
lubomír
nový Strukturalismus a spor 

o filosofii marxismu

Náš příspěvek vychází z některých myšlenek referátu,, předneseného na 
konferenci o strukturalismu a historismu ve filosofii 20. stol. (Brno, květen 
1968). K tématu konference přistupuje z hlediska obecných dějin marxismu 
(tedy bez zřetele k dějinám marxismu a strukturalismu v Československu): 
bude nás zajímat zejména otázka, do jaké míry lze mluvit o jisté polaritě 
strukturalismu a historismu v dějinách marxismu, do jaké míry se tím otevírají 
nové možnosti pro interpretaci těchto dějin a v jakém smyslu se tím ocitáme 
před některými klíčovými problémy vlastní marxistické filosofie.
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Alternativa strukturalismus-historismus může se jevit jako nedorozumění 
a pseudoproblém. Vždyť Strukturalismus nepopírá dynamiku nebo diachronii, 
a naopak historismus neobejde se bez postupů strukturálních. Bez pohybu by 
struktury vůbec nebyly identifikovatelné, bez identifikace struktur bychom 
vůbec nevěděli, co se pohybuje a děje. A přesto v diskusích posledních let 
velmi často vystupují Strukturalismus a historismus jako protipóly. Tak např. 
se tvrdí, že ve francouzské myšlenkové kultuře poválečného období nastoupila 
éra duchovního vůdcovství strukturalismu: Sartra a Merleau-Pontyho vystřídal 
Lévi-Strauss, Foucault, Althusser. Existují fakta vybízející k domněnce, že 
u některých národů (či skupin v národech) zjišťujeme prioritu snah o zkou
mání pravidel optimálního chodu dané společenské struktury - na rozdíl od 
postupů historizujících, ve kterých převažují otázky po smyslu dění. Setkáme 
se s ještě širšími generalizacemi, které nazývají 19. století stoletím historismu, 
naše století pak stoletím strukturalismu. A připojíme-li k tomu rostoucí počet 
hlasů, které na počátku druhé poloviny našeho století vyjadřují pocity, že 
dochází k novému dějinnému zlomu, ike konci novověku (Guardini) nebo ke 
konci humanismu, je tím dostatečně naznačen rámec, v němž se dnešní spor 
o marxismus odehrává a ve kterém se Strukturalismus a historismus vnímají 
jakožto určité protikladné typy myšlení, metodologie a postojů.

Sporem o marxismus ovšem nerozumím onen nekulturní úvodník jistého 
kulturně politického časopisu, v němž se jedním dechem vyhlašoval boj „ab
straktnímu humanismu, existencialismu a strukturalismu“, nýbrž především 
diskuse podnícené pracemi Louis Althussera, který pojal soudobý marxismus 
jako ryzí Strukturalismus, pokusil se o novou, strukturalistickou interpretaci 
Marxova Kapitálu a tím do dnešního sporu o povahu marxismu vtahuje pro
blematiku geneze marxismu a dalších jeho dějin.

Je-li marxismus definován jako ryzí Strukturalismus, okamžitě se tím také 
klade polarita strukturalismus-historismus, neboť marxismus byl doposud chá-11 2.



pán jako historismus par excellence: má hegelovský původ, připisuje ústřední 
význam dialektice, vystupuje především jako filosofie a teorie dějin a výslovně 
jako teorie spoluutváření dějin. Mehring ztotožňoval marxistickou filosofii 
s historickým materialismem a italští marxisté po dlouhou dobu přímo defi
novali marxismus jako historismus.

Pod pojmem historismu se tu však ukrývají různé přístupy k marxismu, 
různé historismy: pojetí dialektiky dějin, vědomí a revoluční praxe, nesoucí 
některé eschatologické rysy (zejména v koncepci historické mise proletariátu) 
a působící jako prostá transformace Hegelova schématu - mladý Lukács; po
jetí dialektiky jako teorie revoluční strategie, jíž se řídí centralizovaná strana 
- Lenin; pokus o historicko-eschatologickou naturfilosofii, která obrací po
zornost od kauzalistického pojetí dějin k finalistickému (E. Bloch) a stýká se 
s některými hledisky teologickými (J. Moltmann: pochopit dobu z jejích na
dějí); historismus a dialektika v pojetí marxismu jako sociálně kritické teorie 
společnosti (frankfurtská škola); historismus v Gramsciho filosofii praxe; Sar- 
trovo pojetí, které považuje za opory autentického marxismu kategorie člověk- 
praxe-dějiny; stalinský pseudohistorismus.

Historie marxismu jako by tedy skýtala pouze obraz zdařilých nebo ne
podařených podob a variant historismu (a byla tedy jen pozůstatkem 19. století) 
a jejich rozmanitost jako by svědčila o permanentních krizích marxistického 
historismu.

Louis Althusser se chopil klíčové otázky geneze marxismu a jeho podoby 
v díle tzv. zralého Marxe a zformuloval radikální odpověď : hegeliánství - 
spolu s teoretickým humanismem - patří k předvědeckému stadiu Marxova 
vývoje a teprve „Německou ideologií“ začíná stadium vědecké, tj. struktura- 
listické (hegelovský pojem totality je nahrazen vědeckým pojmem struktury), 
které je zároveň teoretickým antihumanismem (a-humanismem), humanismus 
zůstává pouhou ideologií. V tom smyslu říká J. P. Dollé („Du gauchisme 
à l’humanisme socialiste“, Les Temps Modernes, No 239, avril 1966), že Marx 
hledal tzv. konkrétního člověka a našel strukturu. Taková verze marxistického 
strukturalismu nahrazuje tedy humanistickou filosofii lidské podstaty - deter
minismem struktury.

Stojí za povšimnutí, že vědeckost marxismu ztotožňuje se tu se Struktu
ralismen! a klade se proti hegeliánství a humanismu. ■

Pokud jde o hegeliánství, není zcela jednoznačné, zda je Hegel předsta
vitelem ryzího historismu či zda u něho nenajdeme anticipace některých as
pektů strukturalismu. V každém případě lze mluvit o zjistitelném vnitřním 
sporu v Hegelově filosofii, o nedořešeném vnitřním sporu mezi Fenomenologií 
ducha a Logikou. Po úloze Hegela v prehistorii strukturalismu se ostatně ptá 
např. také R. Jakobson v článku „O předpokladech pražské linguistické školy“ 
(Index, 6. roč., Brno). Nebyl to první případ interpretačního posunu v přístupu 
k Hegelovi: již jsme byli svědky toho, že se Hegel - po dlouhou dobu chápaný 
jako filosof absolutna - začal interpretovat jako filosof člověka.

Po této stránce Althusser právem tuší spojitost mezi historismem a filo
sofií člověka.

3.

Existuje totiž úzký vztah mezi Marxovým historismem a pojetím eman
cipace člověka (odcizený-neodcizený člověk, realizace totálního člověka, komu
nismus jako vyřešená hádanka dějin atd.), která jakoby počítala s prvotním 
a konečným stavem neodcizeného člověka. Historismus se váže na a-historis- 
mus, resp. stává se vpravdě možným jen na pozadí ne-historismu (tak jako 
v původní křesťanské filosofii dějin teprve vstupem nehistorického Krista do 
dějin stávají se dějiny smysluplnými, dějí se, něco mimodějinného naplňují). 
Vzniká otázka, zda vlastně každý historismus přímo nepředpokládá nehisto
rický základ, který může být pojat teologicky jako Bůh (např. jako bod Omega 
ve filosofii Teilharda de Chardin) nebo jako Logos (jako naplňování přefor
mované racionality) anebo antropologický: historie mlčky předpokládá pojem 
člověka; bez filosofie by sociolog nevěděl, o čem mluví (Merleau-Ponty); bez 
určité koncepce člověka nemá žádná sociální kritika smysl (proč by vlastně 
člověk neměl být utlačován?). V této souvislosti formuloval L. Kolakowski
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zdánlivě překvapivou tezi o nehistorickém základu nejen Husserlovy, ale 
i Hegelovy a Marxovy filosofie („Vom Sinn der Geschichte“, Neues Forum, 
Heft 152-153, August-September 1966).

Snad právě pro nedostatečné filosofické fundování těchto základů se krize 
marxistického historismu neustále vracejí.

Proti Althusserovým vývodům lze namítnout, že tzv. zralé práce Marxovy 
nadále obsahují jeho původní humanistickou motivaci a tvoří součást Marxovy 
teoreticko-metodologické výbavy 50.-60. let. (To lze dokumentovat např. ne
přímým odkazem na to, že Lukács bez znalosti Marxových Rukopisů navázal 
svou analýzu jevu zvěčnění právě na dílo zralého Marxe a našel v něm téma
tiku díla raného.) A naopak, v období do roku 1845 a přímo v Rukopisech 
můžeme již najít postupy, které jsou v rozporu s historizující eschatologií. Tak 
např. o odkazu ekonomů na „prvotní stav“ Marx říká, že „tak vysvětluje 
teologie původ zla prvotním hříchem, tj. ekonom formou dějin předpokládá 
jako fakt to, co má vysvětlit. My vycházíme z ekonomického, současného 
faktu“ (Ekonomicko-filosofické rukopisy, Praha 1961, 62). Celé Rukopisy jsou 
po této stránce pokusem nikoli o konstrukci nutného, kauzalisticky pojatého 
dějinného smyslu od minulosti k přítomnosti, nýbrž o postižení nutných sou
vislostí strukturálních.

Marxův postup lze tedy charakterizovat nikoli jako empirický historismus 
ani jako ryzí Strukturalismus, nýbrž jako filosofii dějinného smyslu získaného 
analýzou „struktury historické situace“ (J. Habermas).

1.
IL

Tímto „ani-ani“ působí marxistická filosofie jako syntéza, jako filosofie 
překonávající krajnosti empirismu a racionalismu, historismu a strukturalismu, 
což platí zejména o její universální podobě (rozšířené za hranice historicko- 
společenské sféry) - o dialektickém materialismu. Dokonce samo stalinské 
pojetí filosofie jakoby to potvrzovalo ve své specifické vazbě na děborinský 
a bucharinský proud v sovětské filosofii: děborinský směr jako směr tzv. dia
lektiků, kteří podporují studium Hegela, Bucharin pak jako filosof, u kterého 
vedle rysů zjevného mechanicismu najdeme v podivné podobě některé úvahy 
a postupy, jež by mohly být počítány spíše k typu strukturálního myšlení (ze
jména to platí o jeho teorii rovnováhy); a nakonec Stalin, podávající syntézu 
obou směrů.

O působení marxistické (i stalinské) filosofie jako syntézy svědčí např. 
její vliv na neoracionalistické myšlení některých francouzských marxistických 
přírodovědců anebo ten fakt, že L. von Bertalanffy spatřoval v dialektickém 
materialismu (roku 1949) jakési analogon ke své teorii systému. Dalším ne
přímým důkazem by mohly být pokusy o regeneraci a modernizaci dialektic
kého materialismu právě pomocí strukturalismu.

Nejsme přesvědčeni o účinnosti této cesty. Vždyť stalinismus byl scien- 
tismus bez vědy, technokracie bez techniky, asociální sociální inženýrství bez 
inženýrů, scholasticko-aristotelovský pojmový svět (Wetter) - bez Tomáše a 
Aristotela, bez jejich myšlenkové kultury. Podobně bychom mohli mluvit o sta
linském pseudohistorismu, který ve prospěch úzké vládnoucí elity vše relati
vizuje ve jménu železné historické zákonitosti, transformuje dialektiku a její 
principy pohybu na nepohyblivá schemata a na abstraktní pojetí „hlediska 
místa a času“.

Jaký byl filosofický statut praktikovaného dialektického materialismu? 
Patří k němu substancialismus (opřený o kategorie hmoty a vědomí a chá
pající objekt poznání jako hmotu, její vlastnosti a různé formy jejího pohybu), 
teorie odrazu (přenášející do vztahu filosofie a přírodovědy empirické před
stavy, že lze touto cestou odvodit zákony dialektiky přírody - L. Landgrebe),
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pojetí pravdy jako přibližování se k absolutní pravdě (tj. jako stále adekvát
nějšího postihování substrátu jevů).

Ontologický režim strukturalismu se nám naproti tomu jeví jako postup 
protisubstancialistický (který pojmem struktury ponechává stranou kategorie 
hmota-vědomí, substrát-atribut, nehledá principy či prvky věcí), jako postup 
protiempirický (který ruší empirické pojetí zákona - např. ve smyslu Millově 
- jako vyvozování korelací ze sumy faktů, při čemž vyložit jednotlivý fakt 
znamená potom podřadit jej pod takto získaný zákon), jako instrumentalismus 
(účelem poznávání je konstrukce efektivních modelů a příprava východisek 
k dalšímu poznávání).

Stalinská syntéza je zdánlivou syntézou, která nadále lpí na nepřekona
ném subjekt-objektovém dualismu. Vnucuje se myšlenka, že zejména zde pro
jevuje se nedostatečná fundamentálně filosofická propracovanost marxismu.

Strukturalismus staví marxistickou filosofii do konfrontace se soudobou 
vědou, přinejmenším s těmi obory, ve kterých se metodologicky osvědčil. Svým 
ontologiokým režimem navíc napomáhá rozrušovat překonaná filosofická hle
diska, pokud se v dialektickém materialismu udržují. Máme však pochybnosti 
o tom, že by sám sebe mohl fundovat, že by přinášel řešení filosofického pro
blému vědy a vědeckosti a že by mohl filosofii nahradit.

Tak např. Foucault radí, abychom se nezabývali zbytečnými problémy, 
tj. např. problémem vztahu člověka ke světu, problémem skutečnosti, umělecké 
tvorby, otázkou štěstí apod. Máme prý též překonat hledisko humanismu, pod 
jehož vlajkou všechny režimy Východu a Západu pašovaly své špatné zboží: 
„Na místo boha neklást člověka, nýbrž anonymní myšlení, poznávání bez sub
jektu ..Strukturalismus tu ruší subjekt-objektový dualismus pomocí objek- 
tivismu a projevuje se jako možná forma likvidace filosofie.

Nelze pochybovat o tom, že kritika humanistických ideologií je zdravá, 
že pociťujeme nutnost redefinice lidského, že strukturalistická kritika je sou
částí sebereflexe naší doby. Filosofie se však nemůže vzdát ideje emancipace 
člověka a svého specifického tázání. Mezi problematikou vědy a vědeckosti 
a tématem „člověk“ je nerozlučná spojitost.

3.

III.
Nepodezíráme strukturalisty z antihumánnosti. Jejich pojetí humanismu 

jako pouhé ideologie (potřebné k životu, avšak bez kognitivního významu) po
važujeme však za úzké. Hledisko humanismu chápeme totiž jako konstitutivní 
princip fundamentálně filosofický, bez něhož by struktury byly nesrozumitelné, 
bez něhož nelze řešit otázku významu struktur (již s ohledem na to, že zkou
mané struktury jsou v oboru společenských věd vázány na lidskou produkci 
a také struktury světa jsou stále více strukturami humanizovaného světa). 
Ríká-li Merleau-Ponty, že sociální fakta jsou struktury, tj. nejsou to ani věci 
ani ideje, pak tato charakteristika vyjadřuje také ontologický režim člověka 
(člověk právě není ani věc ani idea) a jeho stanoviště, ze kterého se mu otevírá 
svět jako svět intelibilní a plný významů. Spor o humanismus není spor o ideo
logie, nýbrž především o filosofické fundamenty.

Je zajímavé, že právě v tomto bodě - na rozdíl od Althussera - podává 
Barthes v souvislosti s úvahou o „strukturalistické činnosti“ (Kursbuch, Nr. 5, 
1966) vlastně výpovědi o humanismu jakožto fundamentálně filosofickém urče
ní a pozadí strukturalismu. Jakmile totiž přejde k otázce „praktikování struk
tury“ (např. v umělecké tvorbě), přestává se mu člověk jevit jako bytost de
terminovaná strukturami, nýbrž naopak jako tvůrce struktur. Tento popis 
„strukturálního člověka“ (tvorba, produktivní vztah ke světu, rozšíření, nikoli 
popření historismu, neboť k dějinám patří nejen obsahy, ale i formy) pracuje 
s takovými antropologickými určeními, že nevíme, jak by mohl být definován
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ne-strukturální člověk. Nazývá-li se strukturální člověk „homo significans“, při 
jehož zkoumání nejde ani tak o proces přisuzování významů objektům jako 
spíše o poznání toho, jak je význam možný, pak se tím míří za hranice metodo- 
logismu k základním filosofickým otázkám a postojům, z jejichž hlediska se 
žádný z kulturních útvarů - věda, strukturalistické myšlení, umění i filosofie 
- nevymyká ze situovanosti do dějin a do existence, a nutno ho chápat nikoli 
jako formy odrazu ani jako konstrukta vystoupivší z dějin, nýbrž jako různé 
typy vytváření světa, jako formy lidských činností, jako různé způsoby exis
tence člověka, různé způsoby, jimiž se člověk má k světu.

Historismus předpokládá určitou koncepci člověka, předpokládá ji však 
také Strukturalismus. A ptáme-li se po koncepci člověka, vede nás to k otázce 
typu ontologie. Jinými slovy: při otázce po filosofických fundamentech histo
rismu a strukturalismu neobejdeme se v žádném z obou případů bez teoretic
kého humanismu.

Jesliže se např. dělí koncepce struktury na subjektivistické a objektivis- 
tické, vychází se opět z naivně realistické představy, že struktura je buď věcí 
(resp. je vepsána ve věcech a my ji objevujeme a stále věrněji postihujeme) 
anebo ideou (naší konstrukcí, která svět - o sobě chaotický - činí srozumitel
ným a manipulovatelným). Otázka po tom, jak rozumět strukturám - které 
nejsou ani věcí ani ideou - je otázkou po ontologiokém režimu struktur a po 
filosofii bytí, pro kterou není skutečnost ani věcí, ani ideou. Jen při tomto 
způsobu tázání může Strukturalismus napomáhat tomu, aby se překonával sub- 
jekt-objektový dualismus a hledala se půda pro novou formulaci vědeckosti. 
Strukturalismus se může stát katalyzátorem přechodu k nové fundamentální 
filosofii marxismu.

Máme pro to precedens ve filosofii Merleau-Pontyho. V dané souvislosti 
je totiž pozoruhodné, jak často se tento fenomenolog a existencialista vrací 
znovu a znovu k vývoji strukturálně pojaté jazykovědy, psychologie a socio
logie. Neustále se ptá po filosofickém významu těchto metodologických trans
formací některých společenskovědních oborů. Pro historika marxismu je na 
tom nejpozoruhodnější, jak Merleau-Ponty právě pomocí filosofických analýz 
strukturalismu objevuje a asimiluje autentický marxismus, význam Marxe, jeho 
historismu, antropologie a praxeologie, a jak tu nachází účinné východisko 
pro překonání naturalistické a objektivistické verze marxismu.

Filosofie tu nezobecňuje vědy, nevychází z přímočaré závislosti filosofie- 
vědy-skutečnost, ani nehledá své specifikum v tvorbě výpovědí o nějakém 
světě, který je vědě nedostupný. Filosofie je spíše kultivací vidění světa a 
existování člověka ve světě, stává se garantem jednoty humanismu a vědy. 

★

Konfrontace marxismu se strukturalismem ústí tak v otázku po povaze 
filosofie marxismu a upozorňuje na nedostatečnost filosofických základů mar
xismu, resp. na nezdary praktické (krize eschatologie, problém uchování mar
xismu jako trvale sociálně kritické teorie) i teoretické (rozpaky před fenomé
nem vědy), v obou případech pak na téma humanismu, ať již má praktický 
význam pro koncepci demokratického socialismu nebo pro vypracování filosofie 
subjektivity, kterou bychom považovali za přiměřenější bázi pro marxistickou 
sociální kritiku i pro postižení fenoménu vědy než dosud převládající filoso
fický Objektivismus.

Strukturalismus poskytuje bohaté filosofické podněty pro nové vidění 
člověka ve světě (Strukturalismus jako jeden ze způsobů, jímž člověk a svět 
pro člověka jest), pro strukturalistický rozbor marxismu (např. jako rukopisu 
mezi rukopisy), sám však nemůže filosofii nahradit. Obě hlediska mohou kon
vergovat a stále lépe si rozumět, avšak nejlepší cestou ke konvergenci a lep
šímu porozumění je oddělit se a nezatemňovat hranice mezi sebou.
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