 
přednášel na Sorbonně o psychologii dítěte, o vztahu fenomenologie a společen
ských věd (Les sciences de l’homme et la phénoménologie, 1950—51), problé
mům vztahu filosofie a vědy věnoval četné studie;9) také o smyslu filosofie 
(např.: Éloge de la philosophie, 1953) uvažoval vždy ve vztahu k vědě, převážně 
k vědám humanitním (psychologie, sociologie, etnografie, lingvistika, historie, 
teorie umění), avšak i k fyziologii nebo k fyzice.

Merleau-Ponty klade problém vědy jako problém eminentně filosofický, který 
se liší od mnoha jiných koncepcí vztahu mezi filosofií a vědou (a zcela se ne
kryje ani s původním Husserlovým ideálem). Vědu nečiní objektem zkoumání 
ve smyslu metodologie, logiky nebo filosofie vědy. Nesnaží se z praxe vědy 
nebo analýzou jazyka vědy konstituovat vědu o vědě, univerzální pravidla vě
deckého myšlení, zásady exaktnosti, verifikace apod. Nemá ani na mysli filo
sofické rozšíření a dotvoření vědeckého obrazu světa v obraz filosofický. Ne
domnívá se, že by filosofie „zobecňovala“ výsledky věd, stanovila nejobecnější 
zákony světa, jejichž méně obecnými, parciálními projevy byly by zákony, for
mulované speciálními vědami. Nepřiděluje speciálním vědám jednotlivé sektory 
skutečnosti a filosofii — svět jako souhrn těchto sektorů. Nestaví chápající 
„lebensfilosofii“ proti explikativní vědě. Nekonstruuje antagonismus mezi vě
dou, která svou racionalitou umrtvuje realitu a postihuje pouze některé její 
vztahy, a filosofií, která tento nedostatek nahrazuje tím, že by zvláštními, vědě 
nedostupnými a cizími metodami uchopovala celek a bohatství skutečnosti. Filo
sofie není ideální výplní mezer vědy nebo útvarem, který nazírá podstaty, 
zatímco věda postihuje pouze jevové korelace.

Základní pozici Merleau-Pontyho vystihuje tvrzení, že filosofie není nad vě
dami, nýbrž ve vědách: vědy obsahují implicitní filosofii, filosofie je dialog 
člověka se světem a každá věda ho v sobě nese. Implicitní filosofií není to, co

8) Marxisme et Philosophie, 86.
9) Le métaphysique dans l’homme (Sens et Non-sens, 1948), Le philosophe et la 

sociologie, De Mauss à Lévi-Strauss, Sur la phénoménologie du langage (Signes, 1960).
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vědci o filosofii říkají, jakou filosofii se snaží uplatňovat nebo z jakých metodo
logických předpokladů vycházet, nýbrž především jde o to, jaký ontologický 
režim10] věda a její postupy vytvářejí, v jakém se pohybují, co tím o povaze 
skutečnosti a o vztahu člověka ke světu vypovídají. Jinými slovy: jestliže se 
dnešní věda svým způsobem (konstrukcemi) snaží proniknout za „dané“, za 
způsob, jakým se nám data na první pohled nabízejí, tak i filosofie — opět 
svým způsobem — nechce samotnou vědu brát tak, jak se sama podává, nýbrž 
chce jít za fenomén vědy, pochopit jeho ontologický (a vůbec filosofický) 
smysl, pojmout fenomenologii vědy jako součást pokusu o novou ontologii.

A protože se věda v prvé řadě podává jako poznání, které je vyňato ze si
tuace, otevírá se tím cesta k Merleau-Pontyho kritice scientismu ve smyslu 
kritiky nesituované vědy: věda není privilegovanou formou lidské zkušenosti 
(konstruktivní činnosti, praxe), nýbrž jednou ze součástí mnohotvárného vztahu 
člověka a světa. K mýtizaci vědy jako poznání, které vystoupilo ze vřazenosti 
člověka do světa (a v tom smyslu je chápáno jako objektivní), zaujímá filosofie 
kritický postoj, neustále vztahuje vědu k totální zkušenosti člověka o světě, 
k zařazení člověka ve světě, a její cesta za vědu je v tomto smyslu též cestou 
před vědu, upozorňuje na vztah vědy k prereflexívní zkušenosti člověka o světě. 
Situovanost vědy se tu neposuzuje primárně z hlediska společensko-historic- 
kého (jako u Korsche), nýbrž z hlediska subjektivity člověka a jeho percepce 
světa (zde existují určité styčné body s myšlenkou jednoty vědomí a skuteč
nosti, kterou připomínal Korsch).

Tím však filosofie sama nezískává ještě žádné privilegované postavení, platí 
pro ni stejný princip. Filosofie se nemůže obejít bez toho, co o zkušenosti člo
věka vypovídá věda. Ani filosofie nezaujímá pozici diváka, který vystoupil ze 
světa. Je také situována do totality lidské zkušenosti, včetně zkušenosti vědecké. 
Musí se proto také zřeknout pokusu mýtizovat sebe samu jako zvláštní cestu 
ke světu, k nepodmíněným principům a esencím světa. Cesta ke světu vede 
pouze skrze totální lidskou zkušenost, skrze lidskou subjektivitu, která je inter- 
subjektivitou, koexistencí lidí ve společnosti, v dějinách, v dialogu se světem, 
jejž může filosofie postihnout také jen zčásti. Jako trvalé tázání, jako kritická 
a autokritická reflexe, nachází se filosofie neustále v postavení začátečníka.

Vztah filosofie a vědy není tedy vztahem obecného a jednotlivého nebo totál
ního a parciálního nebo syntézy a analýzy nebo prožívání a poznání. Filosofie 
není naukou o totalitě zkušenosti, nýbrž výzvou ke vztahování vědy k totalitě 
zkušenosti. Filosofie není tajemnou, zvláštními prostředky disponující cestou 
k poznání prereflexívnlho života, nýbrž reflexí o vztahování reflexe (včetně 
vědy) k prereflexívní zkušenosti člověka. Filosofie si tedy neosobuje právo 
soudce, nepřiznává ho však ani vědě.

Filosofická reflexe o ontologickém režimu vědy děje se v zájmu vědy: nechce 
konstituovat ontologii a gnoseologii jako doplněk vědy, nýbrž ukazovat mylnost 
mlčky pěstovaného ontologického režimu vědy tam, kde by mohl deformovat 
vědu v její vědeckosti a filosofii v její analýze dialogu člověka se světem. Tím 
se vytváří příznivá půda pro setkání filosofie a věd. Nejde o doplnění princi
piálních vad uzavřené vědy principálními přednostmi uzavřené filosofie, nýbrž 
o otevření obou vůči světu i sobě navzájem, o vyvození důsledků z vývoje mo
derní vědy pro filosofii a naopak. Na tomto místě je vhodné připomenout, že 
I. M. Bocheňski, jinak odpůrce fenomenologie a ctitel moderní logiky a metodo-

10) Le visible et l’invisible, Gallimard, Paris 1964, 42.
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logie věd, uvádí fenomenologickou metodu (vedle metod semiotických, axio
matických a reduktivních) jako myšlenkový postup, uplatňovaný s úspěchem 
přímo v některých oborech humanitních věd.11)

Je zajímavé sledovat u Merleau-Pontyho, jak se na základě jeho interpretace 
Husserlovy fenomenologie (a ovšem i za přispění Hegela) otevírá možnost plod
né konfrontace s marxismem (A. de Waelhens právem poznamenal, že „diskuse 
o marxistickém pojetí dějin byla v určitém smyslu do myšlení Merleau-Pontyho 
předem vepsána“,12) v našem případě na základě vnitřní souvislosti mezi jeho 
analýzou vědy a pochopením podstatných stránek autentického marxismu (dia
lektika teorie a praxe, hledisko totality, kritika scientizace marxismu), zejména 
vzhledem k pojetí dějin. Širší rozbor vztahů Merleau-Pontyho k marxismu s je
jich proměnami (pod vlivem války v Koreji a maďarských událostí), s poměrem 
k Sartrovi apod., přesahuje naše téma. Z jeho hlediska však nutno připomenout, 
že Merleau-Ponty přistupuje k marxismu a komunismu obdobně jako k problému 
vědy. Považuje politickou filosofii za interpretovanou zkušenost a většina jeho 
úvah na toto téma (Humanisme et terreur, 1947; Les aventures de la dialectique, 
1955) inspiruje se politickými událostmi (moskevské procesy, válka, poválečná 
činnost, francouzské levice). I zde za fenomény moskevských procesů, za od
souzením Bucharina a životní dráhou Trockého hledá „ontologický režim“, 
v němž se odehrály. Pomocí této reflexe dává politickým jevům vypovídat o dě
jinách i o marxistickém pojetí dějin. Fenomenologie politických dějin se ocitá 
v těsné blízkosti marxistické filosofie dějin. I když si „ducha původního revo
lučního marxismu“ ujasňoval především na Lukácsovi (Dějiny a třídní vědomí), 
znal bezpochyby i práci Korschovu13) a v rámci našeho tématu ho s ní spojuje 
nemálo hledisek.

Merleau-Ponty především postihuje správně význam Marxovy kritiky subjekt- 
-objektového dualismu: marxovský materialismus nebyl prostou výměnou Hege- 
lovy ideje za ekonomický faktor, jeho dialektika nebyla dialektikou věcí, nýbrž 
dialektickou analýzou a kritikou zvěčnělého světa buržoazní společnosti, vystu
pující proti člověku jako „druhá příroda“. Základním objevem Marxovým bylo 
odkrytí vztahů mezi lidmi a jejich praxe za „mezisvětem“ (ani jen lidé, ani jen 
věci) zvěčnělých vztahů. K porozumění dějinám je zapotřebí hlediska totality: 
„. . . máme vyjít z ideologie, politiky, náboženství nebo z ekonomie? ... Je třeba 
porozumět všem těmto způsobům zároveň, vše má nějaký smysl, ve všech vzta
zích nacházíme tutéž strukturu bytí . . . Marx má pravdu, že dějiny nekráčejí po 
hlavě, také však je pravda, že dějiny nemyslí nohama.“14) Marx právem odmítl 
dualismus naturalismu a moralismu, neodmítl jej však podle Merleau-Pontyho — 
zcela jednoznačně; tím ponechal prostor pro pozdější deformace, např. pro pře
chod zklamaného historického rozumu k mýtu daleké budoucnosti (jak tomu 
bylo u Trockého). Ani Lenin spor nepřeklenul, spíše se vrátil zpět, při nejmen- 
ším k předhegelovskému stanovisku.

Marxistická teorie odrazu vyjadřuje respekt před „tíhou věcí“, ruší původní 
jednotu teorie a praxe a svým scientismem a objektivismem mění revoluční 
praxi v technickou manipulaci: na místo skutečné dialektiky lidské praxe (a si
tuovanosti strany, vědy a poznání do praxe hnutí) nastupuje dialektika věcí,

11 ) Die zeitgenössische Denkmethoden, 1954, 1959.
12j Situation de Merleau-Ponty, in: Les Temps modernes, Č. 184—5, 1961, 393.
13j Výslovně na ni odkazuje v knize Les Aventures de la dialectique, Paris 1955,

např. 81 a 84.
14) Předmluva k Fenomenologii vnímání, Filosofický časopis 1966, č. 5, 599.
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která původní dialektiku vyprázdňuje. S otevřeností totální lidské zkušenosti 
vůči světu akcentuje Merleau-Ponty také otevřenost dějin, jejich chod považuje 
za nahodilý (bez imanentního rozumuj, který teprve lidskou praxí nabývá smys
lu — této „vérité à faire“. Otevírá tedy dějiny radikálněji než Marx, zbavuje 
se eschatologických motivů Korschovy a zejména Lukácsovy koncepce. Dějiny 
plynou bez metafyzických záruk, nejsou garantovány bohem ani přírodními zá
kony ani dialektikou věcí. Jsou polem humanizace dějin člověkem, racionalizací 
dějinného nerozumu a genezí smyslu v dějinné nesmyslnosti. To vyžaduje ne
ustálou pozornost člověka, jeho angažovanost, neustálé zkoumání a přezkoumá
vání pomocí vědy i filosofické reflexe.

3. J. Habermas: marxismus mezi vědou a filosofií

Habermas patří do kontextu našeho tématu tím, že se zabývá historií mar
xismu a v jejím rámci výslovně také Merleau-Pontym, že dále jako příslušník 
frankfurtské školy pokračuje v tradici, která se plodně vyrovnávala s Korscho- 
vým stanoviskem, a že nakonec sám si klade otázku, která má pro historii 
našeho problému velký význam — otázku vztahu filosofie a empirické vědy 
o společnosti.

Ve svém rozboru poválečné marxologie vytýká kritikům, kteří přistupují 
k marxismu z hlediska empirické vědy (zejména sociologie) nebo z hlediska 
filosofie (dějin filosofie, filosofické antropologie, existenciální ontologie, teo
logie], nepochopení specifické aspirace marxismu: Marx nechtěl vybudovat čis
tou vědu o společnosti, ani tradiční filosofii. Jako čistá věda (zejména empi
rického typu) by byl marxismus sociologií statu quo, jako čistá filosofie by 
odporoval svému principu uvažovat o teorii sub specie zrušení filosofie. Haber
mas toto téma — navazující nesporně na Korsche prostřednictvím zakladatelů 
frankfurtské školy — zpřesňuje ještě v tom smyslu, že podle jeho názoru mar
xistické pojetí spočívá v přiznání faktu, že filosofie nemůže zdůvodnit sebe 
sama (musí si uvědomit, do jaké míry je zdůvodněna praxí, tj. něčím mimo 
sebe) a musí se zříci nároku na realizaci sebe sama pouhou reflexí. Oba mo
menty — nemožnost, aby filosofie v rovině filosofie zdůvodnila sebe sama a svou 
realizaci — odkazují k praxi. Základní konstitutivní specifické rysy marxistické 
teorie vyjadřuje proto Habermas třemi principy: 1. Postupná integrace analy
ticky odděleného ekonomického a sociologického aspektu v jednotu předmětu, 
tj. v jednotu společnosti jako totality. 2. Dialektické pojetí společnosti jako 
historického procesu, v jehož průběhu vyrůstá jedna situace ze druhé ve sporu 
daných tendencí. 3. Vztah teorie k praxi, jejž marxismus výslovně zahrnuje do 
reflexe, protože vědecko-teoretická struktura marxismu odpovídá politicky po
jaté filosofii dějin. Marxismus se v tomto smyslu nachází mezi pozitivní vědou 
a filosofií jako kritika, jako sociálně kritická teorie společnosti a filosofie dějin.

Právě v tomto směru oceňuje Merleau-Pontyho ve srovnání se Sartrem. Proti 
Sartrově „antropologii revoluce“ (nutno ovšem poznamenat, že se tu Habermas 
vyslovuje o Sartrovi ještě před vydáním jeho Kritiky dialektického rozumu), 
která ahistorickou dialektikou bytí a nicoty činí z angažovanosti osamělého 
jednotlivce dějinné fiat magique, obnovuje Merleau-Ponty „dějinně filosofickou 
dimenzi“ marxismu15) přesně tam, kde se může vážně navázat na marxismem 
specificky postavený problém „empiricky zabezpečené filosofie dějin a zároveň

15) j. Habermas, Theorie und Praxis, Luchterhand, Neuwied-Berlin 1963, 302.
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teorie společnosti v podobě .poslední’ filosofie vůbec“.16) Merleau-Ponty po
chopil význam vztahu teorie a praxe v marxismu a dostal se do samé blízkosti 
autentického marxismu. Právě proto se však Habermas domnívá, že Merleau- 
Pontyho filosofie dějin a její vnitřní rozpory prozrazují zároveň i vnitřní roz
pory marxismu, resp. obtíže, se kterými se setkávají pokusy o další propracování 
marxistických východisek.

Především to platí o pojetí dějin jako nahodilého procesu, probíhajícího bez 
metafyzických záruk. Tato koncepce smyslu dějin jako vérité à faire dostává 
se u Merleau-Pontyho do sporu s tím, že nekriticky přebírá tezi o historické 
misi proletariátu, kterou nelze empiricky (zvi. sociologicky] prokázat. A když 
se snaží transcendentálně ontologický zdůvodnit smysl dějin, vzniká mu rozpor 
mezi koncepcí smyslu dějin jako vérité à faire a pokusem konstituovat ho trans- 
cendentálně ontologický, tj. přece jen vycházet z předpokladu filosofie (a ni
koli z předpokladu jejího zrušení). Pokus o ontologii dějin považuje Habermas 
za neslučitelný se sociologickou a historickou vědou: znovu připomíná proble
matičnost rekonstituování „první“ filosofie a s ním i úskalí spojená s pokusy 
využít Husserla (či Heideggera) pro marxismus (a nedostat se přitom do roz
poru se sociologií), s pokusy překlenout spor mezi sociálně kritickým a onto- 
logickým pojetím marxismu.

Habermasova analýza Merleau-Pontyho a marxismu se zřetelně rozchází s pů
vodní Korschovou kritikou „buržoazní“ společenské vědy; přímo v citované 
charakteristice marxismu počítá Habermas s integrací sociologie do celku spo
lečenské teorie. Z původní Korschovy koncepce zbývá vědomí parciálnosti socio
logie a velmi aktuální problém jejích společenských funkcí — funkce kritické 
a konzervativní,17) jejž Habermas zodpovídá ve prospěch funkcí kritických 
a zdůvodňuje v zájmu toho i nezbytnost dialektického hlediska v teorii společ
nosti. Takto je přesvědčen, že ve sporu mezi filosofií a vědou — tertium datur 
v podobě kritické teorie

Hledisko dialektické totality považuje po této stránce nikoli za pouhý filo
sofický doplněk sociologie, nýbrž za nezbytnou složku její vlastní metodologie.18) 
Jinak hrozí nebezpečí, že se stále bude vracet (jak tomu bylo čas od času v dě
jinách marxismu) dualismus čistě vědecké a čistě filosofické verze marxismu, 
projevující se dnes ve formě kombinace „metodologického pozitivismu“ s „exis- 
tencialistickým decizionismem“:19) sféra volby, rozhodnuli, se osamostatňuje 
jako sféra rezidua, které je metodologickému pozitivismu nedostupné a ocitá se 
tudíž mimo dosah vědy. Tento dualismus shledává Habermas u Merleau-Pontyho 
i u Kolakowského.

Problém vědy a praxe zapojuje Habermas do širších sociologických souvis
lostí, do procesu vzniku a rozvoje průmyslové, zvědečtěné civilizace. Osvícenství 
ještě udržovalo jednotu rozhodnutí a rozumu, věda měla být základem rozum
ného jednání. Posledním velkým představitelem této jednoty rozumu a rozhod
nutí byl Marx. Později (zejména s pozitivismem) se však stále více rozpojuje 
oblast racionálního a iracionálního (hodnoty, volba), vytváří se tzv. techno
logická racionalita, která rozumné jednání nahrazuje technickou manipulací) 
a hrozí tím, že do sebe pojme nejen empirické vědy, způsob jejich uplatnění

16) Tamtéž, 301.
i?) Kritische und konservative Auf gaben der Soziologie, in: Theorie und Praxis.
18) Analytische Wissenschaftstheorie und Dialektik, in: Festschrift für Adorno, Frank

furt a. M. 1963.
19) Theorie und Praxis, 323.
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(efektivnost] i širší sféry strategické, nýbrž i samu oblast rozhodování (možnost 
strojů, rozhodujících o rozhodování lidí]. Odtud plyne rostoucí význam kritické 
reflexe, usilující o sjednocení těchto sfér.

Jednou z podstatných součástí této reflexe je analýza problému vědy a právě 
jeho řešení Habermas postrádá u Merleau-Pontyho i u Marxe, kteří se soustře
ďovali především na vztah teorie a praxe. Ani Koiakowski „neuvádí do souladu 
praktlcko-kritlckou racionalizaci dějin' . . . s pozitivistickou teorií vědy“.20] 
Habermas sám v jedné poznámce specifikuje rozdíl mezi filosofií a vědou na 
základě jejich vztahů k praxi: věda se váže na vztah účel-pTostředek a užívá 
logiky subsumpce; racionalita vědy je partikulární a může se proto vztahovat 
k praxi jako k něčemu vnějšímu a dovolit si výsadu i omezenost čisté kontem- 
place; filosofie má univerzální racionalitu, přesahuje vztah účel-prostředek, 
protože sama si klade cíle, neváže se na pravidla subsumpční logiky, praxe jest 
její vnitřní hybnou silou; filosofie nemůže být ani kontemplativní, ani prakti- 
kovatelná, použitelnost není kritériem její pravdivosti; věda žije jistotou své 
praktikovatelnosti, filosofie nejistotou, plynoucí z napětí mezi teorií a praxí; 
i filosofie jest partikulární, avšak svou univerzální racionalitou anticipuje to
talitu, kterou je již předem, aniž by jí přesto jako filosofie někdy mohla být 
zcela.21)

Habermas posunuje problém vědy i pro marxismus na rovinu, která je blízká 
marxismu a zároveň udržuje úzký kontakt se soudobou vědou.22) K jeho vý
vodům lze ovšem připojit jisté korekce. I když uznáme, že Marx věnoval prvo
řadou pozornost vztahu teorie a praxe, nutno přesto ocenit přinejmenším Mar
xův přínos k metodologii společenských věd. Také Merleau-Ponty věnuje otázce 
vědy mnohem více pozornosti, než se projevuje v jeho spisech o marxismu, ze 
kterých Habermas vychází. On sám se též soustřeďuje spíše na situovanost vědy 
vzhledem ke společenské praxi a spolu s tím na problém společenských věd, 
při tom však vědu vůbec (technologická racionalita, vztah účel-prostředek) cha
rakterizuje spíše s ohledem na přírodní a technické vědy a na jejich model 
poznání a vztahu k praxi. V rozboru metodologie věd soustřeďuje se spíše na 
empirické vědy, stranou ponechává typ věd deduktivních. Tím také zůstává 
otevřen problém výstavby vědy a jeho filosofický význam i problém ontologie 
a „první“ filosofie.

4. J. Piaget: filosofie bez vědy

Z hlediska vnitřní výstavby vědy přistupuje ke kritice Merleau-Pontyho gene
tický epistemolog a psycholog Jean Piaget a staví problém vědy v duchu přís
ného oddělení vědy od filosofie. Pro Piageta byl vztah filosofie a vědy otázkou 
životní a odborné orientace, a proto jako „ex-filosof“, jak sám říká, nechce 
vystupovat proti filosofii, nýbrž proti jejím neoprávněným nárokům.

Podle Piageta si filosofie odedávna činila nárok na splnění dvojího cíle — 
být také poznáním a zároveň být koordinátorem hodnot. Má však právo pouze 
na koordinaci hodnot: v tom smyslu je moudrostí, reflexí o totalitě světa, meta- 
fyzikou, spekulací, nikoli však vědeckým poznáním, vědou, která se vyznačuje 
tím, že se opírá o fakta a o jejich verifikaci (možnost experimentální nebo 
algoritmické kontroly), a tím jedině ona může získávat obecnou platnost a mít

2«) Tamtéž, 328.
21) Tamtéž, 321—322.
22j Některá základní Habermasova hlediska jsou dobře patrná z jeho stati 

„Poznání a zájmy“, otištěné ve Filosofickém časopise č. 2, 1967.
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kognitivní význam. Věda jako skutsčné (verifikovatelné, objektivní) vědění ne
závisí na filosofických předpokladech, osobních postojích nebo společenských 
změnách. Filosofie naopak .právě postrádá tyto vlastnosti a nemá proto právo 
korigovat vědy a považovat se za specifické a paravědecké poznání. Epistemo
logie se stále .více od filosofie odpojuje a tvoří se ve vědách (Piaget sám po
važuje svou genetickou epistemologii za nezávislou na jakýchkoli filosofických 
předpokladech). „Může být více moudrostí, avšak jen jedna pravda.“23)

Závěrem celé úvahy se Piaget ztotožňuje s Jaspersovými slovy o „filosofii bez 
vědy“: filosofie zkoumá pravdu, avšak nevlastní ji; různost názorů ve filosofii 
(na rozdíl od vědy) vyjadřuje podstatu filosofie, zatím co poznání, které se 
vnucuje každému z apodiktických důvodů, přestává být filosofií. Tato konečná 
shoda vědeckého epistemologa s existencialistou jakoby plně potvrzovala Ha- 
bermasovu myšlenku o komplementárnosti metodologického pozitivismu a exis- 
tencialistického decizionismu. Piaget však výslovně tvrdí, že reflexivnost filo
sofické moudrosti právě není pouhým rozhodnutím [„une prise de position... 
simplement décisoire“24)] a sám se od pozitivismu distancuje: 1. Vytýká pozi
tivismu (logickému), že se nesoustředil na zpřesnění metod, nýbrž že také ome
zil samy problémy a tím konstituoval uzavřenost vědy. Věda však je zásadně 
otevřena všem problémům, které bude chtít nebo bude moci řešit v závislosti 
na nalezení vhodných metod. 2. Nelze odmítat metafyzické problémy a domnívat 
se, že je možné definitivně určit, jaké problémy jsou metafyzické a jaké vědecké 
(mezi příklady uvádí Piaget přechod kategorie finality do výbavy dnešní vědy). 
3. Zejména pak klade Piaget důraz na myšlenku, že i problémy bez aktuálního 
kognitivního významu mají většinou velký a trvalý význam lidský a tedy jsou 
legitimním problémem filosofickým (např. otázka smyslu života).

Do celkové problematiky vztahu filosofie a vědy zařazuje Piaget jako její dílčí 
projev svou kritiku Merleau-Pontyho,25) kritiku, která tu má zvláštní význam 
jako spor na vlastní Piagetově odborné půdě. Piaget ho považuje za konflikt 
vědecké psychologie s neoprávněnými nároky jilosojické, tj. fenomenologické 
psychologie (Maine de Biran, Bergson, Sartre, Merleau-Ponty). Piaget nepopírá 
bystrost Merleau-Pontyho analýz vědomí nebo oprávněnost jeho cesty od Husser
lova primárního zájmu o konstituování obecné ontologie nebo gnozeologie ces
tou synchronickou (statickou) k pokusu o analýzu „forem“ vědomí v jejich 
dimenzích historických (genetických). Jeho snaha o výklad vědy z „Lebenswelt“, 
v němž se konstituuje původní zkušenost umožňující dávat objektům a aktům 
významy, činí však podle Piageta rozpory fenomenologického postupu ještě zře
telnějšími. Merleau-Ponty uzavírá problém do sféry subjektivity, což mu nedovo
luje postihnout, že původní zkušenost není nikdy původní (protože má minulost] 
ani plně adekvátní (uniká jí podstatná část schematiky uvědomování a jed
nání). Na prereflexívní zkušenosti není podstatný její variabilní obsah, nýbrž 
její schopnost utvářet intence a sdělovat významy, což předpokládá určitou je
jich organizaci, systém (= schematismus); ten se tvoří historicky (proto: dy
namický schematismus) a jeho řešení není možné pouze v rámci subjektivity.

V obdobném smyslu polemizuje Piaget proti Merleau-Pontyho pojetí inter- 
subjektivity, proti skrytému rozporu „mezi vůlí považovat prožívané za původní 
a schopností, která se mu potom propůjčuje k tomu, aby se nekonečně transcen-

23) J. Piaget, Sagesse et illusions de la philosophie, P.U.F., Paris 1965, 283. — 
O tuto Piagetovu polemickou práci se opíráme při reprodukci jeho stanovisek.

24) Tamtéž, 282.
25) Tamtéž, 210—222.
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dovalo“.26) Specifičnost člověka nespočívá v tom, že je subjektivitou, nýbrž 
v tom, že neustále „koná práci, praxi, jak říká marxismus, nebo díla, jak říká 
I. Meyerson, a nejenže tak činí vědomě, nýbrž především efektivně, protože je 
vědomě zaměřen na výsledek. Vykonávat práci znamená vycházet z dat co 
možná nejobjektivnějších, abychom dosáhli výsledků co možná nejobjektivněj
ších, a jestliže je objektivita pouze ideálem nebo mezí, představuje však přesto 
jednu ze základních dimenzí lidské ,intencionality’“.27)

Dvojznačnost intencí, existence atd., kterou Merleau-Ponty zjišťuje pod zor
ným úhlem pouhé subjektivity, mizí po odstranění této umělé izolace, tj. za
po jíme-li intence, existenci atd. do souvislosti s obecnou koordinací aktů (která 
je zdrojem rozumu) a s objektivním výsledkem, který sledují a jenž spočívá 
v přeměně vnější reality.28) Výsledky Merleau-Pontyho jsou chudé proto, že 
sám nepracoval experimentálně, čerpal z prací již hotových a z pouhé,reflexe 
o nich. Jeho filosofie subjektivity vyjadřuje jeho osobnost, nerozšiřuje však 
poznání. Žádná z hypotéz filosofické psychologie není ovšem předem proti- 
vědecká, protože — jak už řečeno — věda je všemu otevřena. Jde jen o to, aby 
se pod heslem boje proti objektivismu, pozitivismu atd. nevydávaly filosofické 
hypotézy za pravou psychologii.

Mezi Piagetem a Merleau-Pontym nevidíme z hlediska pojetí vztahu filosofie 
a vědy [tj. pokud spor přesahuje konflikt dvou psychologických škol29)] ve 
všech případech příkré rozdíly. Merleau-Ponty také neuznává privilegia filosofie 
a snaží se formulovat přijatelnou základnu pro vztah filosofie a vědy, považuje 
však právě proto za nezbytné upozorňovat na iluze o neiluzívnosti vědy. Není 
rovněž patrné, kde by měla ležet nepřekonatelná hranice mezi epistemologií 
ve vědách a filosofií ve vědách, mezi epistemologií a filosofií vůbec. Pozornosti 
by si též zasloužily důvody, pro které se v otázce vztahu filosofie a vědy může 
Piaget shodnout s Jaspersem, nikoli však s Merleau-Pontym: jediným hlavním 
důvodem by mohla být ta okolnost, že se Piaget i Jaspers — každý z jiné strany, 
jeden ze strany vědy, druhý ze strany filosofie — shodují v zásadě, že filosofie 
a vědy mohou koexistovat pouze na základě naprostého vzájemného oddělení 
jejich zájmových sfér [což však právě Merleau-Ponty výslovně považuje za 
hledisko překonané30)].

Příkré oddělení (i v Piagetově umírněné verzi) filosofie a vědy přináší s sebou 
nemálo problémů, týkajících se zejména kognitivního významu filosofie jak pro 
koordinaci hodnot, tak i pro filosofickou analýzu vědy a její metodologie.

Z Piagetova oddělení poznání a hodnot vyplývá, že oblast, kde se rozhoduje 
o životě člověka, společnosti i o samotném využití vědy (tj. oblast věr, hodnot, 
interesů, smyslu atd.), nachází se mimo vědu, mimo oblast verifikace, jedno
značné platnosti atd., a je odkázána na filosofii. Závislost filosofie na spole
čenských změnách (tj. jeden z hlavních faktů, který Piageta od filosofie právě 
odradil) není vědou překonána, zůstává faktem. Zabývá-li se filosofie právě 
tímto napětím (koordinací hodnot), nabývá velkého významu pro jisté korekce 
těchto úskalí a nelze jí upřít určitý stupeň kognitivnosti. Filosofie touto cestou

26) Tamtéž, 218.
27) Tamtéž, 219.
28 j Tamtéž, 219—20.
29) Nutno podotknout, že citovaná Biagetova práce vyšle po smrti Merleau-Pontyho, 

takže již nejde o přímý spor.
30 ) Ve stati Filosof a sociolog, Signes 1960, 125.
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dokonce pomáhá spoluutvářet vědeckou metodologii těch věd, ve kterých kri
téria deduktivních a empirických věd nenacházejí zatím plné uplatnění [jak 
ukazuje např. R. Aron pro historii, J. Habermas pro sociologii nebo H. G. Ga
damer pro humanitní vědy vůbec31)]. Vědecké, objektivní poznání patří nespor
ně k předním hodnotám člověka, jde však o to, zda určitý typ vědy má možnost 
upřít všem ostatním formám kulturní tvorby kognitivní význam a zda může 
vůbec svými prostředky zdůvodnit vědu jako lidskou hodnotu.

Kognitivní význam filosofické reflexe nelze zatím měřit těmi požadavky, které 
Piaget klade na vědu. Jestliže však se vědeckost vědy nebo jejích skupin (de
duktivní, empirické) definuje souborem přesných pravidel verifikace a obecné 
závaznosti, pak nelze předem vylučovat, že by filosofie neměla také v určité 
míře svůj systém pravidel, svůj „jazyk“, své možnosti verifikace i jistý stupeň 
obecné platnosti (naproti tomu i ve speciálních vědách najdeme nemálo roz
dílných teorií, škol a směrů) a tedy určitý význam kognitivní. Kdyby tomu tak 
nebylo, nemohla by hrát svou roli v racionalizaci nerozumných vztahů mezi 
lidmi, v kladení rozumných cílů a v koordinaci rozumných hodnot, v rozvoji 
kultury myšlení, v podnětncsti pro vědu atd., a zanikl by rozdíl mezi filosofic
kou reflexí a nesmyslným nakupením slov. A připouští-li Piaget jistou konver
genci (nikoli shodu nebo závislost) mezi svou epistemologií a marxistickou filo
sofií,32) pak je obtížné připustit, že by vědecké názory mohly konvergovat 
s něčím, co nemá kognitivní význam.

5. Věda jako filosofický problém

V podaném přehledu projevuje se určitá vnitřní logika, která naznačuje po
suny v kladení problému vědy (přestože se dějiny filosofických problémů ne
mohou chlubit tou mírou kumulativnosti, jakou mají dějiny věd).

Nepotvrdila se Korschova koncepce překonání buržoazní společenské vědy 
a filosofie vůbec. Vznikla naopak univerzální filosofická koncepce dialeketic- 
kého a historického materialismu, která zároveň měla být systémem co nejvíce 
otevřeným moderní vědě, avšak právě za její vlády došlo — v deformované 
podobě — ke „zrušení“ některých společenských věd, filosofických oborů i spe
cifičnosti filosofie. Další vývoj marxismu obnovuje platnost společenskovědních 
(parciálních) disciplín a vykazuje snahu o prohloubení filosofie, tedy pravý 
opak původních Korschových názorů.

Trvá však význam Korschovy interpretace autenticky marxistického, sociálně 
kritického pojetí teorie, problém společenské situovanosti vědy, otázka překo
nání parciálnosti společenských věd i téma „zrušení filosofie“ (převzaté později 
např. Lefébvrem). Nacházíme je ve frankfurtské škole, tentokrát však již v se
pětí s jednoznačnou snahou o využití celého komplexu společenských věd a o fi
losofické řešení problému vědy, zejména vědy společenské (včetně problému 
jejích soudobých teoretických principů a metodologických postupů) v kontextu 
sociálně kritickém (Habermas).

Vývoj problému vědy v marxismu reaguje tak na některé spory, obsažené již 
v práci zakladatelů marxismu. Není důvodu předem u nich předpokládat na
prostou myšlenkovou koherenci a bezrozpornost (nejen mezi Marxem a Engel

si] R. Aron, Dimensions de la conscience historique, Paris 1964, 2. vyd.; J. Haber
mas, cit. práce; H. G. Gadamer, Wahrheit und Methode, 2. vyd., Tübingen 1965.

s2 ) Sagesse ..275.
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sem, ale i uvnitř Marxovy teorie), tj. vlastnosti, které v dějinách filosofie žádná 
filosofie dosud neměla. Tak např. považuje-li Marx klasickou politickou eko
nomii za vědu o zákonech zvěčnělého světa, která má být překonána „kritickou 
teorií“, pak se tím otevírá několik možných cest dalšího vývoje: (1) kritická 
teorie společnosti jako teorie zrušení tohoto zvěčnělého světa činí jakoukoli 
vědu o zvěčnělém světě (a tedy — z hlediska sociální funkce její metody — 
předurčenou pouze k zabezpečení plynulého chodu daného světa) zbytečnou; 
(2) nebo jsou tyto speciální vědy potřebné jen do té doby, než bude síla zvěč
nělého světa překonána (jak se domníval Korsch); (3) anebo z prostého faktu, 
že socialistická společnost potřebuje sociologii, politickou ekonomii atd. jako 
speciální vědy, vyvodíme patřičné závěry a připustíme, že socialismus neodstra- 
ňuje „tíhu věcí“, že zvěčnělé vztahy trvají, že dokonce vzrůstá potřeba vědecky 
je analyzovat a podporovat tedy empirické vědy jako operativní poznání, umož
ňující zdokonalovat chod těchto vztahů, ovšem s tou výhradou, že tyto vědy 
nutno neustále vztahovat k celku kritické teorie společnosti tak, aby umožňo
valy demytologizovat a překonávat petrifikované vztahy. Právě poslední varianta 
má nejblíže k dnešnímu stavu.

K problému vědy v marxismu se však dnes přistupuje také ještě jinak, prostou 
obnovou těch oborů a disciplín, které byly dříve monopolem filosofie dialektic
kého a historického materialismu. Tyto obory se plným právem emancipovaly, 
svou teoretickou váhu učinily závislou na uplatnění soudobých vědeckých kri
térií příslušného oboru; s (marxistickou) filosofií koexistují bez působení na 
její vnitřní strukturu a ovšem bez podstatnějšího vlivu na nové postavení pro
blému vědy v marxismu. Tento problém je tím v dahém případě pouze odsunut. 
V mnoha ohledech pak Piagetovo pojetí vztahu filosofie a vědy vyjadřuje fak
tický postoj četných speciálních vědců nebo marxistických ex-filosofů. Nemusí 
jít ovšem vždy vysloveně o tendenci antifilosofickou, jak ukazuje podnětný 
vztah Piagetovy epistemologie k velmi aktuální koncepci marxismu jako gene
tického strukturalismu (L. Goldmann).

Existují též pokusy o přizpůsobení dosavadní struktury dialektického mate
rialismu moderní vědě, o nastolení tzv. souladu mezi nimi. Tento přístup nečiní 
samu vědu filosofickým problémem, spíše předpokládá lineární vztah „filoso- 
fie-vědy-skutečnost“ (o nějž se opírala starší verze dialektickomaterialistické 
ontologie), věda se stává pro filosofii privilegovaným prostředníkem mezi filo
sofií a skutečností, mlčky se připouští, že implicitní filosofický postoj vědy ke 
skutečnosti a její metodologická výzbroj je jedinou a optimální základnou, na 
které je možné vybudovat filosofickou koncepci. Filosofie se nesnaží kriticky 
přezkoumat filosofické základy vědeckého způsobu tázání. Vědeckost takto po
jaté marxistické filosofie je potom přímo úměrná stupni její závislosti na hle
discích vědy (nebo dokonce jen určitého typu vědy).

Přímým objektem filosofické analýzy se stává věda teprve ve filosofii vědy, 
která se již nezajímá o to, co věda o světě vypovídá, nýbrž o to, co a čím jako 
věda jest, co tvoří její specifickou strukturu. Po této stránce splývá filosofie 
vědy s teorií a obecnou metodologií (a logikou) vědy, a jako taková je potom 
součástí komplexnější vědy o vědě, která zkoumá vědu ještě z hlediska socio
logického, psychologického, historického aj. Pokud však nechceme ztotožnit 
filosofii s filosofií (metodologií) vědy (a tedy učinit vlastně celou filosofii 
součástí vědy o vědě), nepostačí — v marxismu — pokus o marxistickou filo
sofii vědy [jejíž „marxističnost“ patří zatím spíše mezi desiderata než mezi
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prokázané výsledky33)], nýbrž bude asi nutné odlišit od filosofie vědy — filo
sofii, od teorie vědy — rozbor vědy jako filosofického problému.

Rozdíl mezi speciální vědou o vědě (a filosofií vědy jako její součástí) a ana
lýzou vědy jako filosofického problému byl by potom srovnatelný s rozdílem 
mezi vědou o umění a analýzou filosofického smyslu umění. Věda se stává 
filosofickým problémem nikoli tím, co svými výroky o světě vypovídá, ani tím, 
co a jak ve své vnitřní struktuře a společenských (či jiných) funkcích jest, 
nýbrž filosofický zájem soustředí se na to, co fenomén vědy o světě vypovídá 
tím, že jest a že určitým způsobem jest. Věda se tu nechápe jako privilegovaný 
útvar, vystoupivší ze světa, z dějin, z existence (a studovaný pouze z hlediska 
toho, kdy a jak se stává kognitivně nejnosnějším, anebo z hlediska toho, co 
bezprostředně vypovídá o světě), nikoli tedy výhradně jako forma poznání 
jsoucna, nýbrž jako jedna z forem, jimiž jsoucno pro nás jest, tedy věda v onto- 
logické a antropologické dimenzi, jako útvar, v němž se — podobně jako v umě
ní — svět a člověk, dialog člověka se světem, ukazuje, manifestuje.

Hluboké změny ve struktuře a funkcích naší vědy a kultury, bohatá diferen
ciace způsobů, jimiž si marxističtí filosofové kladou problém vědy, — to vše 
otevírá pole nezodpovězených problémů. Nabízí se např. myšlenka, že do značné 
míry kovergují snahy o situování vědy do historie a společnosti (Korsch, Ha
bermas), o analýzu výstavby vědy a vědeckého poznání (Piaget) i pokusy o si
tuování vědy do celku bytí (Merleau-Ponty), při čemž filosofie Merleau-Pon
tyho jeví se jako jedna z možností, připravujících půdu pro setkání těchto 
tendencí.

Pro marxismus vzniká speciálnější otázka, zda je specificky marxistickému 
řešení vyhrazena analýza pouze jednoho z těchto aspektů, anebo varianta kaž
dého z nich, anebo pokus o zahrnutí všech do jedné marxistické syntézy. Jinými 
slovy: jde o to, do jaké míry je v některých vědních disciplínách, ve filosofii 
a metodologii vědy vůbec myslitelný specificky marxistický přínos, nebo zda 
je omezen na sociálně kritickou teorii společnosti, na analýzu společenské si
tuovanosti vědy a na uržitý typ filosofie dějin, anebo zda jej lze na této půdě 
rozšířit v obecně filosofickou formulaci problému vědy, pojatou jako „dialektika 
konkrétního“ (Kosík) nebo jako „neantropologistická ontologie“ (Průcha), 
anebo ještě jinými způsoby.

V každém případě je patrné, že problém vědy v marxismu implikuje problém 
filosofie v marxismu, otázka „co s vědou v marxismu“ — otázku „co s filosofií 
v marxismu“. Ukazuje se, že vztah filosofie a vědy nestačí formulovat ani v je
jich přísně oddělené koexistenci, ani v jejich domnělé jednotě a souladu, nýbrž 
že bude nutné přejít od hesla zvědečtění filosofie a od alternativy filosofie 
„vědecké-nevědecké“, pro kterou „vědeckost“ není problémem, k otázce mno
hem základnější, ke kritickému přezkoumání toho, co je věda, vědeckost, a co 
filosofie, k analýze podmínek plodného setkání filosofie a soudobé vědy, k otáz
ce, čím může být (a čím nemůže být) filosofie jako specifická forma myšlen
kové kultury. Filosofie Merleau-Pontyho může se stát — zkoumána kriticky 
v kontextech, které jsme se pokusili naznačit — cenným podnětem pro kaž
dého, kdo se chce po dlouhém období hotových odpovědí učit filosoficky tázat.

33) Srov. I. Kuchár, Metodologické koncepce ve filosofii vědy, Filosofický časopis 
č. 2, 1967, 238—240.
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