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Tato úvaha se zabývá Marxovou filosofií dějin. Nečiní si 
nárok na její rekonstrukci nebo novou interpretaci, nýbrž 
má pouze naznačit některé problémy Marxovy filosofie dějin 
s přihlédnutím k dějinám Marxovy filosofie.

1. Marxova filosofie dějin

Při hledání zdrojů, ze kterých vyrostl kanonizovaný sys
tém dialektického a historického materialismu, a s návratem 
k Marxovi brzy zjistíme, že Marxova filosofie dějin („mate
rialistické pojetí dějin“ nebo později „historický materialis
mus“) není jednou z mnoha složek jeho myšlenkové soustavy 
nebo dokonce pouhou aplikací dialektického materialismu, 
nýbrž že je složkou konstitutivní: filosofie dějin dává Marxo
vě filosofické tvorbě specifický tvar, určuje základní struk
turu celé Marxovy filosofie. Potvrzuje to mimoděk již Marx 
sám. Na všech místech, kde shrnuje základy teoretické kon
cepce, kterou vypracoval s Engelsem a kde chce vyjádřit 
její novost („Německá ideologie“, „Bída filosofie“, „Mani
fest“, „Úvod ke kritice politické ekonomie“), všude tam na
jdeme stručný výklad Marxova pojetí dějin; pokud se Marx 
v té souvislosti zmiňuje o své dialektice, pak je to vždy dia
lektika zkoumaného předmětu, dialektika dějin (a jejich po
znání). Podobně i Engels, který se jinak snažil vytvořit 
obecný systém marxistické filosofie a zvláště tzv. dialektiku 
přírody, považuje za Marxův hlavní přínos právě filosofii 
dějin a o ní mluví vždy, chce-li zdůraznit specifikum mar
xismu (např. v projevu nad Marxovým hrobem nebo v do
pisech o historickém materialismu).
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Vlastní úsudky zakladatelů marxismu můžeme doplnit 
o shodné stanovisko jejich pokračovatelů, kteří totéž o Mar
xově filosofii nejen prohlašovali, nýbrž ji takto skutečně 
přijímali a sami právě na tomto poli pracovali. Marxova 
filosofie působí v díle pokračovatelů především jako filosofie 
dějin. Platí to o zaměření filosofických prací v období II. in
ternacionály (např. u Labrioly, Plechanova, Kautského 
a výslovně u Mehringa1), bez ohledu na způsob, jakým tito 
filosofové Marxe pochopili a interpretovali. Převahu tohoto 
zájmu nevyložíme pouhým odkazem na potřeby tehdejší 
fáze dělnického hnutí nebo na Leninovu myšlenku, že v růz
ných obdobích vystupují do popředí různé stránky marxis
mu. Explicitní nebo implicitní soustředění pozornosti na 
Marxovu filosofii dějin neomezuje se totiž na přelom století. 
Tak např. Bucharin se zabývá z vysloveně filosofických otá
zek historickým materialismem. Z Marxovy filosofie dějin 
těží první Blochovy práce („Geist der Utopie“, „Thomas 
Münzer“), mladý Lukács („Geschichte und Klassenbewusst
sein“), Korsch („Marxismus und Philosophie“). Dějinně filo
soficky je zaměřeno celé Gramsciho dílo. Empirickou socio
logii koriguje Marxovou filosofií dějin frankfurtská škola 
(zvláště M. Horkheimer a H. Marcuse). Ve většině případů 
je zřetel k Marxově filosofii dějin posílen i studiem Hegelovy 
filosofie.

Můžeme poukázat též na to, že se vlivy Marxovy filosofie 
na filosofii nemarxistickou projevily nejsilněji právě ve filo
sofii dějin: u historiků a teoretických sociologů Troeltsche 
a Maxe Webera, v „Dějinně filosofických tezích“ W. Benja
mina, v protestantské teologii P. Tillicha. Ve francouzské 
filosofii, při konvergenci jejích nej významnějších směrů 
(fenomenologie, existencialismus, hegelovské bádání, mar
xismus) nabyla z marxismu prvořadý význam právě Mar
xova filosofie dějin, zvláště u Merleau-Pontyho a u Sartra.

Uvedené vztahy by bylo ovšem nutné blíže určit; přesto 
nás však již v této podobě přesvědčivě upozorňují na to, že 
v Marxových formulacích i v historii působení jeho filosofie

1 Mehring přímo ztotožňuje marxistickou filosofii s historickým 
materialismem.
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se projevuje filosofie dějin jako vlivná, podnětná a ústřední 
složka celé Marxovy filosofie.

Pro formulaci této specifiky bude vhodné připomenout 
Marxovu struěnou charakteristiku stanovisek jeho před
chůdců: „Boj mezi Straussem a Bauerem o substanci a sebe
uvědomění je boj v mezích hegelovských spekulací. V Hegelovi 
jsou tři elementy: spinozovská substance, fichtovské sebeuvě
domění a hegelovská nutně rozporná jednota obou, absolutní 
duch. První element je metafyzicky zkarikovaná příroda 
odtržená od ělověka, druhý je metafyzicky zkarikovaný duch 
odtržený od přírody a třetí je metafyzicky zkarikovaná 
jednota obou, skutečný člověk a skutečný lidský rod.

Strauss i Bauer důsledně rozvinuli Hegela v teologické 
oblasti, Strauss, vycházeje z Hegelova spinozovského stano
viska, Bauer z Hegelova fichtovského stanoviska. Oba kriti
zovali Hegela potud, pokud je u něho každý z obou elementů 
zfalšován druhým elementem, zatím co každý z těchto ele
mentů jednostranně, tedy důsledně rozvinuli do konce. Ve 
své kritice tedy oba jdou za Hegela, ale oba zároveň zůstá
vají v mezích jeho spekulace a každý z nich je představitelem 
jen jedné stránky jeho systému. Teprve Feuerbach, který 
dovršil a kritizoval Hegela z hegelovského stanoviska tím, že 
převedl metafyzického absolutního ducha na »skutečného 
člověka na základě přírody«, dovršil kritiku náboženství, čímž 
zároveň velkolepě a mistrovsky nastínil základy ke kritice 
hegelovské spekulace, a tudíž veškeré metafyziky.1,11

Nabízí se přiřadit k této charakteristice Marxe samotného: 
Feuerbach je katalyzátorem procesu, v němž Marx pomocí 
hegelovsky kritizovaného Hegela překonává spekulativní 
jednotu, chápanou jako absolutní duch, i naturalistickou 
jednotu, chápanou jako jednotu těla a duše, ělověka a pří
rody, a hledá pochopení skutečného ělověka na základě spo
lečnosti a dějin, na bázi uznání předmětné praxe ělověka 
jako místa zrodu společenských vztahů i dějin, jako procesu 
sebeutváření ělověka v dějinách.

1 K. Marx, B. Engels, Spisy 2, str. 158—159.
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Specifičnost Marxova myšlení je patrná i z jeho přístupu 
ke světu. Posuzuj eme-li Marxovo dílo jako realizovaný, 
objektivovaný Marxův postoj ke světu, můžeme jeho pří
značné rysy popsat asi takto:

— Jít za meze daného (v teorii a praxi), za hranice toho, 
co se nám bezprostředně nabízí: společensko-historická sku
tečnost je jiná, než jak se nám v empirické rovině, v insti
tucionální nebo ideologické podobě předkládá jako tabu, 
právo, mravnost, pravda moci atd.

. ■— Za ideologiemi, za zvěčnělými společenskými vztahy 
a institucemi, za vztahy mezi věcmi najít skutečné vztahy 
mezi lidmi. Místo zrodu člověka, zdroj jeho deformací a od
cizení i možnosti jejich překonání hledat v předmětné lidské 
praxi, v produkci a reprodukci života, na konkrétně histo
rické bázi vztahů mezi člověkem a přírodou a z nich se utvá
řející ekonomické struktury a mezilidských vztahů.

— Při této cestě ke skutečnému člověku nemáme po ruce 
žádný teoretický nástroj nebo ideální projekt, který by nám 
umožnil přistoupit zvnějška ke kritice společenské skuteč
nosti. Nejen ideologie, náboženství atd., ale i vědecká a filo- 
sofická kritika je sama součástí reality, kterou chce zkoumat, 
kritizovat a změnit. Kritická reflexe musí být sebereflexí.

— Za povrchem soudobé kapitalistické společnosti najít 
společenskou strukturu a její konflikty vedoucí ke skutečné, 
tj. praktické změně, a najít subjekt společenských změn, 
reálnou sílu, která má v závislosti na svém místě v sociální 
6truktuře kapitalismu a v jeho vnitřní dynamice přímý zá
jem na revoluční změně této struktury.

— Marx při svém organizačním úsilí, při radosti z úspěchů 
své teorie v dělnickém hnutí i při kritice jiných směrů zacho
vává vždy jisté autonomní postavení teorie vůči praktickému 
hnutí. V tomto postoji je obsažen nevyslovený předpoklad, 
že kritická teorie není uzavřeným, hotovým a komplexním 
projektem a že praktické hnutí není pouhou realizovanou 
filosofií.

Výrazný sociálně kritický rys Marxovy cesty ke „skuteč
nému člověku44 dal podnět k interpretaci Marxovy filosofie 
(a marxismu vůbec) jako teorie společenské kritiky, neboli 
— jak to formulovala frankfurtská škola ve 30. letech —

[120]



jako „kritické teorie společnosti“ (Horkheimer, Marcuse). 
Převaha kritiky v Marxově díle (kritika předchůdců i sou
časníků, kritika filosofie, práva, politiky, politické ekonomie, 
německé skutečnosti, kapitalistické skutečnosti) je natolik 
zřejmá, že si jí povšimli již dávno kritikové marxismu (např. 
Masaryk) a Calvez na tomto faktu dokonce vybudoval sché
ma vývoje celé Marxovy filosofie jako vývoje kritik různých 
forem odcizení a různých aspektů teorie překonání odcizení. 
Marxova přeměna kritiky nebe v kritiku země vyznačuje se 
podle Galveze těmito fázemi: kritika náboženského odcizení, 
kritika filosofického odcizení, kritika politického odcizení, 
kritika sociálního odcizení a falešných teorií socialismu, 
kritika politické ekonomie jako kritika ekonomického od
cizení.1

Sociálně kritické zaměření Marxovy teorie se nezastavuje 
před ničím, ani před ideou zrušení filosofie samé. V průběhu 
dějin filosofie kladl si nejeden filosof otázku po hodnotě 
a možnostech filosofie a Hegel začlenil filosofii do chodu 
dějin, pokládal filosofii za nejvyšší stupeň sebeuvědomění 
ducha dějin. Teprve Marx však činí filosofii předmětem sebe 
sama tak, že se tu poprvé filosofie vřazuje do dějinného 
pohybu nikoli jako jeho dovršení, nýbrž jako aspekt pro
dukce a reprodukce společenskolidské skutečnosti, jako hle
disko, podléhající samo kritice a neposkytující absolutní 
vědění a hotové kritérium; poprvé se tu klade otázka zrušení 
filosofie jako falešného vědomí praktickým zrušením toho 
rozdvojení světa člověka, ve kterém je třeba filosofie jako 
falešného vědomí; poprvé se tu filosofii nejen klade za úkol 
stát se „reformou světa“, teorií praktického společenského 
hnutí, ale tato filosofie se touto teorií skutečně stává. Není 
náhodné, že pro přívržence i pro odpůrce není marxismus 
jedna z filosofií, jedna z mnohých doktrín, nýbrž je to „feno
mén marxismu“, manifestující se především v dějinných 
výsledcích.

Marxova filosofická kritika se jako teorie, uvědomující si 
praktickou moc historie, stává historickou mocí. Právě 
proto se musí Marxovo působení sledovat jak v rovině dějin

1 Jean-Yves Calvez, La pensée de Karl Marx, Paříž 1956.
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filosofie, tak i v rovině filosofie dějin, právě proto je též 
důležité porozumět Marxově filosofii praxe na praxi Marxovy 
filosofie.

Marxovou smrtí se jeho dílo uzavřelo vzhledem ke svému 
tvůrci. Otevřelo se však interpretacím a realizacím násle
dovníků.

*

Z Marxovy filosofie dějin se v průběhu jejího působení 
dostaly do popředí v obecném povědomí i u mnoha marxis
tických vykladačů dva momenty, které se navzájem dopl
ňovaly a vyjadřovaly jednak jisté pojetí konkrétního smyslu 
dějin, jednak jistou teorii historického dění.

V prvém případě se smysl dějin hledal ve vývojovém pro
cesu dějin pojatém jako sled sociálně ekonomických formací, 
který dospívá ve stadiu kapitalismu do takové podoby 
ekonomicko-sociálních vztahů, že dalším nezbytným stup
něm je revoluční přechod ke komunistické společnosti jako 
společnosti beztřídní, která ruší odcizení člověka, je skokem 
z říše nutnosti do říše svobody, je vyřešenou hádankou dějin 
a vzhledem k tomu činí z dosavadní historie pouhou pre
historii osvobozeného lidstva.

Tento obraz byl založen na teorii historického dění, která 
předpokládá racionalitu dějinného procesu, jeho průběh od 
nižšího k vyššímu (a tedy ideu pokroku), jehož nezbytnost 
je garantována působením objektivně platných historických 
zákonů, při čemž aktivní činnost člověka se opírá o využití 
těchto imanentních zákonů dějin.

Marxova filosofie dějin v této podobě převládala (nebe- 
reme-li v úvahu nuance v jejím výkladu a ovšem nepočí- 
táme-li ty pokusy, které nebyly do oficiálního marxismu 
pojaty) dosti dlouho a během té doby se v ní ještě zvýraznila 
představa o bezkonfliktním vyústění dějin a naturalizující 
pojetí historických zákonů. Uvedená verze pomáhala ovšem 
kritikům marxismu, kteří se snaží dokázat, že marxismus 
chápe dějiny jako uzavřený proces, a to ve dvojím smyslu: 
představou konce dějin, tj. přinejmenším ideou, že končí 
dějiny v té podobě, v jaké jsme si dosud pojem dějin defino-
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vali, anebo — jak říká Calvez — takové vyústění dějin, 
v němž zákony historického materialismu přestávají platit; 
uzavřenost teorie dějin se pak projevuje ve zúžení prostoru 
lidské aktivity a odpovědnosti, v jejich vymezení na činnost 
ve směru nebo proti směru působení imanentních zákonů. 
Sám průběh dějin je však svým způsobem hotový (historické 
zákony jako „pracující“ racionalita dějin) a jeho imanentní 
zákony — pokud se dějiny objevují jako fatální pohyb své
bytné totality mimo člověka — stávají se vůči člověku 
transcendentními.

V soudobé historiografii filosofie se rozlišují různé typy 
filosofií dějin. K tradičnímu typu se počítá pojetí filosofie 
dějin jako spekulace o chodu světových dějin, která hledá 
měřítka pokroku, stanoví zaměřenost dějin na jistý konečný 
cíl a vyvíjí snahy po určení všeobecných zákonů pohybu 
dějin. Tento typ pojetí dějin, zejména jeho idea konečného 
cíle, odvozuje se z křesťanství, pozdější koncepce pokroku 
jako pokroku rozumu a rozumného uspořádání světa jeví 
se pouze jako sekularizace křesťanství, opřená o myšlenku 
autonomie člověka a o přesun konečného cíle z nebe na zem. 
Na rozdíl od tohoto tradičního pojetí zproblematizovala 
moderní filosofie dějin pojem dějin, smyslu a racionality 
dějin, ideu pokroku: historicita se chápe jako základní roz
měr lidské existence a světa vůbec, filosofie dějin přestává 
být jednou ze speciálních otázek a považuje se spíše za 
základní problém, který určuje výstavbu filosofie jako celku.1 
Z tohoto hlediska se i ve většině běžných příruček počítá 
marxismus k jedné z variant sekularizované křesťanské 
filosofie dějin, zejména pojetím konečného cíle dějin a cel
kovým mesianistickým zaměřením (marxismus jako „filoso- 
ficko-scientistní proroctví“).1 2

Marxova sociálně kritická filosofie dějin nabyla v průběhu 
svého působení podoby, která je v mnoha ohledech uzavře
nou teorií uzavřených dějin, v mnoha ohledech popírá 
původní sociálně kritickou inspiraci a podle dnešních typů

1 L. Landgrebe, Philosophie der Gegenwart, Berlín 1961, str. 90 n.
2 F. Kaufmann, Geschichtsphilosophie, viz F. Heinemann, Die Philo

sophie in 20. Jhr., Stuttgart 1963, str. 488—493.
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filošofié dějin se blíží spíše formani tradičním. Tím vzniká 
otázka, jakou povahu vlastně má — či může mít — Marxova 
filosofie dějin.

2. Otevřenost dějin

Interpretace Marxovy filosofie dějin z hlediska problémů 
otevřenosti dějin není tu příspěvkem k řešení této otázky, 
nýbrž pouze příspěvkem k její formulaci.

Termín „otevřené dějiny“ může mít smysl pouze po před
běžném určení, o jaký druh otevřenosti jde. Uzavřenou či 
otevřenou může být určitá struktura a vyjadřujeme tím jisté 
vztahy částí a celku struktury, např. „uzavřená společnost“ 
ve smyslu nepohyblivosti částí nebo nezaměnitelnosti jejich 
místa (např. nedostatek sociální mobility). Termíny „ote- 
vřený-uzavřený“ lze dále použít ve smyslu komunikace mezi 
dvěma strukturami (dvěma celky), zvláště v rovině vztahu 
„akce-reakce“, např. „uzavřená společnost“ v tom smyslu, 
že nekomunikuje s jinými skupinami či s okolním světem 
(a tedy nereaguje, nepřijímá, nepřejímá). A nakonec slovem 
„otevřený“ můžeme označit vztah struktury (celku) a okol
ního světa nejen jako prostý vztah komunikace nebo akce- 
-reakce, nýbrž navíc jako aktivní vztah ke světu jako 
k „prostoru“ pro akční rádius, pro zásah do hry nerozhod
nutých možností.

Při aplikaci těchto tří významů slova „otevřený“ na ději
ny je především patrné, že nelze mluvit o dějinách jako o uza
vřené struktuře, protože sám pojem dějin předpokládá struk
turní neukončenost, proměnlivost a nehotovost. Uzavřenost 
dějin je v tomto smyslu koncem dějin a platí snad pouze 
o skutečném ukončení vývoje národů, kmenů, kultur, tj. 
o jejich zániku. (I tzv. stagnující společnost má jisté dějiny, 
přinejmenším dějiny svého vzniku; v kontaktu s rozvinu
tějšími společnostmi bud zaniká, nebo její dějiny „znovu 
pokračují“). Otevřenou či uzavřenou může však být jistá 
společenská struktura. — Vztahů mezi společenskými struk
turami se týká i komunikativní význam termínu otevřený- 
-uzavřený, rovněž tak by mohl platit o vztahu člověka (pří-

[124]



pádně jednotlivce, osobnosti jako jisté struktury) ke společ
nosti a k dějinám, pokud bychom považovali společnost 
a dějiny za jisté skuteěnostní celky, vůči nimž si člověk 
(jednotlivec) nějak musí upravovat své vztahy. — Pravé 
uplatnění na dějiny má tedy význam třetí: v tom případě 
se v teorii dějin může otevřeností dějin rozumět pojetí dějin 
(z hlediska místa člověka v dějinách) jako hry nerozhodnu
tých možností, jako horizontu lidské činnosti, rozvíjené na bázi 
daného.1

Z předběžných distinkcí vyplývá, že se tu „dějinami“ 
rozumějí dějiny lidské společnosti (v tom smyslu budeme 
i nadále termín dějiny užívat), nikoli dějiny přírody nebo 
dějiny jako rozměr veškerého bytí. Takto položený problém 
vztahů ělověk-spoleěnost-dějiny však nás již staví před 
některé obtíže. Ptáme-li se po místě člověka v dějinách, ptá
me se již tím i po místě člověka ve společnosti. Tato zdánlivá 
samozřejmost (vždyť jde o dějiny společnosti) však již na
značuje, že společnost a dějiny nejsou tu rovnocennými 
veličinami. Můžeme např. říci, že člověk žije ve společnosti 
a v dějinách nebo že člověk — i společnost — má dějiny, 
nemůžeme se však ptát po místě společnosti v dějinách 
(s výjimkou otázky po místě dějin společnosti v dějinách 
přírody, světa). Tyto výrazové rozdíly nás upozorňují na 
to, že z hlediska člověka se „společnost“ a „dějiny“ jeví 
jako autonomní celky, že však vztah části a celku platí 
pouze o vztahu ělověk-společnost (vztah spoleěnost-dějiny 
právě není vztahem části a celku), kdežto „dějiny“ vystupují 
ve dvojí podobě: jednou vypadají jako by byly vedle společ
nosti obdobnou autonomní realitou, ve které člověk žije, 
jindy se však ukazují spíše jako atribut člověka a společnosti 
(člověk žije ve společnosti, která má dějiny, a tím i člověk 
má dějiny). Připojme k tomu hledisko lidské činnosti a ob
držíme několik problémových variant: člověk žije v dějinách 
(a potom se ptáme po imanentních zákonech dějin mimo

1 Termíny „otevřený-uzavřený“ označují ve sféře společnosti a dějin 
ovšem pouze rozdílnou míru otevřenosti či uzavřenosti. Ve stejném 
smyslu užívají se v empirické psychologii (srov. M. Rokeach, The open 
and dosed mind, Investigations into the nature of belief Systems and 
personality Systems, New York 1960).
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člověka), člověk má dějiny (a potom se ptáme po imanent- 
nich zákonech přirozenosti člověka, lidského rodu), člověk 
tvoří dějiny (a potom se ptáme po „pravidlech“ této tvorby1).

Příznivé východisko poskytuje základní charakteristika 
„otevřených dějin“ jako horizontu lidské činnosti. Termín 
„horizont“ nám vyhovuje ve srovnání s jinými termíny 
(pole, prostor) zejména tím, že obsahuje danost onoho prosto
ru i jeho závislost na aktivitě člověka, tj. vyjadřuje úzký 
vzájemný vztah daného a vytvářeného, pohyblivost vztahů 
mezi nimi, odkazuje na pochopení dějin jako pohyblivé 
a posunovatelné meze činnosti. Právě tyto momenty nás 
přibližují k základům Marxovy filosofie dějin.

Dané je uznáváno i tou filosofií, která v krajní podobě hlá
sá, že člověk tvoří sebe sama: být odsouzen k svobodě a vsa
zen do světa — to jsou jen jiné formy výpovědi o daném. 
Uvědomit si něco vůbec jako dané je možné jen lidskou 
předmětnou prací: teprve v ní objevujeme dané jako jsoucí, 
omezující, teprve praxí si uvědomujeme dané jako mez naší 
činnosti.

Dána je především nehumanizovaná příroda — svět kolem 
nás, neztvárněný prací, a tělo jako mez naší fyzické existen
ce, vřazené do přírody svou elementární rovinou produkce 
a reprodukce života (udržení holého života a rozmnožování). 
Člověk není primárně „Mangelwesen“ — nedostatečně vy
bavená bytost — a jeho nevybavenost není zdrojem kultury, 
společenských institucí atd.,2 nýbrž člověk se takovým 
teprve stává tím, že s růstem moci ělověka — zprostředko- 
vanosti jeho vztahu k přírodě — roste jeho bezmocnost, 
je-li postaven do bezprostředního vztahu k přírodě. Speci
fickým způsobem opatřování prostředků k produkci a re
produkci života překročil člověk meze nehumanizované

1 Odtud by mohla vést cesta k rozsáhlé problematice historismu, 
historicity, dějin, filosofie dějin, historických věd atd. V našem příspěvku 
se omezujeme na určení některých problémů klasického modelu Marxovy 
filosofie dějin.

’ A. Gehlen, Anthropologische Forschung, Hamburg 1961.
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přírody a je tedy v tomto smyslu svým vznikem právě 
bytostí transcendující. Specifický „svět ělověka“, založený 
na předmětné praxi, na rostoucí zprostředkovanosti vztahu 
ělověka a přírody, je místem zrodu ělověka i lidských dějin.

Dané ve smyslu nehumanizované přírody stále více ustu
puje před rozšiřujícím se polem přírody humanizované. 
Člověk takto rozšiřuje oblast humanizovaného a s ní i svůj 
vlastní dějinný horizont. Potud by platila osvícensko- 
racionalistická teorie pokroku, jehož měřítkem by byl 
neustálý růst moci ělověka, neustále pokraěující humani
zace přírody. Zde však pravý problém teprve začíná.

Člověk svou činností přesahuje dané ve smyslu nehumani
zované přírody (tedy mění a přesahuje i sebe sama jako něco 
daného), zároveň však produkty jeho činnosti — humani
zovaná příroda a zejména společenské vztahy a jejich dějinný 
pohyb — přesahují ělověka v tom, že z oblasti „vytvořené
ho“ přecházejí do oblasti „daného“. Vzniká nová danost 
a její omezující působení s ústupem nehumanizované přírody 
dokonce vzrůstá. Problém horizontu lidské činnosti se stává 
problémem překonávání odporu „vytvořeného“, které se 
změnilo v „dané“.

Tato kouzelná proměna souvisí s tím, že každé působení 
ělověka (např. pracovní proces) jako přeměna projektu ve 
výsledný předmět naráží na odpor daného, a to dokonce již 
na meze projektu a nástroje (neboť oba prvky jsou tu již 
v jistém smyslu dány, např. jako dosažený stupeň poznání 
a jako dosažený stupeň vývoje nástrojů). Také vzhledem 
k odporu daného je projekt vždy omezen (je např. dílčí) 
podobně jako nástroj (je jednoúčelový a může být v nesou
ladu s projektem). Výsledný produkt je vždy kompromisem 
mezi projektem, možnostmi nástroje a odporem daného.

V tomto případě zůstáváme však ještě uzavřeni do pouhé 
výměny látek mezi člověkem a přírodou. Do roviny vlastního 
historického dění vstupujeme teprve tam, kde se na základě 
typu produkce a reprodukce života, na základě způsobu 
technického osvojení světa utvářejí společenské vztahy. 
Lidé produkují a reprodukují nejen věci, ale své vlastní 
společenské vztahy. I zde jde o „produkty“ lidské činnosti, 
o objektivaci, zvěčnění atd., avšak v jiném smyslu. Výsled-
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kein činnosti není věc, nýbrž společenské vztahy. Rozdíl 
mezi projektem a výsledkem tu vyplývá mimo jiné z toho, 
že tento výsledek činnosti nebyl vůbec projektován. Výsle
dek přesahuje původní zaměření: lidé si nekladou za cíl 
produkovat a reprodukovat společenské vztahy; ty se vy
tvářejí sice jejich činností, avšak přesahují svým významem 
původní rámec a samy.se stávají rámcem, v němž se vyrábí.

Společenské vztahy, které se takto samy staly zpředmet- 
nělou lidskou praxí, zvěčnělými vztahy, vystupují ovšem 
nyní samy jako předmět toho typu lidské činnosti, kde se 
již vědomě klade za cíl utvářet společenské vztahy a jejich 
dějinný vývoj. Vládnoucí společenské třídy, vrstvy a skupiny 
se domnívají, že tvoří dějiny. Zasahují tedy do společenských 
vztahů a jejich dějin, avšak ani zde nemohou ve svém pro
jektu obsáhnout chod složek, na nichž vlastně jejich moc 
spočívá a reprodukuje se. Pro odpor daného, pro odpor, 
který klade autonomie společenského pohybu, se tedy ani 
zde výsledek neshoduje s projektem.

A tak lidé — přímí výrobci, držitelé moci, její správci 
i oprávci, vědci, filosofové i pěvci — všichni svým způsobem 
dělají dějiny a dějiny nikdy nejdou zcela tak, jak každý 
z nich původně myslil (Engels). Lidé dělají své dějiny a ne
vědí o tom (Dollé). Lidé píší sami své dějiny, nemohou je 
však po sobě přečíst. Za neuskutečněnými tužbami, za obra
zem světa, který nikdo nechtěl a v němž se svými aspiracemi 
neuspěl, objevují se lidem dějiny jako mez činnosti, jako 
fatum a autonomní entita, řídící se vlastními imanentními 
zákony nebo transcendentní Prozřetelností.

Ocitáme se tím v antinomiích otevřenosti a uzavřenosti 
dějin, rozšiřování a zužování horizontu lidské činnosti. Na 
jedné straně pozorujeme neustálý růst humanizace přírody, 
sféry „vytvořeného“ (růst, který nejvíce ze všeho nese znaky 
lineárního pokroku), na druhé straně — stejně lineární růst 
dehumanizace společenských vztahů, sféry „vytvořeného“, 
které se mění v „dané“; mezi těmito póly probíhá chaotický 
zápas lidí, těžké konflikty, jejichž nesmyslnosti a iracionál-
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nosti se různí filosofové snaží pro útěchu (dodatečně nebo 
směrem k zítřku) přisoudit jakýsi smysl a racionálnost. Ze
jména v moderní době, kdy teprve ona poskytla reálné mož
nosti totálně utvářet dějiny jako světové dějiny, vzrůstá 
neprůzračnost společenských vztahů (Marcuse), doprovázená 
pocity skepse, že takto vytvořený svět uniká kontrole lidí 
a zmenšuje vliv člověka na vlastní osud.

Vztah mezi daným a vytvořeným i diskrepance mezi pro
jektem a výsledkem činí z dějin především pole nerozhod
nutých možností, dění bez záruk. Nemůžeme počítat s tím, 
že se asymptoticky přibližujeme k poznání zákonů dějin 
jako k poznání zákonů přírody. Věda zatím nepostihuje 
kcmplexně a exaktně společenský pohyb, v nejlepším pří
padě poskytuje statistické zákony, orientační modely, prav
děpodobnostní odhady. Nemáme tedy v imanentních záko
nech dějin ani v zákonech vědy (a tím méně v lidské přiro
zenosti nebo v transcendentnu) žádné záruky, že společenský 
vývoj bude probíhat tak, jak se domníváme a jak bychom 
chtěli. Nemáme žádné záruky, že trvale překonáme veškeré 
odcizení, protože se v každé společnosti mohou zvěčnělé 
vztahy, instituce, ideologické systémy a cokoli změnit v síly, 
omezující prostor člověka a jeho svobody. V dějinách se 
může stát všechno, stane-li se tak v pravý čas. Potíž je 
v tom, že nemáme jistotu v tom, co se má stát a kdy nadešel 
pravý ěas.

Horizont dějin, vztah daného a vytvořeného, je však kon
krétní a poskytuje tím východisko, které má sice daleko ke 
zdánlivým jistotám naddějinné transcendence nebo dějinné 
imanence, přesto však tvoří základ pro jednání člověka, pro 
smysluplnost jeho aktivity. V jisté dějinné fázi praxe člověk 
zjišťuje nejen to, čím bohužel není, nýbrž také to, čím bohu
dík může být; dané nemusí jeho činnost svazovat, nýbrž 
odpor daného může být popudem pro překonání daného 
(se zřetelem k rozporu, pro nějž H. Marcuse zvolil termín 
„das Nicht-mehr-so-leben-K nnen“1). Člověk se nedovídá 
pouze o odcizení, ale i o možnostech jeho překonávání.

1 Zur Stellung des Denkens heute, viz Zeugnisse, Frankfurt n. M. 
1963, str. 48.
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Nezjišťuje pouze iracionalitu dění, nýbrž i možnosti jeho 
racionalizace (např. pochopením, že nerozum dějin je ěasto 
jen zvěčnělý lidský nerozum, a tedy zaměnitelný za zvěčnělý 
lidský rozum).

Otevřenost dějin jako posunovatelná mez lidské činnosti 
vnáší do vztahu člověka a světa jistý řád. Kdyby člověk 
nebyl omezen a přesahován něčím daným, problém otevře
nosti a uzavřenosti by vůbec nevznikl a člověk by si vůbec 
neuvědomoval sebe sama. Kdyby člověk nic nevytvářel, 
nepřetvářel, nepřesahoval dané i sebe sama, také by nemohl 
specifikovat sebe sama a byl by jednou z věcí. V předmětné 
praxi, v produkci, reprodukci a přesahování daného a tím 
i sebe sama uvědomuje si člověk míru své bezmocnosti i své 
moci. Poznává v tomto procesu, že míra moci a bezmocnosti, 
svobody a nesvobody, osvojení a odcizení, vědění a nevědění, 
možnosti a skutečnosti atd. není konstantní, nýbrž proměnli
vá. Uvědomuje si, že paradox bezmocnosti a moci není pouze 
všeobecným údělem „ělověka“, nýbrž především konkrétní 
podobou „dělby moci“, konkrétní podobou koncentrace 
moci a demokratizace bezmocnosti. Možnosti řešení je proto 
nutné hledat právě tam, kde se tato konkrétní míra utváří, 
tj. analyzovat a změnit společenskou strukturu, ve které lidé 
žijí-

*

Může nás tedy překvapit zjištění, že reálný horizont dějin 
je vlastně totožný s horizontem dané společenské struktury, 
že pro vztah ělověka a dějin má rozhodující význam vnitřní 
uspořádání společenské struktury, že klíčem k pochopení 
toho, jak jsou dějiny možné, je pochopení dané společenské 
struktury, že přechod od obecné struktury lidské praxe ke 
konkrétní struktuře historické situace je přechodem k ana
lýze chodu společnosti jistého typu a že teoretický základ 
Marxovy filosofie dějin a jejího sociálně kritického zaměření 
je především „nehistorický“. Marx hledal reálné individuum 
a našel — strukturu společnosti.1

1 J. P. Dollé, Du gauchisme à l’humanisme socialiste, Les Temps 
Modernes, No 239, avril 1966, str. 1916.
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Filosofický a metodologický smysl Marxova přechodu od 
generální expozice metody a celkové koncepce (ve spisech 
do roku 1848) k analýzám praktického pohybu soudobé spo
lečnosti (revoluce ve Francii, Komuna) a zejména k analýze 
struktury kapitalistické společnosti lze tedy interpretovat 
jako pokus o specifikaci tehdejší míry moci a bezmoci, svo
body a nesvobody. Odtud lze také pochopit, proč Marx — 
ačkoli vidí osu dějin ve změně sociálně ekonomických for
mací — nebuduje svou filosofii dějin jako většina jiných 
filosofů na látce všeobecných dějin, ani nepromítá soudobé 
zájmy do minulosti a budoucnosti (jak to činila historio
grafie stalinské doby). Hledá pochopení minulých dějů a po
vahy dějin v analýze tehdejší společenské struktury, a to 
nikoli proto, že by byla vědeckému poznání nejpřístupnější, 
nýbrž proto, že poznat dějiny, změnit je a dát smysl naší 
činnosti lze podle jeho názoru jen touto cestou. Marx ovšem 
sleduje historický vznik a pohyb struktur, poznání kapita
lismu však nevyvozuje z historického vývoje předchozích 
struktur, nýbrž analýzou jedné z nich (jak zdůrazňoval i Le
nin), analýzou nej rozvinutější struktury, snažil se postihnout, 
jak jsou dějiny možné, jak touto cestou porozumět dřívějším 
společenským strukturám jako strukturám specifickým a te
dy — právě pro jejich strukturální odlišnost —- konkrétně 
historickým.1 Tím se liší Marxova filosofie dějin jak od poku
sů o hledání imanentních vývojových zákonů dějin, tak od 
pokusů eschatologických (např. od konstrukcí smyslu dějin, 
určeného dalekou minulostí — zjevení boží skrze Krista na 
zemi — a dalekou budoucností, konečným cílem). Právem 
popírá K. Kosík imanentní zákony i eschatologii, soud dějin 
i soud boží a vrací se k praxi člověka a k dnešku.1 2

Obnovením původního Marxova pojetí se korigují escha
tologické nebo naturalistické interpretace jeho filosofie dějin,

1 V moderní době se Marxově klasické metodě přiblížili v otázkách 
filosofie dějin nejvíce právě ti filosofové, kteří analyzovali soudobé 
společenské struktury (např. Gramsci, Marcuse, Merleau-Ponty, Sartre) 
nebo jednu ze struktur minulosti. (Srov. např. B. Engels, Původ rodiny, 
soukromého vlastnictví a státu, nebo filosofickou podnětnost prací 
Lévi-Strausse.)

2 Antinomie morálky, Plamen 1964, č. 9.
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která se může prokázat jako netradiční filosofie dějin, jako 
teorie otevřených dějin. Tím však problémy nekončí, oteví
rají se problémy nové a s nimi nutno zkoumat možnosti 
marxistické filosofie jako filosofie otevřené.

3. Otevřená filosofie

Na počátku jsme charakterizovali sociálně kritické funkce 
Marxovy filosofie dějin. Potom jsme se pokusili na tomto 
základě prokázat, že marxistické pojetí je teorií otevřených 
dějin. Zbývá položit si otázku, jaká byla praxe Marxovy 
filosofie v otevřených dějinách.

Praxe Marxovy filosofie neodpovídá Marxově filosofii 
praxe. V dějinách realizovaný Marxův projekt a jeho výsled
ky jsou jiné než Marxův projekt. Není to poprvé, co výsledky 
činnosti lidí neodpovídají zcela původním záměrům. Výsled
ky francouzské revoluce neodpovídají myšlenkám osvícenců, 
praxe soudobého katolicismu myšlenkám církevních otců, 
americká skutečnost idejím Lincolnovým a ČSSR 1967 před
stavám Ladislava Zápotockého. Vývoj dělnického hnutí 
a socialistických zemí nelze chápat jako pouhou realizaci 
Marxovy filosofie. I v tom praxe vždy přesahuje teoretické 
projekty a teoretický projekt nepokrývá všechny momenty 
praxe. V tom smyslu byl Marxův projekt projektem ne
ukončeným. Skutečný historický pohyb přesahuje možnosti 
teorie, vložené do základů hnutí. Tento pohyb nutno pocho
pit a neomezovat se na kontrast mezi výsledkem a Marxovou 
teorií, změněnou tímto postupem mladohegelovsky v ideální 
vizi.

Praxe Marxovy filosofie zajímá nás tu ovšem především 
nikoli jako pokus o nové uspořádání společnosti, nýbrž jako 
skutečné historické dění určité teoretické koncepce ve filo
sofii. A tu jsme povinni — opět v souladu s Marxem — 
nikoli pouze konfrontovat Marxův ideál s dnešní situací 
filosofie, nýbrž vidět neustále i Marxovu filosofii jako mo
ment přetvářené skutečnosti, a tedy i jako filosofii určenou 
k přetvoření.

Jedna ze základních Marxových myšlenek o filosofii —
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idea zrušení filosofie, přeměna filosofické sebereflexe v teorii 
praxe — zůstává ideou filosofickou, filosofií filosofie (pokud 
nechceme uvěřit koncepcím, které hodnotí Marxovy práce 
na „Kapitálu“ jako zrušení filosofie). Marxova filosofie se do
konce v průběhu dalšího vývoje zfilosofiěťuje. Místo konce 
filosofie, místo výlučně kritické teorie společnosti rozšiřuje 
se zaměření filosofie marxismu po všech stránkách a blíží 
se tematicky, kategoriálně atd. modelu filosofie nemarxis- 
tické (která se sama též transformuje a přibližuje se v ně
kterých ohledech k hlediskům marxistickým).

První výraznou známkou tohoto procesu byl Engelsův 
pokus o formulaci dialektiky přírody, dialektické teorie světa 
a přímo dialektické ontologie, pokus pokraěující u Plecha- 
nova, Lenina a v pracích stalinského období. Můžeme s En
gelsem (a s ostatními) nesouhlasit, můžeme namítat, proč 
nenavázal na Marxovu koncepci a konstruoval dialektiku 
bez ělověka a dějin, což nakonec vedlo až k představě, že 
Marxova dialektika dějin je pouze aplikací a konkretizací 
všeobecné dialektiky světa. Přesto však nelze v Engelsově 
filosofii (o níž nemáme dosud vážnou a moderní marxistickou 
monografii) přehlédnout, že se tu v jisté fázi vývoje marxis
mu ukazuje nutnost rozšířit jeho původní filosofické základy. 
Z této souvislosti by se d.da vyložit energie, s níž se sovětští 
filosofové po Leninově smrti snaží prokázat, že marxismus 
má rozvinutou filosofii, kterou je možno postavit proti jiným 
filosofiím. Pro výklad tohoto složitého jevu nepostačí podle 
mého názoru ani cenné podněty Gramsciho (např. o vlivu 
lidového náboženství) a rozbory historicko-sociologické 
(např. stabilizační úloha marxismu po dobytí moci a její 
nové funkce ideologické), nýbrž kromě nich bude asi nutné 
uznat, že se tu v deformované podobě realizovaly jisté nové 
potřeby vědy a filosofie samé. Stačí připomenout dnešní 
situaci (kdy se všeobecně považuje za nutné využívat i pod
nětů filosofie nemarxistické), aby vynikla vzdálenost, která 
nás dělí od Marxova pojetí filosofie.

Zfilosofiětění marxismu pozorujeme i mimo sovětskou 
filosofii (též u teoretiků, kteří se vrátili k myšlence zrušení 
filosofie — Korsch, Lefebvre). Tento okruh marxistických 
filosofů má právě svou přednost ve vysokém stupni filoso-
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fičnosti a v informovaném vyrovnávání se s filosofií nemar
xistickou. Převážná většina z nich popírá dialektiku přírody, 
zaměřuje se na teorii společnosti (frankfurtská škola) nebo 
na marxistickou sociologii literatury a na jiné společensko
vědní obory; přesto však vždy tento rámec překračuje a na 
jeho bázi formuluje soudy obecně filosofické povahy (Lu
kács, Bloch, Goldmann, frankfurtská škola). Sem patří 
i další soudobé filosofické snahy o využití fenomenologie 
a existencialismu pro marxismus (Sartrova existenciální 
ontologie, podněty Merleau-Pontyho, práce Kolakowského, 
italských a jugoslávských marxistů), či alespoň o antropo
logické adaptace staršího pojetí (Garaudy, Schaff). Z našich 
filosofů připomenu alespoň studie K. Kosíka (který se snad 
nejvíce inspiroval autentickým Marxem), I. Dubského, 
M. Průchy ěi R. Kalivody (který spojuje zájem o psycho
analýzu s kladným oceněním některých Engelsových sta
novisek).1

Proces zfilosofiětění konstatují svým způsobem i pozorní 
kritikové marxismu. Tak např. Wetter hodnotí kladně sovět
skou filosofii za to, že zdůvodnila oprávněnost existence 
filosofie, a dokonce dokazuje její příbuznost s pojmovým 
světem scholasticko-aristotelovským (tedy s velmi tradiční 
filosofií).1 2 Z jiného hlediska upozorňuje na tuto otázku Cal
vez, když konstatuje právem (zřejmě pod vlivem diskusí 
o Marxových „Rukopisech“ a o jejich ohlasu v poválečné 
Francii), že se těžiště kritik marxismu přesunuje do oblasti 
základních, eminentně filosofických otázek.3 To ovšem — 
můžeme dodat — zpětně zesiluje uvnitř marxismu pozornost 
k těmto otázkám, pozornost k analýze filosofických aspektů, 
skrytých v pozadí Marxovy filosofie, i snahy o odstranění 
mezer a překonání rozporů, které byly v Marxově koncepci 
obsaženy a jež nemá smysl dodatečně retušovat.

1 Dosud není zpracován poválečný vývoj české a slovenské marxis
tické filosofie, nejsou věcně specifikovány její proudy ani její společná 
hlediska. Domnívám se, že tato sebereflexe čs. marxismu by byla již 
nejen možná, ale též svrchovaně potřebná.

2 G. A. Wetter, Der dialektische Materialismus, Freiburg 1958, 
str. 636 n.

3 J. Y. Calvez, cit. dílo, str. 562—580.
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Návrat k sociálně kritickým funkcím Marxovy teorie 
společnosti může účinně přispět k demytologizaci eschato
logické a fatalistické verze marxistické filosofie dějin a stojí 
teprve na počátku svého uplatnění jako kritické teorie 
socialistické společnosti. I v ní je nutno uplatnit metodu 
marxovské přeměny kritiky nebe v kritiku země, tj. přejít 
od kritiky dogmatické filosofie a ideologie ke kritice pozem
ského základu, jehož byly duchovním aromátem, tj. ke 
kritice ekonomiky, politiky, státu a práva, společenských 
vztahů.

Není pochyby o tom, že tato kritika musí překročit 
obecně uplatňované a přijímané normy. Tato nesnadná 
funkce marxistické kritiky socialistické politiky a státu 
může se ovšem rozvíjet v podmínkách jisté autonomizace 
teorie a jako součást všeobecných reforem politické, státní 
a celé společenské struktury socialistické země. Dokud se 
teorie neodvažuje přímo na toto pole, degeneruje jako teorie 
marxistická a vrací se buď na pozice mladohegelovské nebo 
rezignuje a úhybným manévrem se přesunuje do oblastí 
méně ožehavých. Změny v socialistických zemích otevírají 
cestu k překonání tohoto stavu. Jejich dosavadní vývoj 
potvrzuje, že uplatnění kritické funkce marxismu je možné 
na půdě marxismu a socialismu. Marxistická kritika se tu 
ukazuje jako metoda nej kritičtější a nejúčinnější, protože 
je to kritika zevnitř, a zároveň je kritikou nejplodnější, 
umožňující další pokrok socialistických zemí. Návrat k so
ciálně kritickým funkcím Marxovy teorie společnosti může 
však pouze zčásti řešit nové problémy filosofie.

Sama obnova sociálně kritické funkce marxismu staví nás 
totiž před otázku, zda právě domýšlení Marxovy kritiky 
nevyžaduje, aby se překročily meze klasické podoby Marxo
vy filosofie. Marxova kritická teorie společnosti — jestliže 
ji vyjádříme pozitivně jako kritickou teorii teoretického 
a praktického osvojování světa člověkem v zájmu rozšíření 
možností pro seberealizaci člověka — obsahuje předpoklady, 
které ji přesahují, bez nichž však sociální kritika ztrácí 
smysl.

Např. bez elementární představy o atributech lidskosti 
a neodcizeného člověka nemá žádný smysl kritizovat odlid-
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štění a odcizení člověka. Tím se obrací pozornost k jistému 
reálnému obsahu tzv. eschatologie v marxismu: v ní totiž 
jsou ukryty některé prvky (přesvědčení o humanistickém 
smyslu komunismu), které možná značnou měrou přispěly 
k záchraně živého obsahu marxismu uprostřed stalinských 
deformací a k udržení kontinuity hnutí jak s jeho vlastní 
minulostí, tak i s jinými humanistickými snahami. Otázka 
může být ovšem řešena různě: jako problém kontinuity 
proměnlivých, úspěšných a nezdařených lidských projektů, 
nebo jako problém smysluplného směřování zápasu lidí 
k realizaci lidskosti, kterou dosud neznáme (Blochův „homo 
incognitus“), nebo jako problém „nehistorického“ pozadí 
Marxovy koncepce: podle Kolakowského se Hegel, Marx 
a Husserl — přes rozdíly v pojetí dějin ■—- shodují v „anti- 
historismu, v přesvědčení, že dosud neuskutečněná podstata 
člověka (nebo dokonce mimolidská podstata, lidstvo je pouze 
její etapou nebo „momentem“) je předem dána takovým způ
sobem, že nutnost svého uskutečnění dějinám tak říkajíc 
vnucuje“.1

S tím souvisí i další důležitý problém — problém smyslu. 
Vedle starší vládnoucí verze (smysl dějin vyvozen z ima
nentních zákonů dějin, smysl jednání znamená jednání 
v souladu s těmito zákony) můžeme postavit pojetí velmi 
blízké kritické teorii Marxově (empirická verifikovatelnost 
smyslu dějin rozborem struktury historické situace — Ha
bermas) nebo pojetí smyslu dějin jako věci víry, která je 
nezbytná pro snahy člověka snížit podíl nesmyslu v dějinách 
(Kolakowski), anebo pojetí, podle něhož je člověk uprostřed 
nahodilých dějin odsouzen k smyslu, který je „vérité à faire“ 
(Merleau-Ponty).

Ve všech případech se ukazuje nezbytnost kritické, poj
mově určité a propracované analýzy základní filosofické 
problematiky. I problém otevřenosti dějin přechází touto 
cestou do širších filosofických souvislostí (otevřenost člověka), 
k problematice vztahu člověka a světa, jak je řešena např. 
jako „základní problém“ v Merleau-Pontyho „Fenomenologii

1 L. Kolakowski, Vom Sinn der Geschichte, Neues Forum, Heft 
152—153, August-September 1966, 480.
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vnímání“ na vztahu otevírání a uzavírání (Eröffnung — 
Einschränkung) horizontu vnímání světa.1

I sama analýza struktury historické situace klade otázku 
vztahu historického a strukturálního, problém identifikace 
a pochopení dění zkoumáním strukturálních konstant a pro
blém postižení těchto konstant pohybem, v průběhu histo
rického dění. A k těmto otázkám se neodbytně připojuje 
problém, jak je možné ideu vřazenosti ělověka a jeho po
znání do historického dění spojit s prokazatelnými úspěchy 
filosoficko-metodologických postupů, které vedou ke stano
vení obecných a nutně platných principů všeho bytí, bez 
ohledu na dějinnou situovanost poznávajícího subjektu, 
principů vyjadřujících „trvalé v dění“ (Bertalanffy).1 2

Nárokům na řešení základní problematiky novodobé filo
sofie může učinit zadost jen filosofie otevřená.

*

Marxistická filosofie jako myšlenková soustava může být 
popsána z hlediska teoreticko-metodologického obsahu, 
z hlediska systému, struktury a funkce. Platí na ni všechny 
významy termínů otevřený-uzavřený, uvedené v naší úvaze 
o otevřenosti dějin.

Hledisko teoreticko-metodologického obsahu se týká zá
kladních charakteristik užívaných pro označení smyslu vý
povědí a pro metodu marxistické filosofie, tj. např. zda je 
filosofií materialistickou, idealistickou ěi jinou, zda je přede
vším metodou, dialektikou, zda je historismem, struktura- 
lismem či dialektickým strukturalismem, zda je ateistická, 
racionalistická, empirická apod. Určení tohoto druhu zdají 
se být nejtrvalejším rysem marxistické filosofie. V průběhu 
dějin marxistické filosofie se však setkáme již v těchto otáz
kách s rozdílnými hledisky: marxistická filosofie jako histo
rický materialismus (Mehring), dialektický a historický ma
terialismus (Stalin), dialektická metoda — hledisko totality

1 M. Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, Walter de 
Gruyter, BerLn 1966, předmluva překladatele R. Boehma, str. VII.

2 L. von Bertalanffy, Das biologische Weltbild, Bern 1949, str. 165 
až 190.
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(Lukács), dialektická filosofie praxe (Petrovic), dialektický 
Strukturalismus (Goldmann), historismus (italští marxisté). 
Mnoho hledisek ovšem není protichůdných, přesto však pro
zrazují rozdílnost v teoreticko-metodologické rovině a ote
vřenost různým problémům, kladeným i mimo marxismus.

Hledisko systému si všímá marxistické filosofie především 
jako logicky uspořádané soustavy kategorií, principů, idejí, 
zákonů. Tento aspekt vyjadřuje v systémové podobě urěité 
pojetí vnitřní struktury marxistické filosofie, jíž rozumíme 
vazebnost jednotlivých aspektů v jeden celek; k problémům 
struktury patří např. otázka místa filosofie člověka nebo 
filosofie práce a praxe v marxismu nebo úloha filosofie dějin 
a teorie společnosti, otázka kosmocentrické či antropocen
trické výstavby filosofie atd. Úzký vztah logického systému 
a vnitřní struktury působí, že nelze měnit jedno bez druhého. 
I zde pozorujeme v průběhu dějin marxismu změnitelnost 
a zaměnitelnost strukturních a systémových prvků. Mám 
na mysli např. patrné rozdíly mezi strukturou Marxovy 
a Engelsovy filosofie, mezi strukturou filosofie Lukácsovy 
a Bucharinovy, a často poznáme strukturální rozdíly již na 
rozdílech systémových: např. kategorie „dialektika (hledisko 
totality), revoluce (třídní vědomí), zvěčnění“ charakterizují 
filosofii mladého Lukácse na rozdíl od základních pojmů 
Blochovy filosofie — „pokrok (novum), naděje (utopie), 
Noch-nicht-sein“. Otevřenost marxistické filosofie ve smyslu 
změn logického systému i struktury, ve smyslu zaměnitel
nosti prvků a přejímání prvků z jiných filosofických soustav, 
z rozvoje věd a umění i z podnětů praxe se tedy i v tomto 
smyslu stala skutečností, prokazatelnou z dějin marxismu.

Hledisko funkcí filosofie sleduje různé formy, jimiž filosofie 
působí na společenský život, na vědu a kulturu, na život 
člověka (mluvíme o funkci politické, ideologické, metodo
logické, světonázorové), a pouze v tomto případě — z hle
diska funkcí — má smysl užít o filosofii termín „otevřená“ 
v témže smyslu, v jakém ji používáme především o dějinách, 
tj. otevřená filosofie jako filosofie mající jistý akční rádius. 
I zde je marxistická filosofie filosofií otevřenou — se širokým 
polem působnosti a s proměnlivým chápáním svých funkcí.

Existuje ovšem přísná korespondence mezi těmito aspekty
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(obsah, systém, struktura, funkce), takže otevřenost jed
notlivých aspektů, jak jsme na ni poukázali, implikuje 
otevřenost marxistické filosofie jako celku. Stejné mínění 
najdeme v poslední době i u autorů nemarxistických. V již 
citovaném sborníku o stupni otevřenosti různých světových 
názorů1 dostává se nám — svým způsobem — „osvědčení 
o otevřenosti“ přímo výzkumem empirickým. Ačkoli se tu 
komunismus z hlediska ideologické struktury počítá k ideo
logii autoritativní (disciplína členů, potírání opozice atd.), 
přesto se mu přiznává značný stupeň otevřenosti (z hlediska 
způsobu „vyznávání této ideologie“) právě dík ideologické
mu obsahu, který je „humánní a protiautoritářský“. V po
dobném duchu mluví i A. Künzli, používaje lapidárního 
výroku, že „ve jménu Hitlera se nedalo protestovat proti 
Osvětimi“ (na rozdíl od vnitřních zdrojů transformací mar
xismu a socialismu).2

*

Nad historickými osudy Marxovy filosofie, nad praxí jeho 
filosofie nemůžeme si nepoložit otázku: Kde jsou meze ote
vřenosti marxistické filosofie? Kde je to ještě marxismus? 
Mluvíme-li o deformacích, pak to předpokládá, že jde o zkres
lení něčeho nezkresleného, původního, pravého a neporu
šeného. Ať již pro to zvolíme slovo „ortodoxní“ (ze slovníku 
církevně inkviziěního) nebo slovo „autentický“ (ze slovníku 
moderní filosofie), vždy zůstane stejný problém: Co je vlastně 
pravý Marx?

Existují bezpochyby jistá vědecká kritéria, která zne
možňují naprostou interpretační libovůli: kritické vydání 
všech textů, pečlivá textová analýza a úsilí o významovou 
určitost, srovnání s dalšími mysliteli té doby, ověření při
měřenosti pozdějších interpretací Marxe atd.

Kritické zkoumání autentičnosti Marxe má jistě velký 
význam pro kritiku falzifikací a hrubých deformací, pro 
pochopení vývoje marxismu. Avšak od interpretací Marxe

1 M. Rokeach, cit. dílo, str. 126—127.
2 Geschichte und Verantwortung im Marxismus, viz Studia Philo

sophica, sv. XXV, Basel 1965, str. 124.
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nemůžeme zcela odmyslit pozdější vývoj a vůbec již se ne
vymaníme z našich vlastních postojů, potřeb, vědomostí 
a tužeb. Nikdo již se stoprocentní zárukou neprokáže, co je 
pravý Marx. Místo Marxe „o sobě“ setkáváme se neustále 
s Marxem „pro nás“. A existuje-li Marx pro nás, existuje 
i kontinuita Marxova myšlení.

Pro náš vztah k Marxovi-klasikovi je poučný vztah k He- 
gelovi-klasikovi. Při interpretaci politického využití Hegela 
jako klasika rozlišuje H. Lübbe1 tři hermeneutické principy: 
1. princip pravdivostní domněnky (klasik vyjádřil pregnant- 
ně naše myšlenky), 2. princip domněnky pluralistické úpl
nosti (klasik přináší mnoho, a tedy každému něco, a v tom 
stojí vždy nad svými interprety), 3. princip domněnky 
politicko-pragmatické, týkající se radikálnosti formulace 
praktických principů (klasika lze číst zleva i zprava). — 
K otázce filosofického působení Hegela jako klasika můžeme 
citovat L. Landgrebeho:1 2 tzv. rozklad hegelianismu nezna
mená jeho zánik, nýbrž „působení přetvořením“; toto stu
dium umožňuje pochopit vnitřní možnosti Hegelovy filosofie; 
Hegel předložil řešení moderního světa, ale rozklad svědčí 
o tom, že svět toto řešení nepřijal; sledovat 1. jak si Hegel 
klade problémy, 2. zda tu nejsou již základy pozděj
ších diskrepancí (nejplodnější bývá někdy to, co zůstalo 
nedotvořeno, nebo dokonce to, co je rozporné), 3. zda jsou 
transformace důsledné nebo chybné (i nedorozumění jsou 
součástí dějin); Hegelova filosofie není pro nás uzavřený 
systém, nýbrž úkol k promýšlení.

Nemálo bylo by z toho možné použít i pro vztah k Marxovi.
I kdybychom vyložili poměrně přesně Marxovy názory, 

co s nimi, ocitnou-li se v rozporu s dnešními poznatky, s dneš
ními zkušenostmi? Nelze považovat Marxe za zvěstovatele 
trvalých pravd, a tím vlastně samotným Marxem uzavřít 
cesty rozvoje marxismu. Navázat lze jen tam, kde proká
žeme platnost jeho stanovisek a metody. Jinak i zde platí,

1 V referátu „Hegels Kritik der politisierten Gesellschaft“, přednese
ném v Praze v září 1966 na hegelovském kongresu, srov. Filosofický ča
sopis, č. 3, 1967, str. 364—365.

2 Z přednášek o Hegelově filosofii — zimní semestr 1965/6 na uni
versitě v Kolíně n. Rýnem.

[140]



že vodítko pro přítomnost nemůžeme beze zbytku vyvodit 
z minulosti, byť sebeautentičněji pochopené. K podstatě 
autentického Marxe možná patří právě snaha jít s Marxem 
i za Marxe.1

Zhodnocovací proces dějin marxistické filosofie pouze ne- 
relativizuje Marxovy myšlenky, nýbrž upevňuje i jisté kon
stanty marxismu. Další generace z Marxe přejímají ěi v něm 
znovu objevují to, co je živé. Marxismus není tedy kodi
fikován uzavřenou totalitou svého obsahu, systému, struk
tury a funkce. Všechny tyto aspekty jsou otevřené a pro
měnlivé, žádný z nich není, vzat sám o sobě, aspektem kon
stantním a podstatotvorným, nýbrž ve všech jsou momenty 
konstantního (což ještě nemusí být totožné s tím, co zůstalo 
společné všem, kteří se k marxismu hlásili a hlásí).

Ke konstantám ve vývoji marxistického myšlení, udržu
jícím jeho kontinuitu do dneška, můžeme počítat například 
tyto znaky: vědomá snaha navázat na Marxe, přihlásit se 
k němu, pracovat jeho metodou; pojetí filosofie jako filosofie 
negativity, jako teorie společenské kritiky vědomě spjaté 
svými demytologizačními funkcemi s reálným společenským 
hnutím a těmi společenskými silami, které jsou zaintereso
vány na překonání daného, na rozrušení statu quo; idea 
emancipace ělověka postavená na uznání role předmětné 
praxe ělověka jako zdroje pochopení toho, co je člověk, 
společnost, dějiny, věda, poznání, kultura i jako jediné 
účinné cesty k rozšíření svobody ělověka; schopnost sebe
reflexe, neustálého kritického vřazování vlastní filosofie, 
vědy a celé kultury do kontextu historického pohybu dané 
společenské struktury.

Kontinuitu marxistického myšlení vidíme i tam, kde se 
kladou a řeší ty problémy, které u Marxe postrádáme, anebo 
jsou u něho nedořešeny, nebo v jistém sporu — např. pro
blém dnešního historického subjektu společenských změn; 
způsob přechodu od kritické teorie společnosti k filosofii

1 Obdobnou zásadu razil svého času Nejedlý o Masarykovi. Tento 
vztah považuji za přiměřený výraz úcty k předchůdci ve všech přípa
dech, kdy na významnou osobnost (a k jejím atributům patří vždy 
kritičnost) chceme navazovat a zároveň si uvědomujeme, že se na její 
myšlenky nemůžeme omezit.
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člověka a k filosofii bytí (od teorie společenskolidské skuteč
nosti k teorii skutečnosti vůbec) ; vztah strukturálního a his
torického výkladu, čili otázka, jak je dialektický Struktura
lismus možný; vztah operativních a projektivních hodnot 
a funkcí marxistické filosofie, vztah filosofie a empirie, smě
řování k neoracionalistickým syntézám (např. idea jednotné 
vědy na bázi mathesis universalis), úloha reálných utopií, 
vztah teorie a praxe vůbec. Domníváme se přitom, že uvede
né rozdílné aspekty budou se na cestě k nové syntéze vzá
jemně korigovat tak, jako ve vztazích filosofie a věd; v mezi
oborových vztazích vůbec vidíme spíše společnost se vzá
jemným ručením omezeným než prosté spektrum oborů, 
seřazené lineárně či hierachicky podle odstínů exaktnosti.

*

Závěrem shrneme stručně postup naší úvahy a hlavní 
problémy.

Měli jsme na zřeteli Marxovu filosofii dějin jako ústřední 
složku celé jeho filosofie a museli jsme si ji ověřit jako teorii 
otevřených dějin a upřesnit jako kritickou teorii společenské 
struktury.

Na tomto základě formidoval Marx dějinně filosofickou 
problematiku praktického projektu (teorii teoretického 
a praktického osvojování světa člověkem v zájmu rozšíření 
možností seberealizace člověka), která však později, v průběhu 
historického působení Marxovy filosofie, byla deformována 
ve filosofii dějin, pojatou jednak jako eschatologie, jednak 
jako fatalismus imanentních zákonů dějin.

To samo o sobě nebylo pouhým klamem rozumu, nýbrž 
po stránce praktické se stalo momentem vývoje komunis
tického hnutí jako hnutí masového a jako hnutí vítězného, 
po stránce teoretické pak došlo tím k deformovanému výrazu 
skutečných problémů: pravdou mesianismu je vznik, půso
bení a přesah antropologických, humanistických a teleolo
gických konstant v dějinách, pravdou fatalismu je problém 
exaktního postižení platnosti konstruovaných struktur člo
věka, společnosti, dějin.

Pravda mesianismu a fatalismu není dnes řešitelná žádnou
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z těchto koncepcí, nýbrž je nutné opět využít Marxovy so
ciálně kritické teorie společnosti, postupovat však skrze ni 
k nové formulaci filosofie praxe, odkazující za meze původní 
Marxovy teorie, k základní obecně filosofické problematice 
ělověka a světa.

Marxistická filosofie spoluutváří společenský a duchovní 
profil našeho století, v mnohém však zůstala i za jeho potře
bami. Jsme přesvědčeni, že marxismus poskytuje lepší 
teoretické a metodologické prostředky k řešení „condition 
humaine“ než jiné teorie a jiná hnutí. Nemáme však pro to 
žádnou jinou záruku, než pokračovat dál — teoreticky i prak
ticky — v pokusech o toto řešení. V tom smyslu zůstává 
Marxova filosofie tím, čím byla: otevřenou filosofií v ote
vřených dějinách.

Říjen 1966

[143]


